
Fall 2022

បច្ចុបបន្នភាពពនីាយកប្បតបិតតនិ្ងិប្បធាន្ 
នៅខែមករា ឆ្ន ាំ 2022 មានការ ផ្លា ស់ប្តូរថ្នន កដ់ឹកនាំជាន្រើន ជា្ប្វត្តិសាស្តសត នៅ AHS

។ នយក ្ប្ត្ិ ប្ត្តិ ដយូ៏រលងរ់ប្ស់ នយើង ន ម្ ោះ សុ៊ឺរ ីហីុរ  តុូ្ (Sherry Hirota) ខដល បាន 
ប្ន្មើការ ឱ្យ AHS អស់រយៈ នេល 46ឆ្ន ាំ មកនហើយ បាន  លាខលងេីត្ាំខែង នដើមបកីាា យ 
នៅ ជា្ប្ធាន មស្តនតីយុទ្ធសាស្តសត និង ទ្ី្ ប្ឹកា ដ៏្ ា សវវ។ ន្កាយ េី ប្ន្មើការ នៅ ន្កាម ការ 
្រប្់្ រងរប្ស់  សុ៊ឺរ ីអស់ជាន្រើន ឆ្ន ាំមក នយើងមាន កិត្ិតយសខដល បាន ទ្ទ្ួ លត្ួនទ្ីដឹកនាំថ្មី 
នោយមាន  ជូលី លី (Julia Liou) ប្ន្មើការ ជា នយក្ប្ត្ិប្ត្តិ និង ធូ រួរ (Thu Quach)
ប្ន្មើការ ្ប្ធាន។

ពីឆ្វេងឆ្ៅស្ដ ាំ៖ ជូលី លី នាយកប្រតិរតតិនៃ AHS ៃិង ឆ្េជជរណ្ឌិ ត ធូ គួច ប្រធាៃ នៃ AHS

ស្មាប្ ់ជូលី៖ ែ្ុ ាំ បាន រូលមកប្ាំនេញនប្សកកមម េរីយ ងរ៊ឺ ការ គាំពារ នងិ នសវាកមមរប្ស់  AHS នៅ នេល ខដល  ែ្ុ ាំ បាន មកនធវើការ នៅទ្ី
ននោះ អស់រយៈ នេល ជិត្ ២២ឆ្ន ាំ កនាងនៅ។ កនុង នម ជា កូន្សីរប្ស់ ជនអននត  ្ប្នវសន ៍មក េវីត្វា ន ់និង ហុងកុង ែ្ុ ាំ បាន នមើលន ើញថ្ននត្ើ 
ជីតារប្ស់ែុ្ាំ ខដលជាជនអននត ្ប្នវសន៍នហើយ  មិន នរោះ និយយ ភាសារអង់នរាស បាន ទ្ទួ្លផល្ប្នយជន៍យ ងន្រើន ឥត្រែន េី 
ភាសាខដល អារ ទ្ទ្លួ បាន នូវការ ខថ្ទាំ សុែភាេយ ងដូរនមតរ។ ែ្ុ ាំ រង ់ប្នត នូវ ឥទ្ធិេលវជិជមាន  ខដល គត្ ់ធាា ប្ ់ឆ្ាងកាត្ ់នៅ កនុង  ការងារ 
រប្ស់ែ្ុ ាំ។ ែ្ុ ាំ រងក់ាា យ នៅ ជាខផនកមយួ វន អងគការ ដអ៏សាា រយ ននោះ ខដល នយើងទាំងអស់គន រមួ ទាំង ប្ុរគលិក អារ នធវើការ ជាមយួ អនក នដើមប ី
ប្នងកើត្កខនាងមយួ្ប្កប្នោយ ឥទ្ធេិលវជិជមាន នៅ កនុង ជីវតិ្ រស់នៅ រប្ស់ អនកជមង៊ឺ។ ែ្ុ ាំ េិត្ ជា មាន កិត្តយិស ខដលមាន លទ្ធភាេនធវើការ នៅ 
AHS នដើមប ីប្ន្មើ និង គា្ំ ទ្ អនក ជមង៊ឺ រប្ស់ នយើង។
ស្មាប្ ់ធូ៖ កនុង នម ជាជនន ៀសែាួន មកេី្ ប្នទ្សនវៀត្ណាម ខដលមកទ្ីននោះ ជាមយួ្កមុ ្រសួាររប្ស់ែ្ុ ាំ នៅនេលខដលែ្ុ ាំ មាន អាយុ

ជិត្ 5ឆ្ន ាំ។ ែ្ុ ាំនមើល ន ើញេីភាេ្សនដៀងគន   រប្ស់្កុម ្រួសាររប្ស់ែ្ុ ាំ និង អនក ជមង៊ឺ AHS ។ ឳេុកមាត យរប្ស់ែ្ុ ាំ មនិនរោះ និយយភាសា
អងន់រាសនទ្ នហើយ នយើង ជួប្ការ លាំបាក ខផនក ហិរញ្ញ វត្ថុ នទ្ៀត្ ។ ែ្ុ ាំ បាន ចាប្ ់នផតើមការងារ ជាមយួ AHS ែែៈ ខដលែ្ុ ាំ កាំេុងនរៀននៅ សាកល
វទិ្ាល័យ កនុង ឆ្ន ាំ 1996 នោយសារ ែ្ុ ាំ ្ត្ូវ បាន  ទកទ់ញនោយ សារខត្រាំនតិ្ វន  ការប្នងកើត្នសវាកមម ខថ្ទាំសុែភាេនោយ ន្ប្ើ្បាស់ ភា
សា។ កនុង នម  ជានកមងមាន ក ់ ែ្ុ ាំនធវើជាអនកប្កខ្ប្ ភាសាររប្ស់ឳេុកមាត យែ្ុ ាំ នហើយ ែ្ុ ាំ បាន ដឹងថ្ននត្ើ ជបួ្ការ លាំបាក យ ង នម រ   ែាោះ ខដល ប្នទុក
ននោះធាា ក ់នលើ្កុម ្រួសារ ទាំងមូល។ ែ្ុ ាំ បាន រូល រមួ ជាមយួ AHS សារជាថ្មី នៅ កនុង ឆ្ន ាំ2011 នហើយ បាន ទ្ទ្ួលនូវកតិ្តិយសយ ងខ្ា ាំង
កនុង ការ នធវើការងារ នៅទ្ីននោះជាមយួប្ុរគលិក ដអ៏សាា រយ ខដល  ខថ្ទាំ អនកជមង៊ឺរប្ស់នយើងយ ង អស់េរីិត្តេីនថ្ាើម។ ែ្ុ ាំ មាន ប្ាំែង្បាថ្នន  ឱ្យ ្កុម 
្រួសារ រប្ស់ ែុ្ាំ មាន កខនា ង មយួដូរជា AHS ននោះ នដើមបទី្ទួ្លបាន ការ ខថ្ទាំដូរគន  ខដរ។ អា្ស័យ នហតុ្ ននោះនហើយ ែុ្ាំ បាន  នប្តជ្ា រាំនពាោះ 
នប្សកកមម ខថ្ទាំ និង គាំពារ រប្ស់ AHS ។

នយើងទាំងអស់គន   នប្តជ្ា ប្នត ការ ងារដម៏ានសារសាំខ្នន់នោះ នដើមបបី្ន្មើ និង គាំពារ អនកជមង៊ឺរប្ស់នយើង ជាេិនស ស  ែែៈខដល នយើង បាន 
្ប្ឈម នឹង ឳកាស និង ឧប្សរគ ជាន្រើន ជាមយួនឹង ្ប្េន័ធ ខថ្ទាំ សុែភាេ ជមង៊ឺរាត្ ត្ា ត្  ខដលកាំេុងប្នត និង ការ ផ្លា ស់ប្តូរនសដឋករិា។ ន្ៅេី
នេលនវលា ខដលមនិ អារទ្សសនទ៍យទុ្កបាន AHS នឹង ប្នតនៅទ្ីននោះ ស្មាប្ ់អនកជមង៊ឺរប្ស់នយើង។ 

ការ ច្ច្នប្បឌិត ច្ន្ប្បពន័្ធឌីជីថល៖ វធិីសាស្ត្ត ថមី ដ ើម្បទីទួលបាន្ ការ ថថទា្ំ ុខភភាព និ្ង ានន្ ្ ុខភភាពលអ
ែ្ុ ាំ សងឃមឹថ្ន  អនកបាន ដឹងថ្ន នយើងមាន ការ សួរសុែទុ្កខេបី្ញ្ហា សុែភាេតាម ្ប្េន័ធទូ្ររមនរមនស៍្មាប្ ់អនក ទាំងឡាយ ណាខដល រង ់
ទ្ទ្ួលបាន នសវាកមមននោះេីតាម នរហោឋ ន នោយ មនិ ចាាំបារ ់នធវើដាំនែើ រ ឬរងច់ាាំ នៅ កនុង ប្នទប្រ់ងច់ាាំនើើយ។
នយើងរង ់ន្ប្ើ្បាស់ ប្នរាកវទិ្ានដើមបនីធវើឱ្យ ការ ទ្ាំនកទ់្ាំនងរប្ស់នយើងជាមយួអនកកានខ់ត្្ប្នសើរនើើង និង ជួយ ឱ្យ មាន សុែភាេលអ។ នយើង 
បាន ចាប្ន់ផតើមកមមវធិវីរន្ប្ឌិត្ ថ្មីននោះ ស្មាប្ ់ឳេុកមាត យ ខដលមាន ជមង៊ឺ សមាា ធ ្ ម នើើងែាស់។ នយើង ផតល់ ថ្នន ាំ សមាា ធ្ម ខដល  អារ 
ត្ភាជ ប្ ់នៅ នឹង ឧប្ករែ៍ទូ្រសេទខត្មតង។ ទូ្រសេទ រប្ស់អនកអារ ប្ញ្ជូ ន លទ្ធផល មកឱ្យ នយើង ដូនរនោះ អនកផតល់នសវាសុែភាេ អារនមើលន ើញ
លទ្ធផល យ ង ងាយ្សួល។ សូម អនុញ្ហញ ត្ឱ្យ អនកផតល់នសវាសុែភាេ បាន ដឹងថ្ននត្ើ អនកចាប្ ់អារមមែ៍កនុង ការ រូលរមួ ខដរឬនទ្។
សូម នសកន យអូរ័កូដននោះ នដើមប ីទ្ទ្ួល បាន េត័្ម៌ាន លមអតិ្  នផសងនទ្ៀត្ 
សតីេី កមមវធិី ្ត្ួត្េនិិត្យេីរមាង យស្មាប្ ់ សមាា ធ្ម។ (នសរកតីខែនាំ៖
្ប្សិន នប្ើ អនកមាន ទូ្រសេទ សូម នប្ើកមា សីុនថ្ត្ និង ថ្ត្ឱ្យរាំ នលែកូដ 
QR ។ ប្នទ ប្ម់ករុោះ នលើត្ាំែរភាជ ប្ ់ខដល នឹង ផុសនើើង នដើមប ីនមើលវនីដអូ នៅ នលើយូធូប្ (YouTube)។



ការ ដបាោះដនន តជាតិនន ាំ 2022
នត្ើអនកបានន្ត្ៀម នធវើឱ្យ មាន ភាេែុសខប្ាក នៅ វថ្ងទ្ី 8 ខែវរិឆិកា ឆ្ន ាំ2022 នហើយឬនៅ? នយើង ដល់នេល នបាោះនឆ្ន ត្ មតងនទ្ៀត្នហើយ។ អនកជមង៊ឺ  
AHS ្ត្ូវនធវើនសរកតីសន្មររិត្ត ដស៏ាំខ្នម់យួ នៅ កនុង ការ នបាោះនឆ្ន ត្ ពាកក់ណាត លអាែត្តនិនោះ។ វាមាន ភាេ្ប្ថុ្យ្ប្ថ្នន ន្រើន ស្មាប្់
សហរមន ៍រប្ស់នយើង នោយ រាប្ ់ប្ញ្ាូ ល ទាំង ការ សន្មររតិ្តថ្ននត្ើ នរណា នឹង ដឹកនាំ ទ្ី្ កុង ត្ាំប្ន ់និង រដឋ រប្ស់នយើង។ 
នត្ើ ការ នបាោះនឆ្ន ត្ ពាកក់ណាត ល អាែត្តិ  អារជោះ ឥទ្ធេិលអវែីាោះ? នៅនេលអនក នបាោះនឆ្ន ត្ គា្ំ ទ្ មស្តនតរីដឋ និង មូលោឋ ន មានដូរជា អ បិាល្កុង
ឬរដឋ អនកកាំេុង នធវើការ សន្មររតិ្ត នៅនលើប្ញ្ហា  ទាំងឡាយ មាន ដូរជា  មូលនិធសិ្មាប្ស់ាលានរៀន លាំនៅោឋ ន ខដលអារទ្ិញបាន និង ការ 
ប្ង់្ បាកស់្មាប្សុ់ែភាេជានដើម។
ជនជាត្ិ អានមរកិាាំងនដើមកាំនែើ ត្ អាសីុ បាន នកើននើើង យ ងខ្ា ាំង នហើយនយើងមាន សិទ្ធិអាំណារនៅ កនុង ការ នបាោះនឆ្ន ត្ននោះ។ នៅ កនុង ឆ្ន ាំ 2020
កនុង អាំើុងនេលវន ការ នបាោះនឆ្ន ត្ ្ប្ធានធិប្ត្ី ជនជាត្ិ អានមរកិាាំង នដើមកាំនែើ ត្ អាសីុ មាន រាំននួ នកើននើើងស្មាប្ ់អនកខដលនរញនៅនបាោះ
នឆ្ន ត្ន្រើន ប្ាំផុត្ នោយ នកើននើើងេី 49,3ភាររយនៅឆ្ន ាំ 2014 នៅ 59,5ភាររយនៅឆ្ន ាំ  2020។ 
ននោះមាននយ័ថ្ន នយើងេិត្ជាមាន ឥទ្ធិេល នលើការ នបាោះនឆ្ន ត្ នៅ នេលខដលនយើងនរញនៅនបាោះនឆ្ន ត្។
្ប្សិន នប្ើ អនក ជា េលរដឋមាន ក ់នហើយមាន វយ័ យ ងត្ិរ 18ឆ្ន ាំ សូម ធានឱ្យ្បាកដថ្ន 
អនកបាន រុោះ ន ម្ ោះ នបាោះនឆ្ន ត្ ររួនហើយ។ រាល់អនករុោះន ម្ ោះ នបាោះនឆ្ន ត្កនុង រដឋកាលីហវញ 
នឹង ចាប្ន់ផតើមទ្ទ្លួ សនាកឹ នឆ្ន ត្តាម ្ប្អប្ស់ាំប្ុ្ ត្ ស្មាប្ក់ារ នបាោះ
នឆ្ន ត្ ជាត្ិ នៅ វថ្ងទ្ី8 ខែវរិឆិកា។ ការយិល័យ នបាោះនឆ្ន ត្នៅកនុង ត្ាំប្ន ់រប្ស់  អនក នឹង នផ្ើសនាកឹនឆ្ន ត្តាម ប្ ុសត  
មនិ ឱ្យហួសេី វថ្ងទ្ី 10 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ 2022 នើើយ។ អនក អារ នផ្ើ សនាឹក នឆ្ន ត្ ននោះមកវញិនៅ ឯ AHS។
វថ្ងរុងន្កាយ នដើមបចុី្ោះដ ម្ ោះ ដបាោះដនន ត ស្មាប្ក់ារ នបាោះនឆ្ន ត្ជាត្និនោះ រ៊ឺវថ្ងទ្ី 24 ខែតុ្លា ឆ្ន ាំ 2022។ ការ រុោះន ម្ ោះ ឬ្ត្ួត្េិនិត្យនមើលេី
ការ រុោះន ម្ ោះរប្ស់អនក សូម រូលនមើលនៅ ទ្ីននោះ។ 

ដតើ ដយើងបាន្  ឹងអ្វខីភលោះពីជម្ងអឺ្តុសាវ
តថភាពជាកថ់្តង ្ តីពីហានិ្ភយ័ ច្ន្ជម្ងអុឺ្តសាវ
• ជមង៊ឺអុត្សាវ ក្មនឹង នកើត្មាន ណាស់

o ចាប្ត់ាាំងេីរុងខែសីហាមក មាន ត្ិរជាង150ករែី
ននេលប្រាុប្បនន ននោះ កនុង រាំនណាម  េលរដឋរាំននួ 1.7
លាននកន់ៅ កនុង ត្ាំប្ន ់អាឡានមោ។

• ហានិ យ័ វនការ ឆ្ាងនមនរារអុត្សាវ ស្មាប្ស់ាធារ
ែៈជនទូ្នៅមាន ក្មតិ្ទប្ណាស់
o ការ ្បា្ស័យទកទ់្ងធមមតាជាមយួអនកខដលមាន ជ

មង៊ឺអុត្សាវ  មានដូរជា ការ សនទនគន  ឬនដើរកាត្ម់ុែ
គន  នៅតាម ទ្ីសាធារែៈ មនិ ប្ងកឱ្យ មាន ហានិ យ័ 
វនការ ឆ្ាងនើើយ។

• បុ្រគលមាន ក់ៗ  អារ ឆ្ាងជមង៊ឺអុត្សាវ  តាមរយៈ
o ការប្ ោះនលើ ដាំនៅនៅនលើខសបក រប្ស់ អនកជមង៊ឺ
o ប្ ោះពាល់ទឹ្ករ ាំអិលនៅកនុងរាងកាយ ឧទហរែ៍

នេលនថ្ើប្ ឬរមួន ទ្ ជានដើម។
o ន្ប្ើ្បាស់រមួគន នូវ ក្មាលឬកខនសងនពាោះនគខដល

មាន នមនរារ
o ការ្សូប្យកែយល់ដនងាើម នោយសារ ខត្សថិត្នៅ 

ទ្ល់មុែគន រយៈនេលយូរ ជាេិនសស  ការ រស់នៅ 
ឬខថ្ទាំ អនក ខដលមាន ជមង៊ឺអុត្សាវ

• នរៀសវាង ប្ ោះពាល់ផ្លទ ល់ មានដូរជា នអាប្ នថ្ើប្ ប្ ោះពាល់ និង 
សកមមភាេរមួន ទ្ជាមយួ អនក ខដលមាន េងខប្ក ឬសាន ម
កនទួល

ដោគ្ញ្ញា ជម្ងអឺ្ុតសាវ
• មាន អាការៈឈ៊ឺនោយសារ 

្រុន សាន មទ្ឹករវងនហើមនបា ង 
ឈ៊ឺរាងកាយ កអក លាិត្វលា

• សាន មនសើខសបកខដលខ្ប្
្ប្ួលេី កនទួល នៅ នហើមនបា ង
មាន ទ្ឹករវង ្សប្នៅតាម 
ដាំណាក ់កាល ខ្ងន្កាម៖

ប្ប្ិន្ ដបើគិតថា អ្នក អាច្ានន្ ជម្ងអឺ្តុសាវ
• កុាំ ចាកនរញេីផទោះ និង រស់នៅោរន់ោយខើកនៅ កនុង ប្នទប្់ផ្លទ ល់ែាួន
• ទកទ់្ងនៅកាន ់អនកផតល់នសវាខថ្ទាំ សុែភាេ
បុគគល ថ លបាន្ ទកទ់ង ជាម្យួ ន្ងឹ អ្នកថ លានន្ ជម្ងអឺ្ុតសាវ  
ឬអ្នកថ លកាំពុងប្បឈម្ន្ឹង  ហាន្ិភយ័ ខភព្់  ដៅ កនុង បណ្តត ញ
្ងគម្ឬ្ហគម្ន្៍

• នប្ើនទោះជា មនុសសមាន ក់ៗ  អារឆ្ាងជមង៊ឺអុត្សាវ នៅនេល
ននោះកន៏ោយ ជមង៊ឺអុត្សាវ ជោះឥទ្ធិេលធាំនធង ជាងននោះនៅ
នលើ ប្ណាត ញសងគមឬសហរមនខ៍ដលបុ្រសរមួន ទ្
ជាមយួបុ្រស។ ជាលទ្ធផល បុ្រគល នៅ កនុង សហរមន៍
ននោះមាន ហានិ យ័ ែាស់ស្មាប្ក់ារ ឆ្ាងជមង៊ឺននោះ។

• រួរទ្ាំនកទ់្ាំនងនៅកាន ់អនកផតល់នសវាសុែភាេសតីេីវា កស់ាាំង 
JYNNEOS នដើមបកីារ ពារែាួនមនិ អារឆ្ាង

• ប្រាុប្បននននោះ វា កស់ាាំង អុត្សាវ រ៊ឺ រាំនួន មានកាំែត្យ់ ងខ្ា ាំង។ 
វា កស់ាាំងននោះ ផតល់ជូនខត្រាំនពាោះ ប្ុរគលិ ក   សុខ្ បិាល ខដល
មានការ ្ប្ឈមមុែែាស់ ប្ុរគល ទាំងឡាយ ណាខដល្ប្ឈម
មុែ នៅនឹង ជមង៊ឺ អុត្សាវ  ឬប្ុរសរមួ ន ទ្ជាមយួប្ុរស ខដល
្ប្ឈមុែែាស់ និង ប្ុរគលខដលប្តូរន ទ្ ខដលកាំេុងមាន នម
នរារនអដស៍

រដបៀប ការ ពារខភលួន្ពីជម្ងអឺ្ុតសាវ

• កុាំ ន្ប្ើ្បាស់រមួគន នូវ សមាា រៈ (ឧទហរែ៍ រប្ស់រប្ប្រន្ប្ើ្ បាស់ 
ខេង សនមាៀកប្ាំពាក ់កខនសងនពាោះនគ ខ្រនដកជានដើម) ជាមយួ
អនកខដលនរារសញ្ហញ

• លាងវដជាមយួនឹង សាប្ ូ នងិ ទ្កឹ ឬទ្ឹកលាងវដខដលមាន អា
ល់កុល ្ប្សិន នប្ើ អនក សងសយ័ ថ្ន បាន   ្ប្ឈម ររួនហើយ។

• ពាកម់ា ស់ រ  បូ្ និង ន្សាម វដ នៅនេលខថ្ទាំអនកដវទ្ខដលមាន 
នរារសញ្ហញ



បច្ចុបបន្នភាពពីកូវ ី 19
វ៉ាកស់ាាំងកូវ ី 19 –
នដើមបណីាត្ជ់បួ្ សូម ទូ្រសេទ 510-735-3222

ការ ដធវើដត្តកូវ ី19- នដើមបនីធវើការណាត្ជ់បួ្
៖ ទូ្រសេទ 510-735-3222 ឬនសកនកូដ QR

បច្ចុបបន្នភាព្ានជិកភាព
ការ ពប្ងីកដៅដលើ ប្កុម្ ម្នុ្្សច្ាំណ្ត្់ ្ប្ានបប់ុគគលណ្តថ លគ្មម ន្ ឯកសារ
▪ ្ប្សិទ្ធភាេ ចាប្េ់ី វថ្ងទ្ី 1 ខែឧសភា ឆ្ន ាំ 2022 ប្ុរគល ខដលមាន អាយុនលើស េ ី50ឆ្ន ាំ ឬចាស់ ជាងននោះ នោយ មនិ រិត្េី លកខែែឌ  

អននត ្ប្នវសន ៍អារ អនុញ្ហញ ត្ ឱ្យ ទ្ទ្ួល  បាន  នសវាកមម ខថ្ទាំសុែភាេនេញនលញ។ 
បាំថរបាំរលួតាម្ កប្ម្តិ ប្ទពយធន្ពកីម្មវធិីថថទា្ំ ុខភភាពថ លានន្ ប្បាក ់ច្ាំណូល្របុថ លបាន្ ្ ប្ម្ប្ប្ម្ួល
▪ ្ប្សិទ្ធភាេ ចាប្េ់ី វថ្ងទ្ី 1 ខែកកកដាឆ្ន ាំ2022 ក្មតិ្្ទ្េយធន  បាន នកើននើើងេី  2000 ដុលាា រ នៅ ដល់ 130,០០០ ដុលាា រ ស្មាប្់

ប្ុរគលមាន ក ់នហើយ   65,០០០ ដុលាា រ ប្ខនថម ស្មាប្ ់សមាជិក្រួសារប្ខនថម នីមយួៗ។
▪ ភាេមាន ក្មតិ្ ថ្មីទាំងអស់ននោះ អារអនុវត្ត តាមកមមវធិីដូរខ្ងន្កាម៖

្ប្ានបព់ត័ា៌នន្បថន្ែម្ច្ន្ការកាល យជាអ្នកជាំង ឺឬចាបអ់ារម្មណ៍កនុងកា រដាក ់ពាកយ ដ្នើ្ុាំ ការធានាោ៉ាបរ់ង្ុខភភាពរប្់ដយើង ន្ិង Calfresh
ទូ្រសេទមកនយើងតាមរយៈនលែ 510-986-6880 I ការរូលមកេិន្គោះ នោយឥត្ ណាត្ជ់បួ្ មនុ៖ 818 Webster St, Oakland 

CA 94607 I ឬ អុីខម ល៖ membersvcgrp@ahschc.org
វថ្ងរនទ – សុ្ក៖ នមា ង 9្េឹក – 5លាង រ (ស្មាកស្មាប្អ់ាហារវថ្ង្ត្ងេ់នីមា ង 12វថ្ង្ត្ង-់1រនសៀល)

កាលវភិាគ កាលវភិាគ

ការ ដធវើដត្ត ទូដៅ ្ ប្ានប ់្ ាំណួរថ លប្តូវបាន្ ្ ួរ ញឹកញាប់ - ដតើដពលណ្តខភ្ុ ាំ គួរដប្បើប្បា្់ ដត្ត ភី្ ុ ីអ្រ ន្ិង អ្ងទ់ី ដហសន្?
ពាកយ  សីុីអរ ជាំនួសឱ្យពាកយ ្ប្ត្ិកមមតាមខែស សងាវ កប់្ លីូមរីា ស់ និង ខសវងរកោន តូ្រៗវន េត័្ម៌ាន  ខហសននមនរារ។ នេលនវលាដ៏
្ប្នសើរប្ាំផុត្ នដើមបនី្ប្ើ្បាស់រ៊ឺនៅនេល៖ មាននរារសញ្ហញ  ការ  នធវើ នត្សត ប្នទ ប្េ់ីទ្ទ្ួលបាន លទ្ធផលវជិជមាន ការនធវើនត្សតអងទ់្ីខហសនរក
ន ើញ្បូ្នត្អីុនវននមនរារឆ្ាង នហើយទមទររាំនួននមនរារកានខ់ត្ន្រើននដើមបរីកន ើញ។ នេលនវលាលអប្ាំផុត្នដើមបនី្ប្ើនៅនេល៖ នរារ
សញ្ហញ  ការនធវើនត្សតប្នទ ប្េ់ីលទ្ធផលវជិជមាន ដល់ការប្ញ្ាប្រ់យៈនេលឯនកានៅវថ្ងទ្ ី6

បំរែបំែលួតាមកម្មិតម្រព្យធនព្ីកមម វធីិរែទសុំខភាព្រែលមានម្ាក់ចំណូលសែុបរែលានសម្មបសម្មួល

ដ ម្ ោះកម្មវធិី ពណ៌នាអ្ាំពីកម្មវធិី
វយ័រាំណាស់ ងងឹត្ខ នក និង កមមវធិីក្មតិ្ 

្កី្កសហេន័ធនិង េិការ
ស្មាប្អ់នកទាំងឡាយណាខដលមាន អាយុ នលើស េី 65ឆ្ន ាំ េិការ នហើយឬងងឹត្ខ នក។ 

កមមវធិី  ននោះមនិ ប្ង់្ បាកន់ទ្។
កមមវធិីជនេិការប្ាំនេញការងារ 250ភារ

រយ ស្មាប្អ់នក ទាំងឡាយណាខដលជាជន េិការ និង ប្ាំនេញការងារ។
ការ ខថ្ទាំ រយៈនេលខវង ស្មាប្អ់នកទាំងឡាយ ណាខដលកាំេុងរស់ នៅ កនុង ទ្ីតាាំង ខថ្ទាំសុែភាេរយៈនេលខវង។

អនក្ត្ូវការ ការខថ្ទាំសុែភាេ  នោយមាន 
ការ ខរករ ាំខលកការ រាំណាយ

ស្មាប្អ់នក ទាំងឡាយ ណាខដលមានវយ័ នលើសេី 65ឆ្ន ាំ ជនេិការ នហើយឬងងឹត្ខ នក។ 
កមមវធិីននោះ មាន ការ រាំណាយ្ប្ចាាំខែ។

កមមវធិី សនស ា្ំ បាកស់្មាប្ក់ារ ខថ្ទាំសុែ
ភាេ

ស្មាប្ ់អនកទាំងឡាយ ណាខដលទ្ទ្ួលបាន ការ ខថ្ទាំសុែភាេ។ កមមវធិីទាំងអស់ននោះ 
ជួយ  ប្ង ់ការ រាំណាយនលើការ ខថ្ទាំសុែភាេ មាន ដូរជា  ការ ប្ង់្ បាក ់រមួ និង ការ ប្ង់

្បាក ់ប្ខនថម

Covered CALIFORNIA គឺជាជដប្ម្ើ្ ជាំនួ្្រប្់អ្នក ប្ប្ិន្ដបើអ្នកម្និ្ានន្្ិទធទិទួលបាន្ Medi-Cal ដទ។ វគឺជាទី
ផ្សារធានាោ៉ាបរ់ង្ុខភភាពថ លអ្នុ្ញ្ញា តឱ្យបុគគល និ្ងអាជីវកម្មខ្នន តតូច្ថ លានន្្ិទធទិិញការធានាោ៉ាបរ់ង្ុខភភាពឯកជន្

កនុងអ្ប្តាឧបតែម្ភធន្រប្់្ហពន័្ធ។ វផ្សតល់ជូន្ 4 កប្ម្តិដ្វកម្មដផ្សសងគ្មន ; ា្ំ រទិធ ប្បាក ់ាន្ និ្ងបាល ទីន្។

កមមវធិី
Clinton Park I នមា ង  1 ដល់ នមា ង 4លាង រ
655 International Blvd. Oakland, 
CA 

វថ្ងអងាគ រ រាីនិក AHS I ចាប្េ់ីនមា ង 9:15នទ្ី ដល់នមា ង  4លាង រ
416 8th St. Oakland, CA 

វថ្ងេុធ រាីនិក AHS I ចាប្េ់ីនមា ង 1:30នទ្ី ដល់នមា ង  4លាង រ
416 8th St. Oakland, CA

វថ្ងសុ្ក រាីនិក AHS I ចាប្េ់ីនមា ង 9:15នទ្ី ដល់នមា ង  4លាង រ
416 8th St. Oakland, CA

វថ្ងរនទ
Clinton Park I នមា ង  1 ដល់នមា ង 4លាង រ
655 International Blvd. Oakland, 
CA 

វថ្ងអងាគ រ Wilma Chan Park I នមា ង 8:30្េឹក ដល់នមា ង 4លាង រ

810 Jackson St. Oakland, CA 
វថ្ងេុធ Wilma Chan Park I នមា ង  1 ដល់នមា ង  4លាង រ

810 Jackson St. Oakland, CA 
វថ្ង្េហសបត្ Wilma Chan Park I នមា ង 8:30្េឹក ដល់នមា ង 4លាង រ

810 Jackson St. Oakland, CA 

mailto:membersvcgrp@ahschc.org


គាំន្ិត ផ្សតួច្ដផ្សតើម្ពាបាល្ហគម្ន្៍
នៅ កនុង ឆ្ន ាំ 2021 នសវាកមម សុែភាេអាសីុ បាន ប្នងកើត្ កមមវធិ ីរាំនិត្ ផតួរនផតើមេាបាល សហរមន៍ (CHI) នដើមប ីនឆ្ាើយ ត្ប្នៅនឹង ប្ទ្ឧ្កដិឋកមម នងិ 
ឧប្ទ្ទវនហតុ្ វន ការ សអប្ន់ែាើម ខដល បាន ប្ ោះពាល់ ដល់ អនក ជមង៊ឺ AHS ប្ុរគលិក និង សមាជិកសហរមន។៍ នគលនៅ រប្ស់កមមវធិី ននោះរ៊ឺកាត្ប់្នថយ 
អាំនេើហិងា និង នលើកកមាស់  ការ េាបាលតាម រយៈការ នផ្លត ត្នលើសុែុមាលភាេ។  វធិីសាស្តសត រប្ស់ CHI រាំនពាោះ ការ េាបាល រមួរ៊ឺ្ត្ូវ  ផតល់ នសវា
កមមប្នទ នស់តីេី ការ ប្ ោះទ្ងគិរ ផាូវរតិ្ត និង ការ គា្ំ ទ្ ប្នត ស្មាប្ ់ការ េាបាល តាមខប្ប្វប្បធម។៌ កិរាសហ ្ប្ត្ិប្ត្តកិារ ថ្មីៗ ប្ាំផុត្បាន នធវើនើើង
ជាមយួ ្រូ ប្ងាា ត្ ់យូហាគ  និយយភាសាកនត ាំង ន ម្ ោះ សាសានណា យី (Sasanna Yee) ខដល បាន ប្ងាា ត្ ់នមនរៀន យូហាគ នរៀងរាល់សបាត ហ៍ 
នោយ ឥត្រិត្វថ្ា នៅតាម ្ប្េន័ធ Zoom។ CHI បាន ្ប្កាន ់យក វធីិសាស្តសត េិនសស រមួ គន មយួ  សាំនៅ េាបាលនិង នធវើ ឱ្យ ជាសោះនសប ើយនើើងវញិ 
ខដល ្ត្ូ វ បាន ប្នងកើត្ នើើង នដើមប ីនឆ្ាើយ ត្ប្នៅនឹង នសរកតី្ត្វូការ រប្ស់ សមាជិកសហរមន ៍ខដល ជាជនជាត្ិ អាសីុ ។
នសវាកមម រប្ស់ នយើង ្គន ់ខត្ជា ខផនកមយួ វន ដាំនែើ រការ វន េាបាល។ អនក្រប្គ់ន  អារ គា្ំ ទ្ អនករស់រាន មាន ជីវតិ្ េីអាំនេើឧ្កិដឋកមម តាមរយៈ
សកមមភាេតូ្រៗ្ប្កប្នោយ អត្ថនយ័។ អនក អារគា្ំ ទ្ អនករស់រាន មាន ជវីតិ្ តាមរយៈ៖
• នៅទូ្រសេទនៅអនករស់រានមានជីវតិ្ និង រូលសួរសុែទុ្កខ ថ្ននត្ើអនក ទាំងននោះយ ងនម រ នហើ យ 
• ធាន ឱ្យ ្បាកដថ្ន អនករស់រាន មាន ជីវតិ្ទាំងននោះ មនិ រស់នៅឯនកានើើយ
• គា្ំ ទ្ ដាំនែើ រការ េាបាល តាមរយៈ ត្ភាជ ប្ ់អនករស់រាន មាន ជីវតិ្ ជាមយួ នឹង នសវាកមម ជាំនយួ អាជេីដស៏ម្សប្។ ្ប្សិន នប្ើអនកឬអនកជាទ្ី

្សឡាញ់រប្ស់អនក ្ត្វូការ នសវាកមមគាំពារ ជនរងន្គោះ សូម អាន ែិត្តប្ែ័ណ  CHI និង ទកទ់្ងទូ្រសេទនដើមបសីាកសួរ េត័្ម៌ាន នផសងៗ។
ទូរ្័ពទម្កដយើងតាម្ដលខភ 510-735-3940 ្ប្ានបព់ត័ា៌នន្បថន្ែម្

រ ូវ ឆ្លងជម្ងផឺ្តត សាយ ដៅទីដន្ោះ!
ជាទូ្នៅ ជមង៊្ឺ រុនផ្លត សាយរកីរាលោលខ្ា ាំង ចាប្េ់ី រុងរដូវសាឹកនឈើ្ ជោុះ រហូត្ដល់នដើមរដូវ ផ្លក រកី។ អនកខដល ្ប្ឈមមុែនឹង ហានិ យ័
ែាស់ប្ាំផុត្កនុង ការ ឆ្ាង ជមង៊ឺធងនធ់ងរននោះ ឬកអ៏ារសាា ប្រ់៊ឺជា កុមារតូ្រ ស្តសតី មាន វផទនពាោះ មនុសសចាស់ និង អនកខដលកាំេុងសថិត្កនុង សាថ នភាេ
សុែភាេរុា ាំវរ  ។ 
ដតើអ្នក អាច្ ការ ពារខភលួន្យ៉ា ង ូច្ដម្តច្?
• ចាកវ់ា កស់ាាំង ជមង៊្ឺ រនុផ្លត សាយ នដើមបេី្ងងឹ្ប្េន័ធភាេសុាាំ។ នៅនរៀងរាល់ 6ខែមតង រួរចាក ់វា កស់ាាំង ជមង៊្ឺ រុន ផ្លត សាយ។ សូម 

ទ្ាំនកទ់្ាំនងនៅ AHS នដើមបណីាត្ជួ់ប្នៅតាម រានិីកជមង៊ឺផ្លត  សាយណាមយួ ននេលខ្ងមុែ ចាប្ត់ាាំងេី ខែតុ្លាននោះត្នៅ (510) 
735-3222។
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