COVID-19 ៖ ោរទទួ លបានជំនួយតាម្រយៈ DHHS
របស្់រែឋ Maine
កនុងអំ ុ ងទពលននោរវ ិវឌ្ឈន៍យា៉ាងឆាប់រហ័ស្ ជាម្ួ យនឹងជំងរឺ លាកផ្ល វូ ែទងហ ើម្ COVID-19
(វវ ររុស្កូ រ៉ូ ូណា 2019) យកដាឋនស្ុខភាព និងទស្វាពលរែឋ របចំរែឋ ទម្ន (DHHS, Maine
Department of Health and Human Services) កំពុងទធវ ើោរផ្លាស្់បតរវូ វ ិធីម្ួយចំនួន កនុងោរ
ទំ ក់ទំនងជាម្ួ យនឹងសាធារណៈជន ដតទទោះជាយា៉ាងណាក៏ទដាយ ទយើងខ្ុំទៅបនត ទបត ជាាចិតត
ទែើម្បីធា ឲ្យបានថាអន ករស្់ទៅកនុងរែឋ ទម្ន ទទួ លបានធនធានទំងឡាយ ដែលពួ កទគ
រតូវោរ ទែើម្បីរស្់ទៅរបកបទដាយស្ុខភាព និងមានផ្លិតភាព ។
បានធ្វ ើបច្ចុបបនន ភាព ៖ ថ្ងៃទី 19 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020
ជំនួយបទណា
ត ោះអាស្នន ស្រមាប់រគួ សារ
ខវ ោះខាត (TANF, Temporary
Assistance for Needy Families)
ទបើអនក
កំពុងជួ បបញ្ហហខវ ោះខាតកនុងោរ
ផ្គត់ផ្គង់តរម្ូវោរ
ជាម្ូ លដាឋនស្រមាប់កូនៗរបស្់អនក
គឺអនកអាចមានស្ិទធិ
ទទួ លបានជំនួយពីកម្ម វ ិធី
Temporary Assistance for Needy
Families ។ កម្ម វ ិធីទនោះ
ផ្តល់ជូនជំនួយជារបាក់បទណា
ត ោះអាស្
នន
ទែើម្បីជួយឪពុកមាតយបំទពញតរម្ូវោ
រជាម្ូ លដាឋនទ ំងទនោះ ។

ោរផ្តល់ជំនួយអាហារបដនថ ម្
ទបើអនក
កំពុងជួ បរបទោះបញ្ហហខវ ោះខាតម្ហ ូបអា
ហារស្រមាប់ខល ួនឯង ឬស្រមាប់ផ្គត់
ផ្គង់រគួ សារ គឺអនកអាចមានស្ិទធិ
ទទួ លបានជំនួយ អាហារបដនថ ម្
(Food Supplement) ។ ជំនួយអាហារ
បដនថ ម្ គឺជាកម្ម វ ិធីដែលជួ យរគួ សារ
ដែលមានរបាក់ចំណូលទប
ឲ្យពួ កទគ
មានលទធភាពទិញអាហារបរ ិទភាគទែើ
ម្បីឲ្យមានស្ុខភាពលអ ។

កម្ម វ ិធីជំនួយទូ ទៅ (General
Assistance)
គឺជាកម្ម វ ិធីដែលស្ថ ិតទរោម្ោរ
ទទួ លខុស្រតូវរបស្់សាលារក ុង
ដែលមានទិញរបស្់របរចំបាច់
ស្រមាប់ដចកជូ នពលរែឋ ដែលម្ិនមាន
លទធភាពទចញោរ
ចំណាយទ ំងអស្់ទ ោះ ។ ោរ
ដាក់ពាកយស្ុំជំនួយ General
Assistance គឺអាច
ទធវ ើទ ើងបានទៅរគប់ោ រ ិយាល័យសា
លារក ុងរបចំម្ូលដាឋន ។
ស្ូ ម្ចូ លទៅោន់ www.211maine.org
ឬទៅទូ រស្័ពទម្កទលខ 211
ស្រមាប់ភាាប់ទៅោន់ធនធាន
របស្់ស្ហគម្ន៍ ។

ោរ ិយាល័យស្រមាប់រគួ សារឯករាជយ (Office for
Family Independence)
ោររ ិយាល័យស្រមាប់រគួ សារឯករាជយ (Office for
Family Independence) ជាអន ក
ែំទណើរោរពាកយស្ុំទ ំងអស្់ និងកំណត់ភាពមានស្ិទធិ
ទទួ លជំនួយ ស្រមាប់កម្ម វ ិធី និងជំនួយDHHS
ម្ួ យចំនួន
បដនថ ម្ពីទលើោរផ្ត លទ់ ស្វាកម្ម ទរជាម្ដរជងកុមារ ។
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សូ ផ្ញើពាកយសុំតា ប្ត្បសន៊ីយផៅកាន់អាសយដ្ឋាន 114 Corn Shop Lane, Farmington, ME 04938
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យកពាកយស្ុម្
ំ កដាក់ ឬបំទពញពាកយស្ុំជន
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របចំម្ូលដាឋនរបស្់អនក ។ ខណៈទពលដែលទគទទួ លយកពាកយស្ុំជារកដាស្ដែរទ
ចំទពាោះពលរែឋ ដែលរតូវោរជំនួយបដនថ ម្ គួ រទៅទូ រស្័ពទទៅោន់ទលខខាងទលើ
ទែើម្បីពភា
ិ កាជាម្ួ យភានក់ងារ ។

ោះ

អាចដាក់ពាកយស្ុំជំនួយតាម្ទូ រស្័ពទ ជាម្ួ យនឹងអន កឯកទទស្ដផ្នកកំណត់ភាពមានស្ិទធិទទួ លជំនួយ
(Eligibility Specialist) (ទនោះរាន់ដតជា ជធ្មើស ស្រមាប់ោរដាក់ពាកយស្ុំជំនួយ MaineCare ប៉ាុទណា
ណ ោះ ។
វាម្ិនទន់ជាជទរម្ើស្ស្រមាប់ោរទស្ន ើស្ុំជំនួយ Food Supplement ឬ TANF) ទ ើយ ។
សូ ចូលផៅកាន់ www.211maine.org ឬផៅទូរស័ព្ទផៅផលខ 211 ផ ើ ប៊ីសួរនំព្័រ៌មានបន្នែ អំព្៊ី COVID-19 ក៏ ូចជាជំនួយអាហារបន្នែ

សត្មាប់ស្តសរ៊ី ទារក និងកុមារ (WIC, Women, Infants, and Children), ជំនួយទូផៅ (General Assistance) ជំនួយផេហកិចច (Housing Assistance)
ធនធានសត្មាប់ផ ើលន្ែទាំផកេង និងក េវ ិធ៊ីសាធារណៈ ។

