សេចក្តប្ី រកាេព័តមា
៌ ន
ថ្ងៃទី ២៩ ខែសេសាឆ្ន ាំ ២០២០

ទាំនាក្់ទាំនង៖ េជ្ឈេណ្ឌលព័តមា
៌ នរួេថ្នទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ 562.570.NEWS(6397) jic@longbeach.gov
េប្មារ់សេចក្តប្ី រកាេជារនាាន់

ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ ផ្តល់ជ្ាំនួយក្នុងការចុុះស្មុះទទួលធានារ៉ា រ់រង
េុ ែភាពររេ់រដ្ឋ

ទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ រដ្ឋកាលីហ្័រវ ញ៉ា – អ្នក្ខដ្លមានេ៊ិទធ៊ិទទួលសេវា Medi-Cal ន៊ិង Covered California
អាចទទួលបានជ្ាំនួយចុុះស្មុះនង
៌ នអ្ាំពីក្េមវធ
៊ិ ីពាបាលេុ ែភាពពេ
៊ិ ព័តមា
ី នារី េុ ខាភបា
៊ិ លនង
៊ិ សេវា
ប្រជាជ្នររេ់ឡងរច
៊ិ ។

ក្េមវធ
ាំ ពរី ផ្តល់លទធភាពទទួលបានការពាបាលទូសៅ ការពាបាលរនាាន់ នង
៊ិ ធា
ី នារ៉ា រ់រងររេ់រដ្ឋទង
៊ិ
សេវាក្េមេុែភាពផ្លូវច៊ិតតដ្ល់អ្នក្ខដ្លមានលក្ខណ្ៈេេបតត៊ិប្ររ់ប្ាន់។

អ្ភបា
៊ិ លប្ក្ុងសោក្ Robert Garcia បានមានប្រសាេន៍ថា “ការទទួលបានការពាបាលេុ ែភាពរឺ
េាំ ខាន់ឥឡូវជាងសពលណាទាំងអ្េ់។ េប្មារ់អ្នក្ខដ្លមានលក្ខណ្ៈេេបតត៊ិប្ររ់ប្ាន់សដ្ើេបទ
ី ទួល

បាន Medi-Cal ឬ Covered California ទប្ី ក្ុងររេ់សយង
ើ សរតជាាជ្ួយសោក្អ្នក្ចុុះស្មុះនង
៊ិ ពនយល់ឱ្យ
សាាល់អ្ាំពីជ្ាំសរេថ្នការពាបាលេុ
ែភាពទាំងសនុះ។“
ើ

ជ្ាំនួយមានចារ់ពសី មា៉ាង ៨ ប្ពក្
័ ាដ្ល់ថ្ងៃេុប្ក្សៅសលែ 562.570.7979។ អ្នក្
ឹ ដ្ល់ ៥ ោៃចពីថ្ងៃចន

ប្រឹក្ាជ្ាំនួយចុុះស្មុះខដ្លមានេញ្ញារ័ប្តអាចន៊ិយាយភាសាអ្ង់សរលេ សអ្េប៉ាញ ន៊ិងខែមរ។ ប្រជាជ្ន
ក្៏អាចសផ្ាើេាំណ្ួរសៅសរហ្ទាំពរ័ coveredlb@longbeach.gov។

សោក្ប្េី Kelly Colopy នាយក្េនាីរេុ ខាភបា
៊ិ លនង
៊ិ សេវាប្រជាជ្នបានមានប្រសាេន៍ថា “សយើងដ្ឹង
ថាប្រជាជ្នមានការប្ពួយបារេភអ្ាំពីការទទួលបានការពាបាលេុ ែភាព។ េនាីរេុ ខាភបា
៊ិ លបានសរតជាា
ចត
ន
ល់ពត
័ មា
៌ នន៊ិងជ្ាំនួយខដ្លេន
ុសណា
ណ ុះសទរ៉ាុខនតខងេទាំងអ្ាំពីរញ្ញា
ឺ ូ វដ្-១៩រ៉ា
ី
៊ិ តក្ុ ងការផ្ត
៊ិ ប្តេ
ឹ ខតអ្ាំពជ្
ី ាំងក្
េុ ែភាពរនាាន់សផ្េងសទៀតរួេទាំងការធានារ៉ា រ់រងផ្ងខដ្រ។”

ការចុុះស្មុះេាំ ររ់ Medi-Cal សរក្
៊ិ ី Medi-Cal ភារសប្ចន
ើ រយៈសពលេួយឆ្នសាំ ហ្យ
ើ ក្េមវធ
ើ េន
៊ិ មានរុពវ
ោភរ៉ា រ់រងឬតប្េូវឱ្យមានការរង់ប្បាក្់សទ។ ពាក្យេុាំ រសឺ ប្រើសពលប្រខហ្លជា ៤៥ ថ្ងៃសដ្ើេបដ្
ី ាំសណ្ើរការ
សហ្យ
ត ុះអាេននរហ្ូតដ្ល់ ៣ ខែ
ើ ក្នុងក្រណ្ីែលុះអ្នក្ដាក្់ពាក្យេុ ាំ អាចទទួលបានការធានារ៉ា រ់រងរសណា
សដ្ើេបជ្
ី ួយចាំណាយសលើថ្ងលពាបាលខដ្លេន
៊ិ ទន់បានរង់។

ាំងឺរតតបតក្ូវដ្-១៩រយៈសពលចុ
សដាយសារខតការរក្រលដាលថ្នជ្
ុះស្មុះេប្មារ់ Covered
ី
ី

California ប្តូវបានរនតរហ្ូតដ្ល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែេង
៊ិ ុ នាចាំសពាុះរុរាលខដ្លាមនការធានារ៉ា រ់រងខដ្លមាន

លក្ខណ្ៈេេបតតប្៊ិ ររ់ប្ាន់សហ្យ
ើ េួយខែរនាារ់
ើ ប្តូវការធានារ៉ា រ់រងេុ ែភាព។ ការធានារ៉ា រ់រងចារ់សផ្តេ
ពច
ី ុុះស្មុះ។ Covered California អាចជ្ួយសធវឱ្
ើ យការទូទត់រុពវោភនង
៊ិ ចាំណាយសចញពសី ោស ៉ា
ររេ់សោក្អ្នក្មានតាំថ្លទរេេរេយ។

ប្រេ៊ិនសរសើ ោក្អ្នក្មានជ្ាំងឺខដ្លប្តូវការការយក្ច៊ិតតទុក្ដាក្់ខាងសវជ្ជសាស្តេតេុនសពលការធានារ៉ា រ់រង

េុ ែភាពររេ់សោក្អ្នក្ចារ់សផ្តើេដ្ាំសណ្ើរការេូ េចូ លសៅកាន់រលីន៊ិក្សធវើសររវន
ឆ័ រហ្័េ (RAC) ខដ្ល
៊ិ ៊ិចយ

ជារលន
ី ក្
៊ិ ឥតរត
៊ិ ថ្ងលផ្តល់ការពាបាលជ្េៃទ
ឺ ូសៅដ្ូចជាជ្ាំងឺរោក្តប្េងសនាេឬឈប្ឺ តសចៀក្។ រលន
ី ៊ិក្សនុះមាន
រុរាល៊ិក្ខដ្លជាេមាជ្៊ិក្ថ្នការយាល័
យរាំរុងសវជ្ជសាស្តេតថ្នទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ - ប្ក្ុេអ្នក្ជ្ាំនាញសវជ្ជសាស្តេត
៊ិ
េម័ប្រចត
៊ិ តេក្ពេ
ី ហ្រេន៍ររេ់សយង
ើ ។

រលីន៊ិក្សធវើសររវន
ឆ័ រហ្័េ (RAC) ខដ្លមានទីតង
ាំ សៅឯេោវទាល័
យទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ សាខាសននរបា៉ាេុី
៊ិ ៊ិចយ
៊ិ
ហ្វក្
ន យេបាតហ្៍។
៊ិ (1305 E. Pacific Coast Hwy) សរក្
ើ ពីសមា៉ាង ១០ ប្ពក្
ឹ ដ្ល់ ៤ ោៃច ៧ ថ្ងៃក្ុ ងេួ

រុរាលមានក្់ៗអាចទទួលការសធវើសររវន
ឆ័ ន៊ិងពាបាលសដាយឥតរ៊ិតថ្ងលេប្មារ់ជ្េៃទ
៊ិ ៊ិចយ
ឺ ូ សៅក្៏ដ្ូចជាសវជ្ជ
ាំ ូសៅសដាយេន
រញ្ញជងមេ
ី ប្មារ់ថានទ
៊ិ ចាាំបាច់ក្ាំណ្ត់ការណាត់ជ្ួរជាេុន។

េប្មារ់ពត
័ មា
៌ នងមៗ
េទាំងព័តមា
៌ នលេអត
៊ិ ក្ាំពុងអ្នុវតតសដ្េ
ី អ្ាំពជ្
ឺ ូវដ្-១៩រួ
ី
ើ បី
ី ាំងក្
៊ិ អ្ាំពអ្
ី វីខដ្លទប្ី ក្ុងឡងរច
ការពារេុ វតថ៊ិភាពដ្ល់ប្រជាជ្នេូ េសេតតចូលសៅកាន់សរហ្ទាំពរ័ ខដ្លសទើរខតរចនាជាងមី៖

longbeach.gov/COVID19 សហ្ើយតេដាន @LongBeachCity សៅសលើសហ្វេរុក្ ធវីតធ័រ ន៊ិង
Instagram។
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