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េ�នធី Alameda អនុវត� កម� វ �ធី��រេសដ� កិច�េដើម្បីេ�ះ្រ�យវ �បត� ិសុខ�ព��រណៈ
ជំងឺកូ វ �ដ 19
ទំនួលខុស្រត�វេ�នធី Alameda ចំេ�ះសុខ�ពសហគមន៍ (ARCH)
�នេ�លបំណងជួ យទប់��ត់�ររ �ក�ល�លវ �រុសេ�យស្រមបស្រម� ល�រ�ក់ខ� �នេ��ច់េ�យែឡកពីអ�កដៃទ
Oakland, CA – ទី��ក់�រេស�សង� មេ�នធី Alameda (ACSSA) េ�យ�នសហ�រ�មួ យេស�ែថ� ំសុខ�ពរបស់េ�នធី (HCSA)
និងទី��ក់�រសវនករ/អ� ក្រត� តពិនិត្យ�ន�ក់ឱ្យអនុវត� កម� វ �ធី��រេសដ� កិច��លពីៃថ� ទី24 ែខសី� ��ំ2020 េដើម្បីេ�ះ្រ�យ
វ �បត� ិសុខ�ព��រណៈជំងឺកូ វ �ដ 19។ ទំនួលខុស្រត�វេ�នធី Alameda ចំេ�ះសុខ�ពសហគមន៍ ឬ ARCH ែដលពីមុនេ��
កម� វ �ធីផ�ល់្រ�ក់ឧបត� ម��កល្បង (Pilot Stipend Program) �នេ�លបំណងទប់��ត់�ររ �ក�ល�លវ �រុសកូ វ �ដ 19 េ�
េ�នធី
Alameda
�មរយៈ�រផ� ល់
ជំនួយហិរ�� វត��ស្រ�ប់ពលរដ� េ�នធីែដល�ក់ខ� �នេ��ច់េ�យែឡកពីអ�កដៃទែដល�នេធ� ើេតស� រកេឃើញ�នជំងឺកូ វ �ដ
19។
�រផ� ល់មូលនិធិ
និង�រេរៀបចំកម� វ �ធី�កល្បង្រត�វ�នអនុម័ត�ឯកច� ័នេ�យ្រក �ម្របឹក�អ� ក្រគប់្រគង
េ�នធី
Alameda
�លពីៃថ�ទ0
ី 4 ែខសី� ��2
ំ 020។
“សហគមន៍របស់េយើង�ន្រ�ប់េយើង� ពួ ក�ត់្រត�វេធ� ើេសចក� ីសេ្រមចចិត�ដ៏ល�
ំ ករ�ង�រេ��ច់េ�យែឡក និង�រ�ត់បង់
្រ�ក់ែខ្រត�វ�រ�ំ�ច់ចំនួនពីរស��ហ៍្របសិនេបើខ� �ន្រត�វ�នេធ� ើេតស� រកេឃើញ�នជំងឺកូ វ �ដ 19។ Wilma Chan ែដល�អ� ក្រគប់្រគង
េ�នធី Alameda �នេលើកេឡើង� ពុំគួរ�ននរ���ក់េ្រជើសេរ �សជេ្រមើសេនះេឡើយ។ “កម� វ �ធីេនះនឹងផ� ល់លទ� �ពឱ្យបុគ�ល
�នជំងឺកូ វ �ដ 19 េ�ក��ងតំបន់ែដលរង�រប៉ះ�ល់��ំង�ងេគរបស់េយើង�ចរក��ននូ វសិ� រ�ពហិរ�� វត�� ខណៈ�រ�រសហគមន៍
របស់�ត់មិនឱ្យ�ន�ររ �ក�ល�លជំងឺ�បន� េទៀត”។
ទី��ក់�រេស�សង� មេ�នធី Alameda រ ួម�មួ យនឹងទី��ក់�រេស�ែថ� ំសុខ�ព ទី��ក់�រសវនករ/អ� ក្រត� តពិនិត្យ និងៃដគូ គ� ីនិក
សុខ�ព�មសហគមន៍ែដល�នេ្រជើសេរ �ស �នអនុវត� កម� វ �ធី ARCH េដើម្បី�ប់េផ� ើមផ� ល់េស���មៗដល់ពលរដ� េ�នធីែដល�ច
�នសិទ�ិទទួ ល។ ARCH នឹងែចក�យទឹក្រ�ក់្រប�ណ 10 �នដុ��រ �ជំនួយេសដ� កិច�ដល់ពលរដ� េ�នធី្រប�ណ 7,500 �ក់
ែដលេ�យ�រែតអស� ិរ�ពែផ� កេសដ� កិច� �ចេ�បន� េធ� ើ�រប��ប់ពីេធ� ើេតស� េឃើញ�នជំងឺកូ វ �ដ 19។
Susan Muranishi ែដល�អ� ក្រគប់្រគង េ�នធី Alameda �នេលើកេឡើង� “�រ�កល្បងគឺេដើម្បីផ�ល់ទឹក្រ�ក់ឧបត� ម�ដល់បុគ�ល
និង្រគ� �រែដល្រត�វ�ក់ខ� �នេ��ច់េ�យែឡកេ�េពលេនះេដើម្បីសុខ�ព និងសុវត� ិ�ព��ល់ខ� �នរបស់ពួក�ត់ និងសហគមន៍”។
“េ�នធីយល់េឃើញ� �រផ� ល់ជ្រមកេ�នឹងកែន� ង ខណៈេធ� ើេ�គវ �និច�័យ�នជំងឺកូ វ �ដ 19 មិនគួ រ�បុព�សិទ�ិស្រ�ប់ែតអ� កែដល�ច
�នលទ� �ពទិញេឡើយ”។
កម� វ �ធី ARCH កំណត់េ�លេ�ពលរដ� �នជំងឺកូ វ �ដ 19 ែដលរស់េ�ក��ងតំបន់�ន�និភ័យខ� ស់ែដល�នកំណត់ ែដលរ ួម�ន៖
South Hayward, Ashland/Cherryland, East Oakland, West Oakland, និង Fruitvale/San Antonio។
Lori Cox ែដល��យក��ក់�រេស�សង� មេ�នធី Alameda �នពន្យល់� “ក��ង�ម�េ�នធីមួយ េយើងេជឿ�ក់�៉ងមុត�ំ�
ពុំគួរ�ននរ���ក់្រត�វេ្រជើសេរ �សរ�ង�រេធ� ើអី�ែដល្រតឹម្រត�វេដើម្បីសុខ�ពខ� �នឯង និងសហគមន៍របស់ខ� �ន និង�រចិ��ឹមខ� �នឯង
ឬ្រគ� �ររបស់ខ� �នេឡើយ”។ “េពលេវ�ពិេសស� ំងេនះត្រម�វ�នវ ��ន�រ និងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងពិេសស។ អ� ក�ង
ំ អស់��ែដល
េធ� ើ�រក��ងកម� វ �ធី ARCH �ន�រេប� ��ចិត�ខ�ស់ និងខិតខំអស់ក��ំង�យចិត�េដើម្បីេធ� ើឱ្យកម� វ �ធីេនះទទួ ល�នលទ� ផលល� ”។
េយើងេជឿ�ក់� ពលរដ� េ�ធីែដល�នសិទ�ិ�េ្រចើន �ច�បុគ�លិកែដល�ន�រសំ�ន់ែដលមិន�ចេធ� ើ�រពីច��យ�នេទ ដូ េច� ះ

ក��េនះេធ� ើឱ្យពួ ក�ត់្របឈមនឹង�និភ័យខ� ស់ពី�រឆ� ងជំងឺកូ វ �ដ 19។ ពលរដ� �យរងេ្រ�ះែដលេធ� ើេតស� រកេឃើញ�នជំងឺកូ វ �ដ 19 នឹង
្រត�វ��ប់េ��ន់កម� វ �ធី�មរយៈប�
� ញអ� កផ� ល់េស�េវជ� ��ស� សហគមន៍របស់ HCSA ៃនេស�្រ�វ្រ�វករណី/�ម�ន�រប៉ះ�ល់
�មសហគមន៍ (Community-Based Case Investigation/Contact Tracing)។
Colleen Chawla ែដល��យកទី��ក់�រេស�ែថ�ស
ំ ុខ�ពេ�នធី Alameda �នែថ�ង� “កម� វ �ធីេនះនឹងជួ យេយើងេ�ក��ង�រ
�ត់បន� យ�រ�ល�លជំងឺកូ វ �ដ 19 �មរយៈ�រផ� ល់ជំនួយហិរ�� វត��ដល់ពលរដ� ផ��កជំងឺែដលពុំ�នមេធ��យក��ង�រ�ក់ខ� �នេ�
�ច់េ�យែឡកេ�យសុវត� ិ�ព”។ “ពលរដ� � ំងេនះរ ួម�ន ្រក �មបុគ�លិកសំ�ន់ែដលមិន�ចេធ� ើ�រពីច��យ និងបុគ�លិកេធ� ើ�រគិត
េ�៉ងែដលមិន�ច�ត់បង់្រ�ក់ឈ� �លរបស់ខ� �ន�ន”។
គ� ន
ី ិកសុខ�ពែដល�នចូ លរ ួម រ ួម�មួ យនឹង�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី Alameda នឹងេ��តេ�េលើ�រែថ� ំសុខ�ព៖
�រេធ� ើេតស� រកជំងឺកូ វ �ដ 19 លទ� ផល និង�រប��ន
� បន� ែតប៉ុេ�
� ះ។
គ� ីនីកសុខ�ពនឹងពុំ�នតួ �ទីេ�ក��ងដំេណើរ�រែចក�យ្រ�ក់ឧបត� ម�េឡើយ។
Noha Aboelata ែដល�ម�ន� ី្របតិបត� ិ MD ៃនមណ�លសុខ�ពសហគមន៍ �នេលើកេឡើង�
“បុគ�លសំ�ន់�េ្រចើនកំពុង្របឈមនឹងជេ្រមើសមិន�ចេ�រ ួចេ�េពលពួ ក�ត់�នជំងឺកូ វ �ដ 19៖
�ត់បង់្រ�ក់ចំណូល�េ្រចើនស��ហ៍ ឬក៏្រប�ំងនឹងបទប��សុខ�ព��រណៈ”។
“េយើងសូ មែថ�ងអំណរគុណ�៉ង្រ�លេ្រ�ចំេ�ះ��ក់ដឹក�ំេ�នធី Alameda ែដល�នលុបបំ�ត់�៉ង�ន
្របសិទ��ពនូ វឧបសគ� ៃន�រ�ត់បង់្រ�ក់ចំណូល �រ�រកម� ករនិេ�ជិត�ង
ំ េនះ ្រគ� �ររបស់ពួក�ត់ និងសហគមន៍ទូេ�”។
កម� វ �ធី ARCH នឹងផ� ល់្រ�ក់ឧបត� ម�មួយដងចំនួន $1,250.00 �ប័ណ��ច់្រ�ក់ VISA �មរយៈ�ព�ៃដគូ �មួ យសហ�ព
ឥណ�ន First United Services Credit Union។ ជំនួយនឹងមិនេលើសពីចំនួន 14 ៃថ� េឡើយ។ េ�នធីេធ� ើ�រប��ក់�៉ងច�ស់�ស់�
��ន�ពអេ��្របេវសន៍របស់អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំនឹងមិនប៉ះ�ល់ដល់សិទ�ិទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍ពីកម� វ �ធីេឡើយ។
ស�ស�ពកម� វ �ធីសំ�ន់ៗេផ្សងៗេទៀតប��ក់� អ� ក�ក់�ក្យសុំមិន�ចស� ិតក��ង��ន�ពកំពុង
ទទួ ល�នអត� ្របេ�ជន៍����ប់រង��ន�រ�រេធ� ើ ឬ�រឈប់ស្រ�កេ�យ�ន្រ�ក់ឈ� �លេឡើយ។
Ralph Silber ែដល��យក្របតិបត� ិៃនសហគមន៍សុ�ភិ�ល Alameda Health Consortium �នេលើកេឡើង� “េ�នធី Alameda
កំពុងេធ� ើកិច��រ្រតឹម្រត�វ
�មរយៈ�រផ� ល់ជំនួយដល់ពលរដ� ្រ�ក់ចំណូល�បែដល�នជំងឺ
19
េដើម្បីឱ្យពួ ក�ត់�ចស្រ�កពី�រ�រេដើម្បីេ�ផ� ះ
និងទប់��ត់�ររ �ក�ល�លជំងឺេនះ”។
“កម� វ �ធីេនះនឹងជួ យមណ�លសុខ�ពសហគមន៍របស់េយើងក��ង�រ
�ំ្រទសហគមន៍របស់េយើងែដលរង�រប៉ះ�ល់េ�យ�រជំងឺ�តត�ត��ំង�ងេគ”។
ប�� ីសំណួរចេម� ើយទូ េ� (FAQ) មួ យចំនួននឹង�នេ�េលើេវប�យត៍ www.acgov.org និងេវប�យត៍ ACSSA៖
www.alamedasocialservices.org. ��រណជនគួ រេបើកេមើលប�� ីសំណួរចេម� ើយទូ េ�ឱ្យ�នញឹក�ប់។
ស្រ�ប់ទិន�ន័យអំពីជំងឺកូ វ �ដ 19 េ�នធី Alameda ថ�ីចុងេ្រ�យ សូ មេមើលេវប�យត៍របស់�យក��នសុខ�ព��រណៈេ�នធី
Alameda៖ http://www.acphd.org/

