ទំៃួលខុសត្រូវខោនធី Alameda ចំព ោះសុខភាពសហគមៃ៍(ARCH)
សំណួរសួ រញឹកញាប់
1.

2.

3.

ខ ើកម្ម វ ិធីខនេះជួយដល់បុគ្គលណាខ្ល េះ?
កមម វ ិធីជួយដល់បុគគលដដល៖
• អាយុចាប់ពី 18 ឆ្នំព ើងពៅ
• ជាអ្ន កស្ននក់ពៅពោៃធី Alameda រយៈពពលយ៉ាងរិច 6 ដខ
• ត្រូវបាៃពធវ ើពរសត រកព ើញមាៃជំងឹកូ វ ីដ 19 ចាប់ពីនងៃទី
8/24/2020
• ត្រូវបាៃដណនំពោយគល ីៃិកសុខភាពសហគមៃ៍ដដលបាៃកំ
ណរ់ណាមួ យ ឬនយកោាៃសុខភាពស្នធារណៈពោៃធី
Alameda
• រស់ពៅកនុងរំបៃ់ដដលមាៃហាៃិភ័យខព ស់ណាមួ យ
ៃិងរំបៃ់ដដលមាៃពលខកូ ដរំបៃ់ដូចរពៅ៖
West Oakland: 94607
San Antonio: 94606
Fruitvale: 94601
East Oakland: 94621 ៃិង 94603
Unincorporated Ashland/Cherryland: 94578, 94541,
ៃិង 94580
South Hayward: 94544
ខ ើមានខ្ខ្ែទូ រស័ព្ទអនឡាញ
ឬខវបសាយ ៍ខដើម្បីដាក់ពាកយខសនើសុុំប្រាក់ឧប ថ ម្ភខ្ដរឬខទ?
ការោក់ កយពសន ើសុំ ARCH
ៃិងដំពណើរការបញ្ជៃ
ូ សត្មាប់ៃីរិជៃមាៃជំងឺកូ វ ីដ 19 ដដល
បំពពញរាល់លកខ ខណឌសិទធិទទួ លបាៃអ្រថ ត្បពយជៃ៍ពីកមម វ ិធី
ត្រូវបាៃ
ត្គប់ត្គងតាមរយៈនដគូ គល ីៃិកសុខភាពដដលបាៃកំណរ់របស់
ពយើង ៃិងអ្ងគ ភាពអ្ន កផ្ដល់ពសវាត្ស្នវត្ជាវ
អ្ន កជំងឺ/តាមោៃការប៉ាោះ ល់របស់នយកោាៃសុខភាព
ស្នធារណៈពោៃធី Alameda។
ពុំមាៃការោក់ កយពសន ើសុំតាមអ្ៃឡាញ
ឬពលខពយងសត្មាប់ស្នធារណជៃទូ ពៅព ើយ។
ខ ើខយើងអាចដាក់ពាកយខសនើសុុំយ៉ាងដូ ចខម្េ ច?
សូ មបញ្ជាក់ព ើង វ ិញថា
ពុំមាៃដំពណើរការោក់ កយពសន ើសុំតាមអ្ៃឡាញ “ស្នធារណៈ”
សត្មាប់កមម វ ិធី ARCH ព ើយ។ ត្បសិៃពបើ
បុគគលណាមានក់អ្ពញ្ា ើញពៅកាៃ់គលីៃិកសុខភាពដដលបាៃកំណរ់
ណាមួ យ ឬត្រូវបាៃអ្ងគ ភាពអ្ន កផ្ដល់ពសវាត្ស្នវត្ជាវ
អ្ន កជំងឺ/តាមោៃការប៉ាោះ ល់របស់នយកោាៃសុខភាព
ស្នធារណៈ ពហើយលទធផ្លពរសត ពនោះបង្ហាញថា
គារ់មាៃជំងឺកូ វ ីដ19 ចាប់ពីនងៃទី24 ដខសីហា ឆ្នំ2020
ពនោះគារ់ៃឹងត្រូវពិៃិរយពមើល ARCH
ពោយដផ្ែកពលើលកខ ណៈវ ិៃិចឆ័យសិទធិទទួ លបាៃពដើមបីកំណរ់ថាពរើ
គារ់មាៃសិទធិទទួ លបាៃអ្រថ ត្បពយជៃ៍ពីកមម វ ិធីពៃោះដដរឬពទ។
ត្បសិៃពបើបុគគលពនោះត្រូវបាៃកំណរ់ថា
បាៃបំពពញរាល់លកខ ខណឌសត្មាប់ទទួ លអ្រថ ត្បពយជៃ៍ពីកមម វ ិធី
ARCH កយពសន ើសុំៃឹងត្រូវបំពពញជំៃួសឱ្យបុគគលពនោះ
បនាប់មកៃឹងត្រូវបញ្ជៃ
ូ ពៅទីភានក់ង្ហរពសវាសងគ ម (Social
Services Agency) ពដើមបីពធវ ើការដបងដចកត្បាក់ឧបរថ មភ ARCH។

4.

ខ ើកម្ម វ ិធីចាប់ខ្េើម្ខៅខព្លណា?
គល ីៃិកសុខភាពដដលចូ លរ ួមអ្ៃុវរត កមម វ ិធី
ៃិងអ្ងគ ភាពអ្ន កផ្ដល់ពសវាត្ស្នវត្ជាវ
អ្ន កជំងឺ/តាមោៃការប៉ាោះ ល់របស់នយកោាៃសុខភាព
ស្នធារណៈ Alameda បាៃចាប់ពផ្ដើម
ពធវ ើការបញ្ជៃ
ូ ពៅកាៃ់កមម វ ិធី ARCH ពៅនងៃទី24 ដខសីហា
ឆ្នំ2020។

5.

ខ ើមានគ្ល ីនិកសុខ្ភាព្ខ្ដលានកុំណ ់សប្រមាប់ខធវ ើខ សត
ខដើម្បីទទួ លការបញ្ជន
ូ ខៅកាន់ ARCH ខ្ដរឬខទ?
ពលរដា ង្ហយរពត្គាោះដដលត្រូវបាៃពធវ ើពរសត រកព ើញមាៃជំងឺកូ វ ីដ
19 ពហើយបំពពញរាល់លកខ ខណឌសិទធិទទួ លបាៃ
អ្រថ ត្បពយជៃ៍ពីកមម វ ិធី ARCH ៃឹងត្រូវបញ្ជៃ
ូ ពៅកមម វ ិធី
ពោយនយកោាៃសុខភាពស្នធារណៈពោៃធី Alameda
អ្ងគ ភាពអ្ន កផ្ដល់ពសវាត្ស្នវត្ជាវ
អ្ន កជំងឺ/តាមោៃការប៉ាោះ ល់របស់នយកោាៃសុខភាព
ស្នធារណៈ ៃិងនដគូ
គល ីៃិកសុខភាពដដលចូ លរ ួមអ្ៃុវរត កមម វ ិធីដូចោងពត្កាម៖
•
មណឌលសុខភាព La Clinica
•
គល ីៃិកសុខភាព Tiburcio Vazquez
•
មណឌលសុខភាព Roots Community Health Center
•
មណឌលសុខភាព West Oakland Health Center

6.

ខ ើខ្្ញុំអាចមានលកខ ណៈសម្ប ត ិទទួ លានខ្ដរឬខទ ប្របសិនខបើ
ខ្្ញុំកុំព្ុងទទួ លានអ ថ ប្របខយជន៍គ្មមនការងារខធវ ើ?
អ្រ់ពទ
អ្ន កដដលកំពុងទទួ លបាៃអ្រថ ត្បពយជៃ៍ធានរា៉ាប់រងគាមៃការ
ង្ហរពធវ ើ (UIB) ពុំមាៃសិទធិទទួ លបាៃត្បាក់ឧរថ មភពៃោះព ើយ។

7.

ខ ើខ្្ញុំអាចមានលកខ ណៈសម្ប ត ិទទួ លានខ្ដរឬខទ
ប្របសិនខបើខ្្ញុំមានការឈប់សប្រមាកទទួ លានប្រាក់ឈន ួលព្ីនិ
ខយជក?
អ្រ់ពទ ត្បសិៃពបើអ្នកមាៃលកខ ណៈសមបរត ិទទួ លបាៃ ៃិង
កំពុងទទួ លបាៃការឈប់សត្មាកទទួ លបាៃត្បាក់ឈន ួលពីៃិ
ពយជកណាមួ យ អ្ន កពុំមាៃសិទធិទទួ លបាៃអ្រថ ត្បពយជៃ៍ពី
កមម វ ិធី ARCH ព ើយ។

8.

ខ ើសាថនភាព្អខតតប្របខវសន៍ប៉ាេះពាល់ដល់សិទធិទទួ លាន
អ ថ ប្របខយជន៍ព្ក
ី ម្ម វ ិធីខ្ដរឬខទ?
អ្រ់ពទ សិទធិទទួ លបាៃអ្រថ ត្បពយជៃ៍ពី
កមម វ ិធីមិៃអាត្ស័យពលើស្នថៃភាពអ្ពនតពត្បពវសៃ៍ព ើយ។

9.

ខ ើខ្្ញុំមានសិទធិទទួ លានអ ថ ប្របខយជន៍ព្ីកម្ម វ ិធីខ្ដរឬខទ
ប្របសិនខបើខ្្ញុំប្រ វូ ានបញ្ឈរខជើង ឬផ្អាកការងារ ប៉ាុខ្នត
ខធវ ើខ សតព្ុុំមានជុំងឺកូ វ ីដ 19?
អ្រ់ពទ សិទធិទទួ លបាៃអ្រថ ត្បពយជៃ៍ពីកមម វ ិធី ARCH
គឺដផ្ែកពៅពលើការពធវ ើពរសត មាៃជំងឺកូ វ ីដ 19
បដៃថ មពីពលើលកខ ខណឌៈវ ិៃិចឆ័យសិទធិទទួ លបាៃោងពលើ។

10. ខ ើប្រាក់ឧប ថ ម្ភខនេះមានលកខ ណៈប្រប ិសកម្ម ខ្ដរឬខទ?
អ្រ់ពទ
ត្បាក់ឧបរថ មភពៃោះពុំមាៃលកខ ណៈត្បរិសកមម ព ើយ។
កាលបរ ិពចឆ ទមាៃត្បសិទធភាពនៃសិទធិទទួ លបាៃកមម វ ិធីគឺនងៃទី
24 ដខសីហា ឆ្នំ2020។

ទំព័រទី 1 នៃ 2

ទំៃួលខុសត្រូវខោនធី Alameda ចំព ោះសុខភាពសហគមៃ៍(ARCH)
សំណួរសួ រញឹកញាប់
11. ខ ើខ្្ញុំអាចទទួ លានប្រាក់ឧប ថ ម្ភរយៈខព្លប៉ាុតមន?
ត្បាក់ឧបរថ មភផ្ដល់ជូៃបុគគលដដលមាៃជំងឺកូ វ ីដ 19 ដដលមាៃសិទធិ
គឺផ្ដល់ជូៃដរមួ យដងប៉ាុពណា
ណ ោះ។
12. ខ ើខ្្ញុំនឹងទទួ លានប្រាក់ឧប ថ ម្ភខដាយខរៀបណា?
ត្បាក់ឧបរថ មភៃឹងពចញជូ ៃជាទត្មង់ប័ណណ Visa បង់ត្បាក់ជូៃ(Visa
pre-paid card)។
13. ខ ើខ្្ញុំអាចទទួ លានប្រាក់ឧប ថ ម្ភជាទប្រម្ង់ខ្ែងខទៀ ខ្ដរ
ឬខទ (ម្ូ លបបទានបប្រ ការខ្ទរតាម្ធតគ្មរ)?
ពៅពពលពៃោះ ត្បាក់ឧបរថ មភៃឹងត្រូវផ្ដល់ជូៃដរជាទត្មង់ Visa prepaid card ប៉ាុពណា
ណ ោះ។
14. ប្របសិនខបើ 2 សាេហ៍ខប្រកាយខទៀ ខ្្ញុំខៅខ្ ឈឺ
ខ ើខ្្ញុំអាចទទួ លានប្រាក់ឧប ថ ម្ភខលើកទីព្ីរខ្ដរឬខទ?
អ្រ់ពទ កមម វ ិធីត្បាក់ឧបរថ មភគឺសត្មាប់ដររយៈពពលពីរសបាដហ៍
ប៉ាុពណា
ណ ោះ។ ៃឹងគាមៃការពិចារណាពលើការពៃារពពលព ើយ។
15. ខ្្ញុំកុំព្ុងខ្ រង់ចាល
ុំ ទធ ្លខ សត។ ព្ួ កខគ្ប្រាប់ខ្្ញុំថា
ខ្្ញុំម្ិនគ្ួ រខៅខធវ ើការខ ើយ
រហូ ទាល់ខ្ ខ្្ញុំទទួ លានលទធ ្លខ សត។
ខ ើខ្្ញុំមានសិទធិទទួ លានប្រាក់ឧប ថ ម្ភខ្ដរឬខទ?
អ្រ់ពទ សិទធិទទួ លបាៃត្បាក់ឧបរថ មភមាៃសុពលភាពដរពៅពពល
បុគគលមានក់ទទួ លបាៃលទធផ្លពរសត ថាមាៃជំងឺកូ វ ីដ 19 ប៉ាុពណា
ណ ោះ។
16. ខ ើប្រាក់ឧប ថ ម្ភខនេះ ជាប្រាក់ចណ
ុំ ូ លជាប់ព្នធ ខ្ដរឬខទ?
អ្រ់ពទ ត្បាក់ឧបរថ មភពៃោះពុំដមៃជាត្បាក់ចំណូលជាប់ពៃធ ព ើយ។
17. ខ ើព្័ ៌មានរបស់ខ្្ញុំនឹងប្រ វូ ខ្ចករំ ខ្លកជាម្ួ យទីភានក់ងារដាាភិា
លខ្ែងខទៀ ខ្ដរឬខទ?
អ្រ់ពទ
រាល់ព័រ៌មាៃទ ំងអ្ស់ដដលផ្ដល់ជូៃពដើមបីកំណរ់សិទធិទទួ លបាៃក
មម វ ិធី ARCH ត្រូវបាៃរកាជាការសមាៃរ់
ពហើយៃឹងមិៃត្រូវដចករំ ដលកជាមួ យអ្ងគ ភាពោងពត្ៅ
ពត្ៅពីទីភានក់ង្ហរពោៃធីចូលរ ួមដដលបាៃកំណរ់ ៃិងគល ីៃិក
សុោភិបាលព ើយពៅពពលពៃោះ។
18. ខ ើទាល់ខ្ ខ្្ញុំមានការងារខធវ ើ ខទើបខ្្ញុំអាចទទួ លានប្រាក់ឧប ថ ម្ភ
ខនេះ?
អ្រ់ពទ
ការមាៃការង្ហរពុំដមៃជាលកខ ខណឌនៃសិទធិទទួ លបាៃអ្រថ ត្បពយជ
ៃ៍ពីកមម វ ិធីព ើយ ប៉ាុដៃត សមាជិកត្គួ ស្នរពពញសិទធិ
ទ ំងអ្ស់ត្រូវដរពធវ ើពរសត ព ើញមាៃជំងឺកូ វ ីដ 19 ពហើយបំពពញតាម
លកខ ខណឌ វ ិៃិចឆ័យសិទធិទទួ លបាៃអ្រថ ត្បពយជៃ៍ពីកមម វ ិធី។

19. ខ្្ញុំគ្មមន្ទេះសខ្ម្បង
ខហើយានខធវ ើខ សតរកខ ើញមានជុំងឺកូ វ ីដ 19
ខ ើខ្្ញុំអាចទទួ លប្រាក់ឧប ថ ម្ភ ខដាយរខបៀបណា?
អ្ន កោក់ កយពសន ើសុំអ្រថ ត្បពយជៃ៍កមម វ ិធី ARCH
ដដលគាមៃផ្ាោះ
សដមបងចាំបាច់ត្រូវោក់ខល ួៃពៅោច់ពោយដ ករយៈពពល
យ៉ាងរិច 10 នងៃ ពៅសណា
ា គារ Project Roomkey hotel
ទ ំង Comfort Inn ឬ Quality Inn
ពៅមុៃពពលពួ កគារ់មាៃសិទធិទទួ លបាៃត្បាក់ឧបរថ មភ។
20. ប្របសិនខបើខ្្ញុំគ្មមន្ទេះសខ្ម្បង
និងានដាក់ខ្ល ួនខៅដាច់ខដាយខ្ កខៅសណា
ា គ្មរ
ខប្រៅព្ី Comfort Inn ឬ Quality Inn
ខ ើខ្្ញុំនឹងមានសិទធិទទួ លានប្រាក់ឧប ថ ម្ភខ្ដរឬខទ?
អ្រ់ពទ ពៅពពលពៃោះ
ការោក់ខល ួៃពៅោច់ពោយដ កត្រូវបាៃកំណរ់ត្រឹម
Comfort Inn ឬ Quality Inn ប៉ាុពណា
ណ ោះ។
21. ខ ើអនក្េល់ខសវាអងគ ភាព្ខសុើបអខងេ អន កជុំងឺ/តាម្ដាន
ការប៉ាេះពាល់ (CI/CT)
នឹងបុំខព្ញពាកយខសនើសុុំសប្រមាប់នី ិជនមានក់ៗ
ខៅកនញងប្រគ្ួ សារខ្ដរឬខទ?
ត្រូវពហើយ CRT/Resource Navigators
ៃឹងបំពពញ កយពសន ើសុំ ARCH
ពលើៃីរិជៃមានក់ៗដដលមាៃជំងឺកូ វ ីដ 19
(ដូ ចដដលបាៃបញ្ជាក់ពោយពរសត មៃា ីរពិពស្នជៃ៍ចុងពត្កា
យ)
ដដលរស់ពៅកនុងផ្ាោះពដើមបីកំណរ់សិទធិទទួ លបាៃអ្រថ ត្បពយ
ជៃ៍ពីកមម វ ិធី។
22. ប្របសិនខបើមានប្រគ្ួសារខលើសព្ីម្ួយ រស់ខៅកនញង្ទេះម្ួ យ
ខ ើព្ួកគ្ម ់
ប្រ វូ ានកុំណ ់ឱ្យទទួ លានប្រាក់ឧប ថ ម្ភចុំនួនម្ួ យ?
អ្រ់ពទ ត្បសិៃពបើ
ៃីរិជៃពត្ចើៃរស់ពៅកនុងផ្ាោះមួ យត្រូវបាៃពធវ ើ
ពរសត រកព ើញជំងឺកូ វ ីដ 19
ពនោះៃរិជៃមានក់ៗដដលមាៃជំងឺកូ វ ីដ
ៃឹងចាំបាច់ត្រូវោក់ កយពសន ើសុំជំៃួយពីកមម វ ិធី ARCH។
សិទធិទទួ លបាៃជំៃួយពីកមម វ ិធី ARCH
ត្រូវបាៃកំណរ់ពៅតាមករណីៃីមួយៗរបស់បុគគលមានក់ៗ។
23. ខ ើការខរៀបការជាកតាតម្ួ យខដើម្បីមានសិទធិទទួ លានជុំនួយ
ព្ីកម្ម វ ិធី?
អ្រ់ពទ មិៃដមៃដូ ពចានោះពទ។
24. ខ្្ញុំរស់ខៅជាម្ួ យនី ិជនខ្ដលមានជុំងឺកូ វ ីដ 19
ខ្ែងខទៀ
ខ ើព្ួកគ្ម ់គ្ួរដាក់បញ្ចូលខៅកនញងពាកយខសនើសុុំ ARCH
របស់ខ្្ញុំខ្ដរឬខទ?
អ្រ់ពទ ករណីពៃោះគឺជាការរំពោភពៅពលើចាប់ Health
Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA)។
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