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KHMER (ខ្មែរ) – KM 

 

ព័ត៌មានសំខាន់អំពីជំងឺ COVID-19 

 

Department of Social and Health Services កំពុងខ្តជួយដ ើម្បីបង្កា រ និងគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19។ ដយើងយកចិតត
ទុកដាក់ខាល ំងណាស់អំពីសុមភាព និងសុវតថិភាពននអតិថិជនរបស់ដយើង។ ដយើងកំពុងខ្តអនុវតតតាម្ខ្ែនការជា
សះដសបើយ និងបទបញ្ជា  ស្នា ក់ដៅែទះ ដៅខ្តមានសុមភាពល្អ របស់អភិបាល្ Inslee។ 

 

ដយើងមានដសវាកម្ែភាស្នដដាយឥតរិតនថល។ ដសវាកម្ែទំងដនះរមួ្មាន អាកបកខ្គ្ប និងការបកខ្គ្បភាស្ន និង
ព័ត៌មានជាលាយល្កខណ៍អកសរជាទគ្ម្ង់ដែសងដទៀត។ គ្បសិនដបើអាកគ្តូវការជំនួយកាុងការចូល្ដគ្បើគ្បាស់ដសវា
កម្ែរបស់ដយើង សូម្ទូរស័ពទដៅកាន់ DSHS តាម្ដល្ម 800-737-0617 ដ ើយដគ្ជើសដរ ើសជដគ្ម្ើសទី 4។ អាកក៏អាច
ទូរស័ពទែងខ្ រដៅកាន់ដល្ម 711 សគ្មាប់ Washington Relay Service (ដសវាកម្ែបញ្ាូ នស្នរបនតននរ ឋ 
Washington)។ 

 

ដតើជំងឺ COVID-19 បានជះឥទធិពល្ ល់្កម្ែវធីិ និងដសវាកម្ែរបស់ DSHS យ៉ាង ូចដម្តច? 

 

Aging and Long-Term Support (ជំនួយគំគ្ទសគ្មាប់ម្នុសសចាស់ និងរយៈដពល្ខ្វង) 

ជំងឺ COVID-19 អាចនឹងបងាទុកខដទសខាល ំង ល់្និដវសនជនននស្នថ ប័នខ្ថទំរយៈដពល្ខ្វង។ រិតគ្តឹម្នថៃទី 12 ខ្ម
ឧសភា ម្នទីរខ្ថទំចាស់ជរា ស្នថ ប័នននការរស់ដៅដដាយមានជំនួយ និងែទះរបស់គ្កុម្គ្រួស្នរម្នុសសដពញវយ័
មិ្នអនុញ្ជា តឲ្យមានដភញៀវម្កដល្ងដទ។ ចាប់ទំងដនះអាចនឹងផ្លល ស់បតូរកាុងអំឡុងដពល្ដរាររាតតាត។ 

 

អាកអាចដម្ើល្ចាប់សដីពីដភញៀវម្កដល្ងរបស់ស្នថ ប័នខ្ថទំដដាយចូល្ដៅកាន់ទំព័រវបិស្នយ FamHelp។ ទំព័រវបិ
ស្នយដនះក៏រាយបញ្ា ីដ ែ្ ះែងខ្ រនូវស្នថ ប័នខ្ថទំខ្ ល្មានករណីជំងឺ COVID-19 គ្តូវបានបញ្ជា ក់។ គ្បសិនដបើ
អាកមានសំណួរអំពីស្នថ ប័នខ្ថទំរយៈដពល្ខ្វង សូម្ទូរស័ពទដៅកាន់ដល្ម 888- 856-5691។ ដមា៉ាងដធវើការរបស់
ដយើងរឺចដ ល្ ះពីដមា៉ាង 6 គ្ពឹក  ល់្ដមា៉ាង 10 យប់។ 

 

ការយិល័្យដសវាកម្ែថលង់ និងធៃន់គ្តដចៀកបដគ្ម្ើអតិថិជនខ្ ល្ថលង់ ថលង់ខាវ ក់ ឬធៃន់គ្តដចៀក។ ពួកដរក៏ដធវើការង្ករ
ជាមួ្យអាកែតល់្ដសវាកម្ែខ្ថទំសុមភាពែងខ្ រ។ គ្បសិនដបើអាកមានអតិថិជនខ្ ល្មានការបាត់បង់ការស្នដ ប់ឮ
ខ្ ល្គ្តូវការជំនួយខ្ែាកការគ្បាស្ស័យទំ្ក់ទំនង សូម្ទក់ទងការយិល័្យដ្ះ។ 

 អីុខ្ម្ល្៖ ODHHCOVID-19@dshs.wa.gov 

 ទូរស័ពទ៖ 360-338-6042 

 សគ្មាប់ TTY/TDD៖ 360-725-3455 

 គ្បសិនដបើអាកទូរស័ពទជាសំដឡងមិ្នមានសិទធិចូល្ដៅកាន់ TTY/TDD សូម្ចុចដល្ម 711 

 វបិស្នយ ODHH 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/famhelp-facility-status-and-information
mailto:ODHHCOVID-19@dshs.wa.gov
https://www.dshs.wa.gov/altsa/office-deaf-and-hard-hearing
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Behavioral Health Administration 

Behavioral Health Administration បដគ្ម្ើម្នុសសដពញវយ័ និងកុមារដៅម្នទីរដពទយវកិល្វទិារ ឋចំនួនបី រឺ
ម្ជឈម្ណឌ ល្តំាងដបតជាញ ចិតតពិដសស និងការយិល័្យននដសវាកម្ែសុមភាពែលូវចិតតដកាសល្យវច័ិយ។ 

 

ដយើងបានឈប់ចុះដៅពិនិតយដៅទីតំាងទំងដនះដ ើយ ដ ើម្បីបង្កា រការរកីរាល្ដាល្ននជំងឺ COVID-19។ ដយើងមាន
ដសវាកម្ែវដី អូពីចមាៃ យសគ្មាប់អតិថិនជនដៅដពល្ខ្ ល្សម្ស្សប។ ដ ើម្បីសួរអំពីដគល្នដយបាយសដីពីដភញៀវ
ម្កដល្ង ឬសគ្មាប់សំណួរ នទដែសងដទៀត សូម្ទូរស័ពទដៅកាន់៖ 
 

 ម្នទីរដពទយ Western State – 253-582-8900 

 ម្នទីរដពទយ Estern State – 509-565-4000 

 ម្ជឈម្ណឌ ល្សិកា និងពាបាល្កុមារ – 800-283-8639 

 ការយិល័្យដសវាកម្ែសុមភាពែលូវចិតតដកាសល្យវច័ិយ 

o Maple Lane – 360-664-4641 
o Yakima – 253-582-8900 
o Fort Steilacoom – 253-984-5651 

 ម្ជឈម្ណឌ ល្ការដបតជាញ ចិតតពិដសស – 253-588-5281 ដល្មភាា ប់បនត 0095 

 
Division of Vocational Rehabilitation  

ដយើងបានបិទ Division of Vocational Rehabilitation ដ ើយសគ្មាប់ដពល្ដនះ។ 

 អាកែតល់្គ្បឹកានឹងែតល់្ដសវាកម្ែ និងជំនួយគំគ្ទតាម្ទូរស័ពទ។ 

 ដល្មទូរស័ពទសគ្មាប់បចចុបបនាភាពដសវាកម្ែ៖ 800-637-5627 

 
Developmental Disabilities Administration  

ទីកខ្នលងរង់ចំារបស់ការយិល័្យគ្តូវបានបិទដ ើយសគ្មាប់ដពល្ដនះ។ ស្នលាដរៀន Fircrest ស្នលាដរៀន 

Lakeland Village ស្នលាដរៀន Rainier និងស្នលាដរៀន Yakima Valley កំពុងមិ្នអនុញ្ជា តឲ្យដភញៀវម្កដល្ងដៅដពល្
ដនះដទ។ សូម្ទូរស័ពទដៅដល្មខាងដគ្កាម្ គ្បសិនដបើអាកមានសំណួរ។ 

 

 ដយើងអាចនឹងែដល់្ជូននូវដសវាកម្ែពីចមាៃ យដដាយមានការអនុម័្តជាមុ្នពីអាកគ្រប់គ្រងករណី DDA។ 

 ការវាយតនម្លអាចគ្តូវបានដធវើដឡើងពីចមាៃ យ ដ ើយគ្កបមណឌ ដពល្ដវលាដ ើម្បីបញ្ច ប់ការវាយតនម្លអាច
គ្តូវបានពនារដពល្ដៅតាម្ករណីនីមួ្យៗ។ 

 សគ្មាប់ដសវាកម្ែដៅដខានធី Island, King, San Juan, Skagit, Snohomish និង Whatcom សូម្ទូរស័ពទដៅ
កាន់ដល្ម៖ 800-314-3296។ 
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 សគ្មាប់ដសវាកម្ែដៅកាុងដខានធី Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, 

Pacific, Pierce, Skamania, Thurston ឬដខានធី៖ Wahkiakum សូម្ទូរស័ពទដៅកាន់ដល្ម៖ 800-248-0949 

 សគ្មាប់ដសវាកម្ែដៅកាុងដខានធីរ ឋ នទដទៀតទំងអស់ សូម្ទូរស័ពទដៅកាន់ដល្ម 800-462-0624 

 
Economic Services Administration 
 

ជំនួយគំពារកុមារ៖ Division of Child Support គ្តូវបានបិទដ ើយសគ្មាប់ដពល្ដនះ។ ដ ើម្បីទទួល្បានព័ត៌មានពី
ករណី ឬដធវើការទូទត់ សូម្ទូរស័ពទដៅកាន់ដល្ម 800-442-KIDS (5437)។ និដយជកខ្ ល្គ្តូវខ្តរាយការណ៍ពីការ
បញ្ឈប់បុរគលិ្ក ឬការបិទកខ្នលងការង្ករ អាចទូរស័ពទដៅកាន់ដល្ម 800-562-0479។ 

 

COMMUNITY SERVICES OFFICES (ការយិល័្យដសវាកម្ែស រម្ន៍)៖ ដសវាកម្ែខ្ ល្មានកំណត់រឺអាចរកបាន 

ដដាយការណាត់ជួបខ្តប៉ាុដណាណ ះ។ អាកអាច៖ 
 ដៅយកប័ណណ EBT គ្បសិនដបើអាកមានដសវាកម្ែនគ្បសណីយ៍យកម្កជូន ឬជាអាកទទួល្បានអាហាររ ័
ស។ 

 ដគ្ជើសដរ ើសយកដសវាកម្ែជំនួយគំគ្ទដពល្មានអាសនា។ 

 ទមាល ក់ដចាល្ឯកស្នរគ្កដាសស្នា ម្។ 

 

CUSTOMER SERVICE CONTACT CENTER (ម្ជឈម្ណឌ ល្ទំ្ក់ទំនងននដសវាកម្ែអតិថិជន)៖ ទទួល្បានដសវាកម្ែ
ដដាយទូរស័ពទដៅកាន់ដល្ម 877-501-2233។ អាកអាច៖ 

 ដាក់ពាកយសំុអតថគ្បដយជន៍។ 

 ទទួល្បានព័ត៌មានករណី ឬការផ្លល ស់បតូររបាយការណ៍។ 

 បំដពញការពិនិតយដម្ើល្ដឡើងវញិនូវភាពមានសិទធិទទួល្បាន ឬការបញ្ជា ក់ពាក់កណាដ ល្អាណតតិ។ 

 ដសាើសំុប័ណណ EBT ថែី។ 

 ទក់ទងដៅបុរគលិ្កកាន់ករណី ឬបុរគលិ្កសងគម្កិចចរបស់ WorkFirst។ 

 

WASHINGTON CONNECTION៖ ដរអាចចូល្ដគ្បើគ្បាស់ដសវាកម្ែតាម្អនឡាញជាភាស្នអង់ដរលស និងដអសា៉ាញ។ 

ចូល្ដៅកាន់វបិស្នយ WashingtonConnection.org ដ ើម្បីដាក់ពាកយសំុអតថគ្បដយជន៍ បំដពញការពិនិតយដម្ើល្
ដឡើងវញិ ការផ្លល ស់បតូររបាយការណ៍ និងខ្សវងរកដសវាកម្ែកាុងតំបន់ដែសងដទៀត។ 

 

កម្ែវធីិបញ្ាូ នសគ្មាប់តគ្ម្ូវការរបស់ម្នុសសចាស់ ជនពិការខ្ភាក ឬជនពិការ/លំ្ដៅដាឋ ន និងតគ្ម្ូវការសំខាន់
ចំាបាច់៖ ដយើងបានពនារដពល្ពិនិតយដម្ើល្ដឡើងវញិនូវពិការភាពរបស់ ABD សគ្មាប់ដពល្ដនះ។ ដយើងក៏បាន

https://www.washingtonconnection.org/home/
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ផ្លល ស់បតូរចាប់ននការខ្ណ្ំបញ្ាូ នរបស់ HEN ែងខ្ រ ដ ើយបានបញ្ឈប់ការពិនិតយតាម្ដានខ្ ល្ចំាបាច់មួ្យចំ
នួន។ សូម្ទូរស័ពទដៅដល្ម 877-501-2233 សគ្មាប់ព័ត៌មានបខ្នថម្ដទៀតអំពីករណី HEN និង ABD។ 

 

BASIC FOOD (អាហារមូ្ល្ដាឋ ន)៖ DSHS បានបខ្នថម្អតថគ្បដយជន៍អាហារកាុងចំនួន ៏ដគ្ចើនបំែុតខ្ ល្អនុញ្ជា ត
កាុងមួ្យទំ ំគ្រួស្នរសគ្មាប់ខ្មមី្្រ ូត ល់្ខ្មឧសភា ឆ្ា ំ 2020។ DSHS នឹងដសាើសំុរដាឋ ភិបាល្ស ព័នធនូវការ
បំដពញបខ្នថម្អាហារសគ្មាប់ដពល្អាសនាដរៀងរាល់្ខ្មននជំងឺ COVID-19។ 

 Basic Food Employment and Training (ភាពមានការង្ករដធវើ និងការបណតុ ះបណាត ល្អំពីអាហារមូ្ល្ដាឋ ន)៖ 
កម្ែវធីិ និងដសវាកម្ែ BFET ទំងអស់រឺអាចរកបាន។ ន រូ BFET ែតល់្នូវដសវាកម្ែតាម្ទូរស័ពទ និងតាម្អន
ឡាញ។ 

 Abled-Bodied Adults without Dependents (ម្នុសសដពញវយ័ខ្ ល្មានសម្តថភាពគ្រប់គ្គន់ដដាយគែ ន
កូនកាុងបនទុក)៖ ល្កខមណឌ ការង្ករសគ្មាប់ ABAWDs រឺមិ្នគ្តូវការដឡើយដៅដពល្ដនះ។ DSHS កំពុងដៅ
ខ្តខ្ណ្ំបញ្ាូ នម្នុសសខ្ ល្មានឆនទៈ និងសម្តថភាពឲ្យចូល្រមួ្ែងខ្ រ។ 

 

BENEFITS REVIEWS (ការពិនិតយដម្ើល្អតថគ្បដយជន៍ដឡើងវញិ)៖ DSHS បានពនារដពល្សគ្មាប់ការពិនិតយដម្ើល្
សិទធិទទួល្បានដឡើងវញិខ្ ល្គ្តូវ ល់្កាល្កំណត់ដៅកាុងខ្មដម្ស្ន ឧសភា ឬមិ្ថុ្ ឆ្ា ំ 2020 សគ្មាប់រយៈ
ដពល្គ្បំាមួ្យខ្ម។ ការពិនិតយដម្ើល្ដឡើងវញិនូវការបញ្ជា ក់ពាក់កណាដ ល្អាណតតិខ្ ល្ ល់្ដពល្កំណត់ដៅខ្ម
ដម្ស្ន ឧសភា ឬមិ្ថុ្ ឆ្ា ំ 2020 មិ្នចំាបាច់គ្តូវខ្តបញ្ច ប់ដ្ះដឡើយ។ អតថគ្បដយជន៍នឹងបនត រាបណាគ្កុម្
គ្រួស្នររបស់អាកបំដពញបានតាម្ល្កខមណឌ  ទម្ទរននភាពមានសិទធិទទួល្បាន នទដទៀតទំងអស់។ 

 

DISASTER CASH ASSISTANCE PROGRAM (កម្ែវធីិជំនួយស្នច់គ្បាក់សគ្មាប់ម្ នតរាយ)៖ DCAP រឺមានសគ្មាប់គ្កុម្
គ្រួស្នរ និងអាកខ្ ល្គែ នកូន។ អាកមិ្នចំាបាច់គ្តូវខ្តជាពល្រ ឋដ្ះដទ។ ម្នុសសទំងឡាយមានសិទធិទទួល្
បាន គ្បសិនដបើពួកដរបំដពញបានគ្រប់ដៅតាម្ខ្ នកំណត់គ្បាក់ចំណូល្ និងធនធាន ដ ើយមិ្នមានសិទធិទទួល្
បានកម្ែវធីិស្នច់គ្បាក់ នទដទៀត។ ទូរស័ពទដៅដល្ម 877-501-2233 ដ ើម្បីខ្សវងយល់្បខ្នថម្។ 

 

OFFICE OF REFUGEE AND IMMIGRANT ASSISTANCE (ការយិល័្យជំនួយជនដភៀសមលួន និងជនអដ ត្ គ្បដវសន៍)៖ 
ORIA មានកម្ែវធីិដ ើម្បីជួយជនដភៀសមលួន និងជនអដ ត្ គ្បដវសន៍នូវ៖ 

 ការខ្សវងរកការង្ករដធវើ និងការបណតុ ះបណាត ល្។ 

 ជំនួយគំគ្ទសគ្មាប់អដ ត្ គ្បដវសន៍។ 

 ការបដគ្ងៀនខ្ណ្ំយុវជន។ 

 ជំនួយគំគ្ទសគ្មាប់ម្នុសសចាស់ កុមារ សិសស និងអាក នទដទៀតជាជនដភៀសមលួន។ 
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 កម្ែវធីិធម្ែតាទូដៅរឺដបើកពីចមាៃ យកាុងអំឡុងដពល្មានជំងឺ COVID-19។ ការយិល័្យមានដសវាកម្ែថែី 
ដ ើម្បីជួយអាកដាក់ពាកយសំុការង្ករ ឬភាពគែ នការង្ករដធវើ ជួយគំគ្ទ ល់្ការអប់ររំបស់អាក និងែតល់្
ជំនួយជាមួ្យលំ្ដៅដាឋ ន។ ភាពមានសិទធិទទួល្បានជំនួយជាស្នច់គ្បាក់សគ្មាប់ជនដភៀសមលួន និង
ជំនួយដវជាស្នស្តសតសគ្មាប់ជនដភៀសមលួនគ្តូវបានពនារដពល្រ ូត ល់្នថៃទី 30 ខ្មកញ្ជា  ឆ្ា ំ 2020។ 

 សគ្មាប់ដសវាកម្ែ និងព័ត៌មានបខ្នថម្ដទៀត សូម្ទូរស័ពទដៅកាន់ដល្ម 360-890-0691។ 

 

TEMPORARY ASSISTANCE FOR NEEDY FAMILIES/WORKFIRST (ជំនួយបដណាត ះអាសនាសគ្មាប់គ្កុម្គ្រួស្នរមវះ
ខាត/WORKFIRST)៖ ការពនារដពល្កំណត់រយៈដពល្ 60 ខ្មរបស់ TANF ដពល្ដនះរមួ្បញ្ចូ ល្នូវភាពលំ្បាក
ដដាយស្នរជំងឺ COVID-19។ 

 ល្កខមណឌ របស់ WorkFirst គ្តូវបានបញ្ឈប់សគ្មាប់ដពល្ដនះ។ អតិថិជនអាចបនតចូល្រមួ្ គ្បសិនដបើពួក
ដរអាច។ 

 ដយើងបានបញ្ឈប់ការដាក់ទណឌ កម្ែសគ្មាប់កម្ែវធីិ WorkFirst ដៅដពល្ដនះ។ ដយើងក៏បានបញ្ឈប់ការចុះ
ពិនិតយតាម្ែទះដដាយបុរគលិ្កែងខ្ រ។ 

 គ្បសិនដបើអាកជាអាកចូល្រមួ្កាុងកម្ែវធីិ Community Jobs ឬការសិកាការង្ករននកម្ែវធីិ WorkFirst អាកនឹង
ដៅខ្តមានការង្ករដធវើ និងទទួល្បានគ្បាក់ទូទត់ ដបើដទះជាអាកមិ្នអាចចូល្រមួ្បានដដាយស្នរខ្តជំងឺ 

COVID-19 ក៏ដដាយ។ 


