
សេវាកម្មចាត់បញ្ជ នូគ្រួសារមាន

កូនតូចឲ្យទទួលបានជំនួយ

ឬសៅទូរេ័ព្ទម្កសលខ

207-287-3991

កម្ម វធិីអាហារបូតថម្ភ WIC 

(WIC Nutrition Program)
ឬសៅទូរេ័ព្ទម្កសលខ

877-770-8883

សេវាកម្មអភិវឌ្ឍន៍កុមារ/

អនតរារម្ន៍កុមារតូច

(Child Development Services/

Early Intervention)

WIC បម្រើមេវាដល់ស្តេរ ីមានផ្ទៃម ោះ ស្តេរ ីបំមៅម ោះកូន និងកុមារអាយុរហូត

ដល់ 5 ឆ្ន ំ ម យបូកររួទងំមកេងដដលមេទទួលចិញ្ច ឹរទងដដរ ។WIC េឺជា

អ្នកទរល់អាហាររបូតថរភដ៏មេញមលញនិងទរល់ជូនអាហារេុខភាេការអ្ប់រំ

អ្ំេអីាហាររបូតថរភ ជំនួយគំ្ទដទនកបំមៅកូនម យទឹកម ោះមារ យនិងការ

ចាត់បញ្ជ នូឲ្យទទួលបានមេវាករេមទេងមទៀត ។

កុមារមានតគ្មូ្វការព្ិសេេផ្នែកការ

ផ្ែទំេុខភាព្

(CSHN, Child with Special 

Health Care Needs)ឬសៅទូរេ័ព្ទម្កសលខ

800-698-3624

អ្ងគការកុមារមានត្រូវការេិមេេដទនកការដែទេំុខភាេ ម វ្ ើការជារួយ្េួសារ

ដដលមានកូនមានត្រូវការេិមេេដទនកការដែទេំុខភាេ ដដលមានអាយុម្ការ

22 ឆ្ន ំ ។ អ្ងគការ CSHN អាចជួយដែនំទល វូដល់្េួសារទងំមនោះ និងអ្ងគការនន

កន ុងការដេវ ងរក្នធានដដលអាចទរល់ជំនួយបាន្បមេើរបំទុតចំម ោះត្រូវការ

របេ់កូនៗទងំអ្េ់ ។ បុេគលិករបេ់អ្ងគការអាចដែនំដល់្េួសារទងំមនោះតាររ

យៈ្បេ័នធ មវជជសាស្តេរ ដដលមានភាេេម ុ ្េសាេ ញភាជ ប់ទំនក់ទំនងរបេ់េួកមេមៅ

កាន់មេវាករេដែទេំុខភាេ ដដលអាចម វ្ ើឲ្យការដែទេំាបាលបានទល្បមេើរ

បំទុតចំម ោះអ្នកជំងឺ ។

្បេ័នធ មេវាករេអ្ភិវឌ្ឍនក៍ុមារ/អ្នររាេរន៍កុមារតូច ជា្ករុអ្ប់រំអ្នរ រការ ើដដលទរ

ល់មេវាករេអ្នររាេរន៍កុមារតូច (េីមេលមកើត រហូតអាយុេីរឆ្ន ំ) និងជំនួយមេវាករេ

អ្ប់រំសាធារែៈដដលមានភាេេរររយ ម យរិនេិត្បាក់ (េ្មាប់កុមារអាយុបី

ដល់្ បាំឆ្ន ំ) ម្ការការ្េប់្េងរបេ់នយក ា នអ្ប់រំ្បចាំរដាមរន ។

គ្បព្័នធចាត់បញ្ជ នូ CradleME

(Cradle ME Referral System) 

CradleME ជួយភាជ ប់ទំនក់ទំនងរវាងអ្នក ជារួយនឹងមេវាករេមៅតារទៃោះដដល

្តឹរ្តវូ េ្មាប់អ្នក និងកូនអ្នកម យឥតេិតផ្ែៃ ។ CradleME េឺជាេម្មាង

កន ុងភាេជាផ្ដេូ រវាងករេ វ ិ្ ីចំនួនេីរ ៖ការដែទេំុខភាេសាធារែៈ និង

្េួសាររដាមរន ។

ផ្ននការផ្ែទសំោយេុវតថ ិភាព្

(POSC, Plan of Safe Care)

គ្រួសាររដ្ឋសម្ន

(Maine Families)

ដទនការរបេ់រដាមរន អ្ំេីការដែទំ្បកបម យេុវតថ ិភាេ ្តវូបានបមងក ើតម ើង

រវាងអ្នកទរល់មេវាករេការដែទេំុខភាេឬអ្នកទរល់មេវាករេេងគរកិចច, មារ យ

និង/ឬអ្នកមរើលដែមកេងមទេងមទៀត មដើរបីកំែត់រកភាេខ្ៃ ំង និងត្រូវការរបេ់

្េួសារ ្នធានដដលមាន្បមោជន៍ និងេករេភាេ មដើរបីអាចទរល់ភាេ

ម្ជារដ្ជងបាន្បមេើរបំទុតដល់ទរក និង្េួសាររបេ់េួកមេដដលកំេុង

្បឈរនឹងសារធាតុមញៀន ។ ដទនការការដែទំ្បកបម យេុវតថ ិភាេជា្រេតា

មានររួបញ្ច លូនូវមេវាករេចាត់បញ្ជ នូមៅមេវាករេននឬទរល់ជូនេ័ត៌មាន

ទំនក់ទំនង ដល់្េួសារ មដើរបីយកមៅម្បើ្បាេ់មៅមេលម្កាយ ។

ឬសៅទូរេ័ព្ទម្កសលខ

1-855-797-4357

កម្ម វធិីធានារា៉ា ប់រងេុខភាព្រដ្ឋសម្ន

(Health Coverage for Maine)

ករេ វ ិ្ ីធានរា៉ា ប់រងេុខភាេរដាមរន (Health Coverage for Maine) 

(CoverME.gov) មានទរល់ជូនេ័ត៌មានអ្ំេីការធានរា៉ា ប់រងេុខភាេ ម យឥត

េិតផ្ែៃ និងតផ្រៃមោក ដដលជាជម្រើេេ្មាប់្េួសាររដាមរន ។ អ្នកក៏អាចដេវង

រកក្រងេ័ត៌មានអ្ំេអី្ងគការ្បចាំរូល ា ន ដដលអាចជួយអ្នកឲ្យយល់បាននូវ

ជម្រើេការធានរា៉ា ប់រងេុខភាេរបេ់អ្នក និងការបំមេញ កយេុំទិញធានរា៉ា ប់

រងេុខភាេ ។

្េួសាររដាមរន (Maine Families) េឺជាបណ្តរ ញទូទងំរដា ផ្ន្ករុេហេរន៍ដដល

បម្រើមេវាករេចំម ោះស្តេរ ីមានផ្ទៃម ោះ និងឪេុកមារ យដដលមានទរកមទើបមកើត

។ ្ករុអ្នកមរើលដែ និងអ្នកចុោះជួយតារទៃោះដដលមានវជិាជ ជីវៈ នឹងចាប់ផ្ដេូ

ជារួយនឹងអ្នក មដើរបីអាចទទួលបានេ័ត៌មាន និង្នធាននន ដដលអាច

ជួយម្ជារដ្ជងេុខភាេទល វូកាយ និងេុខភាេទល វូចិតរផ្នកូនតូចរបេ់អ្នក

និង្េួសារអ្នកទងំរូល ។

ឬសៅទូរេ័ព្ទម្កសលខ
1-888-644-1130

ការផ្ែទំេុខភាព្សាធារណៈ

(PHN, Public Health Nursing)

ដទនកោទំេំុខភាេសាធារែៈ្បចាំរជឈរែឌ ល្េប់្េជំងឺរដាមរនមានបម្រើ

មេវាករេដែទេំុខភាេតារទៃោះដល់្េួសាររបេ់រដាមរន ។ េិលា នុប ា ក

េុខភាេសាធារែៈអាចចុោះជួយស្តេរ ីមានផ្ទៃម ោះ និងស្តេរ ីដដលមទើបេ្មាលកូន

រចួ និងទរកមទើបមកើត ្េរទងំទរកដដលមានអាយុរហូតដល់ 12 ដខ ។ មបើ

អ្នកមានេំែួរអ្ំេីេុខភាេរបេ់អ្នក ឬអ្ំេេីុខភាេទរករបេ់អ្នក អ្នកអាច

មេន ើេុំជួបេិលានុប ា កបាន្េប់មេល ម យការមៅទូរេ័េៃរកកាន់មលខ

របេ់ ្ករុ CradleME ។

សដ្ើម្បីផ្េែ នសលខកូដ្ QR េូម្សបើកកាសម្រា៉ា កន ុងឧបករណ៍របេអ់ែក ។ នចង់ចាប់របូ

េញ្ញា សលខកូដ្ QR ផ្ដ្អែកចង់ផ្េែ ន ។ ចូររកសម្ើលបោនតល់ដ្ណំងឹផ្ដ្លសៅផ្នែក

ខាងសលើននសអគ្កង់ រចួចុចសលើវា សដ្ើម្បីចូលសៅកាន់វ៉ា៉ិបនេត៍ សនាោះ ។

អងែភាព្សនោះនតល់ឱកាេសេម ើភាព្ដ្ល់ម្នុេសគ្របរ់បូ ។

ឬសៅទូរេ័ព្ទម្កសលខ

1-888-644-1130
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