
ត ើអ្នកមាន COVID-19 ឬតេ? 

ត ើអ្នកត្ វូការជំនួយឬតេ? 
 

 

សូមមមើលតាមរយៈអ ៊ីមមល DHHS.covidsocialsupport@maine.gov ឬទម្មង់តាមអនឡាញ 

(https://www.maine.gov/dhhs/form/covid-19-referral-form) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ម ើអនកបានប ៉ះពាលជ់ាមួយ COVID-19 ឬមទ? 

 ម ើអនកមានតោគសញ្ញា ឬមទ? 

 សូមពិន ិយតោលការណ៍ណណនរំបស ់Maine តាមអ្នឡាញ 

https://www.maine.gov/covid19/restartingmaine/keepmainehealthy/testing 

ចូរចងចថំា ត្ វូរកាសុវ ថ ិភាព! ពាក់មា៉ា ស រកាគមាា  សងគម និងលាងដៃ 

ឬមម្រើទឹកសមាា  ដៃ 

 

ណននកណែទំ

សហគមន៍សត្មា

ប់តសវាជំនួយសងគ

ម 

 

 

អនកអាចសួរត្បធាន

សហគមន៍ តវជជបណឌ ិ  

អ្នកនដល់តសវាណែទសំុ

ខភាព 

បុគគលិកសងគមកិចច 

គិលានុបដ្ឋា កតៅ

សាលាតរៀន ឬ Maine 

CDC មៃើមប៊ីស ុំជុំនួយ

កន ុងការមៅដាច់មដា

យមែកព៊ីមគ 

ឬម វ្ ើចតាា ែ៊ីស័ក។ 

 

សូមត វ្ ើត សត

! 

 Maine CDC នឹងទូរស័ពទមកអនក ម ើយសួរថា៖ 

o ម ើអនកបានឆ្ាងមោគមៅកណនែងណា? 

o ម ើអនកមានតោគសញ្ញា ឬមទ? 

o ម ើអនកបានប ៉ះពាល់ជិ ដិ ជាមួយនរណា

ខ្ាះ? 

 ពួកមគនឹងមៅអនកមៃលរ៉ាះពាល់ជិ ៃិ ជាមួ

យអនកមកពិនិ យមមើល 

ថាម ើពួកមគមានមោគសញ្ញា ឬមទ 

ម ើយម្ វូការម វ្ ើចតាា ែ៊ីស័ក ឬមៅដាច់មដាយ

មែកព៊ីមគ ឬមទ។ 

 អនកម្ ូវម មៅដាច់មដាយមែកព៊ីមគ Maine 

CDC នឹងម្បារ់អនក 

ថាម ើវាម្ ូវមម្រើមពលយូររ៉ា ណាា  

 ពួកមគអាចជួយអនកមៅកាន់ណននកណែទសំហ

គមន៍សត្មាប់តសវាជំនួយសងគមបាន 

 

ត ើត វ្ ើដូចតមដ

ច 

តបើលេធនល

ត សត ខ្ញ ំ

វវ ជ្ជជមាន? 

 

ត ើខ្ញ ំត្ វូការត វ្ ើត 

សត  COVID-19 

ឬតេ? 

 សូមមៅម វ្ ើម សា មៅទ៊ីតាុំងម វ្ ើម សា  

ឬមនទ ៊ីរមពទយ 

 អនកម្ ូវម មៅដាច់មដាយមែកព៊ីមគ ឬម វ្ ើចតាា

ែ៊ីស័ករ ូ ៃល់មពលអនកទទួលបានលទធផល 

 មរើអនកម្ វូការជុំនួយកន ុងការស្នន ក់មៅកន ុងផទះ 

សូមសួររកការរញ្ជ នូមៅណននកណែទសំហគមន៍

សត្មាប់តសវាជំនួយសងគម  

 ទ៊ីតាុំងម វ្ ើម សា នឹងទូរស័ព្ទ ឬមផញើស្នរមកអនក

អុំព៊ីលទធផលម សា ររស់អនក 

mailto:DHHS.covidsocialsupport@maine.gov
(
(
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តសវាជំនួយណែទសំហគមន៍ 

COVID-19 
 

សូមមមើលតាមរយៈអ ៊ីមមល DHHS.covidsocialsupport@maine.gov ឬទម្មង់តាមអនឡាញ 

(https://www.maine.gov/dhhs/form/covid-19-referral-form) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

    

 

 

  

    

  

  

 

ជុំនួយសងគមមផនកមែទុំស គមន៍ គឺជាមសវាកមមសម្មារអ់នកទុំង

ឡាយណាមៃលម្ វូការជុំនួយកន ុងការម វ្ ើចតាា ែ៊ីសក័ 

ឬមៅដាច់មដាយមែកព៊ីមគ។ មសវាកមមទុំងមនះ 

ម្ វូបានផដលម់ដាយអងគការនានាកន ុងស គមនមូ៍លដាា ន 

ម ើយមានៃូចជា៖ 

 អាហារ (តត្គឿងតេស/អាហារឆ្អ ិនត្សាប/់ការដឹកជញ្ជ នូអាហារ) 

 តសវាកមមភាសា និងការសត្មបសត្មួលវបប្ម ៌

 កិចចការពារសុខភាព និងការបញ្ជ នូតៅពាបាល  

 ការដឹកជញ្ជ នូតៅមជឈមណឌ លត វ្ ើត សត  មណឌ លណែទតំវជជសាស្តសត  

និងកណនែងសាន ក់តៅ 

 ការដឹកជញ្ជ នូតត្គឿងនគ ់នគង ់និងថាន សំងក វូ 

 តសវាកមមសខុភាពនល វូច ិត  

 លំតៅដ្ឋា ន/កណនែងសាន ក់តៅណដលមានសុវ ថ ិភាពកន ញងអ្ំឡុងតពល

តៅដ្ឋច់តដ្ឋយណឡកពីតគ ឬត វ្ ើចតាត ឡីស័ក  

 ការ ភាជ ប់តៅតសវាជនួំយតត្ចើនតេៀ  

ត ើជំនួយសងគមណនន

កណែទសំហគមន៍

មានអ្វ ើខែ៉ះ? 

 អនកមានតោគសញ្ញា  COVID-19 ឬ 

 អនកកុំព ងរងច់លំទធផលម សា ររសអ់នក ឬ 

 អនកមានលទធផលម សា  COVID-19 វវ ជ្ជជមាន ឬ 

 អនកបានប ៉ះពាលជ់ិ ដិ ជាមួយនរណាមាន ក់មៃលមាន COVID-

19 

ត ើខ្ញ ំអាចេេួលបា

នជំនួយតៅតពល

ណា? 

 ត្បធានសហគមន ៍តវជជបណឌ ិ  អ្នកនដល់តសវាណែទសំុខភាព 

បុគគលិកសងគមកិចច គិលានុបដ្ឋា កសាលាតរៀនររសអ់នក ឬ Maine 

CDC អាចរញ្ជ នូអនកមៅរកជុំនួយបាន 

 មដាយមានការយល់ម្ពមព៊ីអនក ពួកមគអាចម វ្ ើការរញ្ជ នូ

តាមរយៈការមផញើអ ៊ីមមលមៅ 

DHHS.covidsocialsupports@maine.gov ឬ រុំមពញ

េត្មង់ណបបបេតាមអ្នឡាញតន៉ះ 

ត ើខ្ញ ំអាចេេួល

តសវាកមមទងំតន៉ះ 

បានតដ្ឋយរតបៀប

ណា? 

mailto:DHHS.covidsocialsupport@maine.gov
(
(
https://www.maine.gov/dhhs/form/covid-19-referral-form

