COVID-19 ៖ ការទទួលបានជំនួយតាមរយៈ DHHS របស់រដ្ឋ Maine
ក្នុងអំឡុងពេលននការវ ិវឌ្ឈន៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស ជាមួយនឹងជំងឺរលាក្ផ្លូវដ្ពងហើម
COVID-19 (វ ីរុសក្ូរណា
ូ ៉ា
2019) នាយក្ដ្ឋឋនសុខភាេ និងពសវាេលរដ្ឋប្បចំរដ្ឋ
ពមន (DHHS, Maine Department of Health and Human Services) ក្ំេុងព្វើការ
ផ្លលស់បតូរវ ិ្ីមួយចំនួន ក្នុងការទំនាក្់ទំនងជាមួយនឹងសាធារណៈជន តែព ោះជា
យ៉ា ងណាក្៏ពដ្ឋយ ពយើងខ្ុំពៅបនតពបតជា្ចិែត ពដ្ើមបីធានាឲ្យបានថាអនក្រស់ពៅក្នុងរដ្ឋ
ពមន ទទួលបាន្នធាន ំងឡាយ តដ្លេួក្ពេប្ែូវការ ពដ្ើមបីរស់ពៅប្បក្បពដ្ឋយ
សុខភាេ និងមានផ្លិែភាេ ។
ព្វើបចចុបបននភាេ៖ នងៃទី 24 តខឧសភា ឆានំ 2021

ជំនួយបពណា
ត ោះអាសននសប្មាប់
ប្េួសារខវោះខាែ (TANF,
Temporary Assistance for Needy
Families)

ការផ្តល់ជំនួយអាហារបតនថម

ជំនួយពសវាក្មមតង

ពបើអនក្ក្ំេុងជួបប្បទោះបញ្ហ
ហ ខវោះខាែ
មហូបអាហារសប្មាប់ខួលនឯង ឬ
សប្មាប់ផ្គែ់ផ្គង់ប្េួសារ េឺអនក្អាច
មានសិទិធទទួលបាន ជំនួយអាហារ
បតនថម (Food Supplement) ។
ជំនួយអាហារបតនថម េឺជាក្មមវ ិ្ី
តដ្លជួយប្េួសារតដ្លមានប្បាក្់
ចំណូល ប ឲ្យេួក្ពេមានលទធ
ភាេទិញអាហារបរ ិពភាេពដ្ើមបីឲ្យ
មានសុខភាេលអ ។

ពបើអនក្ ឬសមាជិក្ណាមានក្់ក្នុងប្េួសារ
អនក្ មិនបានទទួលពសវាក្មមតង ំសុខ
ភាេ ឬមានបញ្ហ
ហ ខវោះខាែងវ ិកាពចញនងល
ពសវាក្មមតង ំសុខភាេ េឺអនក្អាច
មានសិទិធទទួលបានជំនួយេី ក្មមវ ិ្ី
ជំនួយពសវាក្មមតង សុ
ំ ខភាេ (Health
Care Assistance) ។ ក្មមវ ិ្ីជំនួយពស
វាក្មមតង ំសុខភាេ រួមបញ្ូច លនូវក្មម
វ ិ្ី MaineCare, CubCare និងក្មមវ ិ្ី
សប្មាប់េលរដ្ឋប្ែូវការជំនួយតង ំពវជជ
សាស្រសត (Medically Needy
Programs) ជួយពចញនងលតង ំសុខ
ភាេ ដ្ល់អនក្ផ្តល់ពសវាក្មមតង ំសុខ
ភាេ* ។

ជំនួយក្នងប្ាអាសនន
(Emergency
ុ
Assistance) មានផ្តល់ជំនួយដ្ល់
ប្េួសារតដ្លមានក្ូនតដ្លសថែ
ិ ក្នុងប្ា
អាសននណាមួយ ពៅពេលតដ្ល
ប្េួសាររបស់េួក្ពេសថិែក្នុងសាថនភាេ
លំបាក្ ឬមិនមានទីជប្មក្រស់ពៅ ។
សាថនភាេ ំងអស់ពនោះ មានជាអាទិ៍
អេគិភ័យ ពប្ាោះ្មមជាែិពផ្េងៗ ប្ែូវពេ
ផ្លតច់ពសវាក្មមយូ្ីលិ្ី ឬប្ែូវពេ
បពណតញពចញេីផ្ទោះ ។ ការជួយពចញ
ការចំណាយដ្ល់ប្េួសារក្នុងសាថនភាេ
ពនោះ េឺអាចអនុញ្ហញែផ្តល់ជូនបានតែ
មតងក្នុងមួយឆានំ ពហើយប្ែូវបង់ឲ្យអនក្
ផ្តល់ពសវាក្មមពដ្ឋយផ្លទល់ ។

ប្បាក្់ជំនួយនងលពមើលតង ក្
ំ ូន (Child
Care Subsidy) េឺជាក្មមវ ិ្ីសិែ
ថ ពប្កាម
ការទទួលខុសប្ែូវរបស់ការ ិយល័យ
ពសវាក្មមក្ុមារ និងប្េួសារ (Office of
Child and Family Services) សប្មាប់
ផ្តល់ជំនួយដ្ល់ប្េួសារតដ្លមានសិទិធ
ទទួលបានជំនួយពនោះ ក្នុងការពចញនងល
ពមើលតងក្ូន ពដ្ើមបីឲ្យេួក្ពេអាចពចញ
ពៅព្វើការ ពៅសាលាពរៀន ឬចូ លរួម
ក្មមវ ិ្ីបណុត ោះបណា
ត លការងារ ។ សូម
ចូលពៅកាន់
https://www.maine.gov/dhhs/
ocfs/ec/occhs/step.htm ឬពៅមក្
ពលខ 1-877-680-5866 ពដ្ើមបីដ្ឋក្់
ពាក្យ ។

ក្មមវ ិ្ីជំនួយទូពៅ (General
Assistance) េឺជាក្មមវ ិ្ីតដ្លសថិែ
ពប្កាមការទទួលខុសប្ែូវរបស់សាលា
ប្ក្ុង តដ្លមានទិញរបស់របរចំបាច់
សប្មាប់តចក្ជូនេលរដ្ឋតដ្លមិនមាន
លទធភាេពចញការចំណាយ ំងអស់
ពនាោះ ។ ការដ្ឋក្់ពាក្យសុំជំនួយទូពៅ
េឺអាចព្វើពឡើងបានពៅប្េប់ការ ិយ
ល័យសាលាប្ក្ុងប្បចំមូលដ្ឋឋន ។
សូមចូលពៅកាន់ www.211maine.org
ឬពៅទូរស័េទមក្ពលខ 211 សប្មាប់
ភាជប់ពៅកាន់្នធាននានារបស់សហ
េមន៍ ។

ពបើអនក្ក្ំេុងជួបការលំបាក្ ក្នុងការ
បំពេញែប្មូវការមូ លដ្ឋឋនរបស់
ក្ូនអនក្ អនក្ប្បតហលអាចមានសិទិធ
ទទួលបាន ជំនួយបពណា
ត ោះអាសនន
សប្មាប់ប្េួសារប្ក្ីប្ក្ ។ ក្មមវ ិ្ី
ពនោះ ផ្តល់ជូនជំនួយជាសាច់ប្បាក្់
បពណា
ត ោះអាសនន ពដ្ើមបីជួយឪេុក្ម្
តាយបំពេញែប្មូវការជាមូលដ្ឋឋន
ំងពនោះ ។

សុ
ំ ខភាេ

*ពបើអនក្បាែ់បង់ការធានារ៉ា ប់ រងសុខភាេ តដ្លផ្តល់ជូនតាមរយៈការងាររបស់អនក្ ពហើយអនក្ ក្៏មិនមានលក្ខណៈសមបែតិអាចទទួ ល
បានជំនួយេីក្មមវ ិ្ី MaineCare អនក្អាចមានលក្ខណៈសមបែតិទទួលបានជំ នួយ ក្នុងពេលពវលាចុោះព្មោះេិពសស (Special
Enrollment Period) ពដ្ើមបីទិញការធានារ៉ា ប់រងសុខភាេ តាមរយៈអាសយដ្ឋឋនHealthCare.gov។ ពដ្ឋយអាស្ស័យពលើប្បាក្់ ចំណូល
ប្បចំប្េួសាររបស់អនក្ េឺអនក្អាចមានសិទិទ
ធ ទួ លបានជំនួយហិរញ្ញ វែថុ េីរដ្ឋបាលសហេ័នធ ពដ្ើ មបីអាចមានលទធភាេបង់នងលបុេវលាភ
ធានារ៉ា ប់រងសុខភាេបាន ។ ពដ្ើមបីបានដ្ឹងេ័ែ៌មានបតនថម និងេិនិែយពមើលថា ពែើអនក្មានលក្ខណៈសមបែតិអាចទទួ លជំ នួយបានតដ្រ
ឬពទ សូមចូលពៅកាន់ CoverME.gov.

ទំនាក្់ទំនង ៖

ការរិយាល័យសម្រាប់ម្ររួសារឯករាជ្យ

ការរ ិយល័យសប្មាប់ប្េួសារឯក្រជយ (Office for
Family Independence) ជាអនក្ដ្ំពណើរការពាក្យ
សុំ ំងអស់ និងក្ំណែ់ភាេមានសិទិធទទួល
ជំនួយ សប្មាប់ក្មមវ ិ្ី និងជំនួយDHHS មួយ
ចំនួន បតនថមេីពលើការផ្តល់ពសវាក្មមពប្ជាមតប្ជង
ក្ុមារ ។

អាសយដ្ឋឋនពផ្្ើសំបុប្ែ ៖
114 Corn Shop Ln,
Farmington, ME 04938
ទូរសារ៖ (207) 778-8429
ទូរស័េទ៖ 1-855-797-4357

អុីពម៉ាល ៖

Farmington.dhhs@maine.gov

រពបៀបដ្ឋក្់ពាក្យសុំជំនួយ ៖
ដ្ឋក្់ពាក្យសុំតាមអនឡាញពៅឯ www.maine.gov/mymaineconnection

សូមពផ្្ើពាក្យសុំតាមនប្បសនីយពៅកាន់អាសយដ្ឋឋន 114 Corn Shop Lane, Farmington, ME 04938

សូមពផ្្ើពាក្យសុំជំនួយតាមទូរសារពៅកាន់ពលខ 207-778-8429

ពផ្្ើអុីពម៉ាលពាក្យសុំពៅកាន់ Farmington.dhhs@maine.gov

យក្ពាក្យសុំមក្ដ្ឋក្់ ឬបំពេញពាក្យសុំជំនួយពនោះ ពៅឯការ ិយល័យ DHHS ប្បចំមូលដ្ឋឋនរបស់
អនក្ ។ ខណៈពេលតដ្លពេទទួលយក្ពាក្យសុំជាប្ក្ដ្ឋសតដ្រពនាោះ ចំពពាោះេលរដ្ឋតដ្លប្ែូវការជំនួយ
បតនថម េួរពៅទូរស័េទពៅកាន់ពលខខាងពលើ ពដ្ើមបីេិភាក្ាជាមួយភានក្់ងារ ។
ដ្ឋក្់ពាក្យសុំតាមទូរស័េទ ជាមួយនឹងបុេគលិក្ឯក្ពទសេិនិែយពមើលភាេមានសិទិទទួ
ធ
លជំនួយ ។
សូមចូលពៅកាន់ www.211maine.org សូមចូលពៅកាន់ ឬពៅទូរស័េទពៅពលខ 211 ពដ្ើមបីសួរនាំេ័ែ៌មានបតនថមអំ េី
COVID-19 ក្៏ដ្ូចជាជំនួយអាហារបតនថម សប្មាប់ស្រសតី រក្ និងក្ុមារ (WIC, Women, Infants, and Children), ជំនួយទូពៅ
(General Assistance) ជំនួយពេហក្ិចច (Housing Assistance) ្នធានសប្មាប់ពមើ លតង ំពក្មង និងក្មមវ ិ្ីសាធារណៈ ។

