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ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

�យក��នសុ�ភិ�ល ផ�លជ
់ ំនួយ
ែផ�កចុះេ��ះទទួ ល����ប់រងេវជ���ស� របស់រដ�
� ����ប់រង �លីហ� ័រ�៉ ្រប�សពី គន� ងថ�ី
កម� វធី
េដើម្បីទ ទួ ល �ន����ប់រង
ឡ
� ង� �ច, CA - �យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស ឡ
� ង� �ច (�យក��នសុ�ភិ�ល) នឹងផ� លជ
់ ំនួយ
ែផ� កចុះេ��ះ ដល់អ�កែដល�ច�នសិទ�ិទទួ ល�ន ����ប់រង �លីហ�័រ�៉ និង Medi-Cal ។ កម� វ �ធី
ែដល្របតិបត� ិ�រ េ�យរដ� � ំងេនះ ផ� ល់ លទ� �ពទទួ ល�ន �រែថ� ំបឋម, �រព��ល ករណីសេ���ះ
ប��ន់ និងេស�សុខ�ពផ� វ� ចិត� ជូ នអ� ក្រគប់�� ែដល�នសិទ�ិ�ចទទួ ល�ន ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) �នប��ក់� «�ែផ� ក ៃនែផន�រសេ���ះ
ពលរដ� �េមរ �ក ៃថ� ចំ�យ����ប់រងសុខ�ពនឹង�នផ� ល់ជូន េ�យ��នែដនក្រមិត �មក្រមិ
តចំណូល ឬ បុេរលក� ខណ� និងកំណត់ស្រ�ប់ែត����ប់រង ក��ងក្រមិតៃថ� �បេ�ះេទ ។»
�េពលថ� ីៗ េនះ កម� វ �ធី����ប់រង �លីហ�័រ�៉ �ន្រប�ស� អ� កេ្របើ្រ�ស់ ែដល�នសិទ�ិ�ច
ទទួ ល�ន� ំងអស់ នឹង�ចចុះេ��ះ�ន េ�ចុង��ំេនះ ។
ជំនួយ �នផ� លជ
់ ូ ន �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 5 ��ច េ�ៃថ� េធ� �
ើ រ �មរយៈេលខ 562.570.7979
។ ្រគ�្របឹក�ែផ� កចុះេ��ះ ែដល�នវ ���បនប្រតប��ក់ េចះនិ�យ�� អង់េគ� ស េអស�៉ញ និង ែខ� រ
េហើយ�ចេ្របើ �����ឡ
� ក និង��េផ្សងៗេទៀត ។ ចម� ល់�� �ចប��ន
� េ�
coveredlb@longbeach.gov �ន ។
អ� កែដល�នចុះេ��ះ �មរយៈកម� វ �ធី����ប់រង �លីហ�័រ�៉ នឹង�ច�ន ែផន�រ����ប់រង
សុខ�ពឯកជន �ន ។ ៃថ� បុព��ភ ្រប�ំែខ នឹង�នក្រមិត�ប ��រវ �ន� ស្រ�ប់្រប�ពល
រដ� �លីហ�័រ�៉ ្រប�ណ 2.5 �ន �ក់ េ�យ�រ�រ�ក់ប��ល
� ឧបត� ម�ធន ែផ�កែថ� ំសុខ�ព ចំនួន
$3 �ន់�ន ពីែផន�រសេ���ះពលរដ� �េមរ �ក។ េលើសពីេនះេ�េទៀត បុគ�ល��ក់ៗ ែដលទទួ ល�ន
អត� ្របេ�ជន៍����ប់រងេពល��ន�រ�រេធ� ើ (UIB) នឹងទទួ ល�ន ជំនួយបែន� ម េដើម្បី�ចទ
ទួ ល�ន ៃថ� បុព��ភ ្រប�ំែខ និង ៃថ� ចំ�យេចញពីេ�េ�៉ ក��ងក្រមិត�ប�ងមុន ។
អ� កេ្របើ្រ�ស់� ំងេនះ �ចទិញ ����ប់រង ក្រមិតសំ រ �ទ� ិ ក��ងៃថ� ្រតឹមែត $1 ក��ងមួ យែខ �ន ។
េ្រ�យេពលេ្រជើសយកែផន�ររ ួច េ�ះជំនួយ��ប់រងរបស់ពួកេគ នឹង�ប់េផ� ើម�នសុពល�ព
េ�ៃថ� ទីមួយ ៃនែខប��ប់ ។

កម� វ �ធី Medi-Cal
អ� កេ្របើ្រ�ស់ ែដល�នចុះេ��ះ �មរយៈ CoveredCA.com �ចកំណត់េមើល �េតើ�ច�នសិទ�ិ
ទទួ ល�ន ����ប់រង េ�យឥតគិតៃថ� ឬេ�យ�នៃថ��ប �មរយៈ Medi-Cal ែដលពួ កេគ�ចចុះ
េ��ះ �មអុីនធឺែណត�ន ឬអត់េ�ះ ។ អ� កែដល�នសិទ�ិ�ចទទួ ល�ន Medi-Cal �ចទទួ ល�ន
����ប់រង ែដល�នសុពល�ព �ន��មៗ ។ �លីហ�័រ�៉ �ន��ក�រ�យតៃម� េលើ�របន� សិទ�ិ
ទទួ ល�ន Medi-Cal និង �រឈប់បន� រហូ តដល់េពលប�� ប់�ល�សន� ែផ� កសុខ�ព��រណៈ
េ�យ��ឱ្យ អ� កែដល�នចុះេ��ះរ ួច �ចបន� ទទួ ល�ន ����ប់រង របស់ពួកេគដែដល ។
គ� ីនិក�យតៃម� រហ័ស (RAC)
្របសិនេបើេ�កអ� ក�នជំងឺ ែដលត្រម�វឱ្យ�ន �រេមើលែថ ែផ� កេវជ� ��ស� មុនេពល����ប់រងសុ
ខ�ព របស់េ�កអ� ក �ប់�នសុពល�ពេ�ះ សូ មចូ លេ� គ� ីនិក�យតៃម� រហ័ស (RAC) ែដល�គ� ីនិក
ផ� ល់�រ�យតៃម� និង�រព��ល េ�យឥតគិតៃថ� ស្រ�ប់ជំងឺទូេ� ដូ ច� ជំង្រឺ តេចៀក និង
�រឆ� ងេ�គ េ�ែផ� កត្រមងេ�ម ។ RAC ក��ងបរ �េវណេ�តំបន់េឆ� រ�៉សុីហ�ិក របស់ម�វ �ទ�ល័យ្រក �
ងឡ
� ង� �ច (1305 ផ� វ� �យេវ េឆ� រ�៉សុីហ�ិក�ងេកើត) េបើកដំេណើរ�រ ពីេ�៉ង 10 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 1
រេសៀល េ�ៃថ�េធ� ើ�រ ក��ងស��ហ៍ ។ មិន�ំ�ច់�ន �រ�ត់ជួបទុក�មុន េ�ះេទ ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នចុងេ្រ�យបំផុត អំពី COVID-19 ែដល�នេសចក� ីលំអិត អំពីសកម� �ព� ំងអស់
ែដល��្រក �ងឡ
� ង� �ច កំពុងអនុវត� េដើម្បីរក�ឱ្យ្រប�ពលរដ� �នសុវត� ិ�ពេ�ះ សូ មចូ លេ�
longbeach.gov/COVID19 េហើយ�ម @LongBeachCity េ�េលើ Facebook, Twitter និង Instagram ។
###

