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ទំនួលខុសត្រូវខោនធី Alameda ចំព ោះសុខភាពសហគមន៍(ARCH) 
Alameda County Responsibility to Community Health 

សំណួរសួរញឹកញាប ់

 
1. ខ ើកម្ម វធីិខនេះជួយដល់បុគ្គលណាខ្លេះ?  

កមម វធិជួីយដល់បុគគលដដល៖ 

• អាយុចាប់ព ី18 ឆ្ន ំព ើងពៅ 

• ជាអ្នកស្នន ក់ពៅពោនធី Alameda 
រយៈពពលយ៉ា ងរិច 6 ដខ 

• ត្រូវបានពធវ ើពរសត រកព ើញមានជងំកូឹវដី 19 
ចាប់ពកីាលបរពិចេទ 8/24/2020 

• ត្រូវបានដណនំពោយអ្ងគភាព Case 
Investigation/Contact Tracing (CI/CT) 
ដដគូតាមសហគមន៍ដដលបានពត្ជើសតំាង 
ឬនយកោា នសុខភាពស្នធារណៈពោនធី 
Alameda (Alameda County Public Health 
Department) 

 
2. ខ ើមានខ្ខ្ែទូរសព័្ទអនឡាញ 
ឬខវបសាយ ៍ខដើម្បីដាក់ពាកយខសន ើសុុំប្រាកឧ់ប ថ
ម្ភខ្ដរឬខទ? 
ការោក់ កយពសន ើសុំ ARCH 
និងដំពណើរការបញ្ជ នូសត្មាប់នរីិជនមានជងំឺកូវ ី
ដ 19 ដដល
បំពពញរាល់លកខខណឌ សិទធិទទួលបានអ្រថត្បពយជ
ន៍ពីកមម វធិី ត្រូវបាន
ត្គប់ត្គងតាមរយៈដដសហគមន៍ដដលបានពត្ជើស
តាំងរបស់ពយើង និងអ្ងគភាព CI/CT  (CI/CT 
Units) របស់នយកោា នសុខភាព
ស្នធារណៈពោនធី Alameda (Alameda County 
Public Health Department)។ 
ពំុមានការោក់ កយពសន ើសុំតាមអ្នឡាញ 
ឬពលខពយងសត្មាប់ស្នធារណជនទូពៅព ើយ។ 

 
3. ខ ើខយើងអាចដាក់ពាកយខសន ើសុុំយ៉ា ងដូចខម្េច?  

សូមបញ្ជា ក់ព ើងវញិថា 
ពំុមានដំពណើរការោក់ កយពសន ើសុំតាមអ្នឡាញ 
“ស្នធារណៈ” សត្មាប់កមម វធិី ARCH ព ើយ។ 
ត្បសិនពបើ 
បុគគលណាមាន ក់ត្រូវបានពធវ ើពរសត រកព ើញថា 
គារ់មានជំងកូឺវដី19 ចាប់ពីដងៃទី24 ដខសីហា 
ឆ្ន ំ2020 ពនោះគារ់នឹងត្រូវ
ពិនិរយពមើលសត្មាបជ់ំនួយពីកមម វធិ ីARCH 
ពោយដអែកពលើលកខណៈវនិចិេ ័យសិទធិ
ទទួលបានពដើមបីកំណរ់ថាពរើ 
គារ់មានសិទធិទទួលបាន
អ្រថត្បពយជន៍ពីកមម វធិីពនោះដដរឬពទ។ 
ការពិនិរយពមើលត្រូវបានពធវ ើព ើងពោយអ្ងគភាព 
CI/CT  (CI/CT Units) 
មកពីនយកោា នសុខភាពស្នធារណៈ Alameda 
ឬអ្នកអដល់ពសវាតាមសហគមន៍ដដលបានចុោះកិចច
សនា។ ត្បសនិពបើបុគគលពនោះត្រូវបានកំណរ់ថា 
បានបំពពញរាល់លកខខណឌ សត្មាប់ទទួលអ្រថត្ប
ពយជន៍ពីកមម វធិី ARCH 
 កយពសន ើសុំនងឹត្រូវបំពពញជំនួសឱ្យបុគគលពនោះ 
បនា ប់មកនឹងត្រូវបញ្ជ នូពៅទីភាន កង់ារពសវាសងគ
ម (Social Services Agency) 
សត្មាប់ត្បាក់ឧបរថមភ ARCH។ 

 
 

  
4. ខ ើកម្ម វធីិចាប់ខ្េើម្ខៅខព្លណា? 
នយកោា នសុខភាពស្នធារណៈ Alameda និងអ្ងគភាព CI/CT  (CI/CT Units) 
របស់ដដគូចោុះកចិចសនាតាមសហគមន៍បានចាប់ពអដើមពធវ ើការបញ្ជ នូពៅកាន់កមម វធិី 
ARCH ពៅដងៃទី24 ដខសីហា ឆ្ន ំ2020។ 

 
5. ខ ើមានគ្ល ីនកិសុខ្ភាព្ខ្ដលានកុំណ ់សប្រមាប់ខធវើខ សត
ខដើម្បីទទួលការបញ្ជ នូសប្រមាប់ប្រាកឧ់ ថម្ភកម្ម វធីិ ARCH ខ្ដរឬខទ? 
ពលរដាងាយរពត្គាោះអាចពធវ ើពរសត ពៅទីតាំងណាមួយ ជាទីតាំងពធវ ើពរសត  
ពហើយការពិនិរយកមម វធិ ីARCH ត្រូវបានអ្នុវរតោចព់ោយដ ក។ 
អ្នកដដលត្រូវបានពធវ ើពរសត រកព ើញមានជំងកូឺវដី 19 
ពហើយបំពពញរាល់លកខខណឌ សិទធទិទួលបានអ្រថត្បពយជន៍ពីកមម វធិី ARCH 
នឹងត្រូវបញ្ជ នូពៅកមម វធិី ពោយនយកោា នសុខភាពស្នធារណៈពោនធី Alameda 
(Alameda County Public Health Department) និង អ្ងគភាព CI/CT  (CI/CT Units) 
របស់ដដគូតាមសហគមន៍។  
 

6. ខ ើខ្្ញ ុំអាចមានលកខណៈសម្ប តិទទួលានខ្ដរឬខទ ប្របសិនខបើ
ខ្្ញ ុំកុំព្ងុទទួលានអ ថប្របខយជនគ៍្មម នការងារខធវើ?  
អ្រ់ពទ អ្នកដដលកំពុងទទួលបានអ្រថត្បពយជន៍ធានរា៉ា ប់រងគាម នការងារពធវ ើ 
(Unemployment Insurance Benefits, UIB) ពំុមានសិទធិទទួលបានត្បាក់ឧរថមភពនោះព ើយ។ 

 
7. ខ ើខ្្ញ ុំអាចមានលកខណៈសម្ប តិទទួលានខ្ដរឬខទ 
ប្របសិនខបើខ្្ញ ុំមានការឈប់សប្រមាកទទួលានប្រាក់ឈន លួព្នីិខយជក? 
អ្រ់ពទ ត្បសិនពបើអ្នកមានលកខណៈសមបរត ិទទួលបាន នងិ
កំពុងទទួលបានការឈប់សត្មាកទទួលបានត្បាក់ឈន លួពីនិពយជកណាមួយ 
អ្នកពំុមានសិទធិទទួលបានអ្រថត្បពយជន៍ពីកមម វធិី ARCH  
ព ើយ។  

 
8. ខ ើសាថ នភាព្អខតត ប្របខវសន៍ប៉ាេះពាល់ដល់សិទធទិទួលានអ ថប្របខយជន៍ព្ី
កម្ម វធីិខ្ដរឬខទ? 
អ្រ់ពទ សិទធិទទួលបានអ្រថត្បពយជន៍ពី
កមម វធិមីិនអាត្ស័យពលើស្នថ នភាពអ្ពនត ពត្បពវសន ៍
ព ើយ។ 

 
9. ខ ើខ្្ញ ុំមានសិទធទិទួលានអ ថប្របខយជនព៍្ីកម្ម វធីិខ្ដរឬខទ 
ប្របសិនខបើខ្្ញ ុំប្រ វូានបញ្ឈរខជើង ឬផ្អា កការងារ ប៉ាុខ្នតខធវើខ សត ព្ុុំមានជុំងឺកូវដី 19?  
អ្រ់ពទ សិទធិទទួលបានអ្រថត្បពយជន៍ពីកមម វធិ ីARCH គឺដអែកពៅពលើ
ការពធវ ើពរសតមានជងំឺកូវដី 19 បដនថមពីពលើលកខខណឌ ៈវនិិចេ ័យសទិធិទទួលបានោងពលើ។ 
 

10. ខ ើប្រាក់ឧប ថម្ភខនេះមានលកខណៈប្រប ិសកម្មខ្ដរឬខទ? 
អ្រ់ពទ 
ត្បាក់ឧបរថមភពនោះពំុមានលកខណៈត្បរិសកមមព ើយ។កាលបរពិចេទមានត្បសិទធភាពដនសិ
ទធិទទួលបានកមម វធិគីឺដងៃទី24 ដខសហីា ឆ្ន ំ2020។ 
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ទំនួលខុសត្រូវខោនធី Alameda ចំព ោះសុខភាពសហគមន៍(ARCH) 
Alameda County Responsibility to Community Health 

សំណួរសួរញឹកញាប ់

 

11. ខ ើខ្្ញ ុំអាចទទួលានប្រាក់ឧប ថម្ភរយៈខព្លប៉ាុតម ន? 
ត្បាក់ឧបរថមភអដល់ជូនបុគគលដដលមានជំងកូឺវដី 19 ដដលមានសិទធិ 
គឺអដលជូ់នដរមួយដងប៉ាុពណាណ ោះ។ 
 

12. ខ ើខ្្ញ ុំនងឹទទួលានប្រាក់ឧប ថម្ភខដាយខរៀបណា? 
ត្បាក់ឧបរថមភនឹងពចញជូនជាទត្មង់ប័ណណ  Visa បង់ត្បាក់ជូន(Visa pre-
paid card)។ 

 
13. ខ ើខ្្ញ ុំអាចទទួលានប្រាក់ឧប ថម្ភជាទប្រម្ង់ខ្ែងខទៀ ខ្ដរឬ
ខទ (មូ្លបបទានបប្រ  ការខ្ទរតាម្ធតគ្មរ)?  
ពៅពពលពនោះ ត្បាក់ឧបរថមភនឹងត្រូវអដល់ជូនដរជាទត្មង់ Visa cash 
card ប៉ាុពណាណ ោះ។ 

 
14. ប្របសិនខបើ 2 សាេ ហ៍ខប្រកាយខទៀ  ខ្្ញ ុំខៅខ្ ឈឺ 
ខ ើខ្្ញ ុំអាចទទួលានប្រាក់ឧប ថម្ភខលើកទពី្ីរខ្ដរឬខទ?  
អ្រ់ពទ កមម វធិីត្បាកឧ់បរថមភគឺសត្មាប់ដររយៈពពលពីរសបាដ ហ៍ប៉ាុពណាណ ោះ។ 
នឹងគាម នការពិចារណាពលើការពនារពពលព ើយ។ 

 
15. ខ្្ញ ុំកុំព្ងុខ្ រង់ចាុំលទធ្លខ សត ។ ពួ្កខគ្ប្រាប់ខ្្ញ ុំថា 

ខ្្ញ ុំមិ្នគួ្រខៅខធវើការខ ើយ រហូ ទាល់ខ្ ខ្្ញ ុំទទួលានលទធ្លខ សត ។ 

ខ ើខ្្ញ ុំមានសិទធទិទួលានប្រាក់ឧប ថម្ភខ្ដរឬខទ?   

 
អ្រ់ពទ សិទធិទទួលបានត្បាក់ឧបរថមភមានសុពលភាពដរពៅពពល
បុគគលពនោះទទួលបានលទធអលពរសតថាមានជំងកូឺវដី 19 ប៉ាុពណាណ ោះ 
និងត្រូវបានទំនក់ទនំង ពោយបគុគលិកអ្ងគភាព CI/CT  (CI/CT 
Units)។ 
 

 

16. ខ ើប្រាក់ឧប ថម្ភខនេះ ជាប្រាក់ចុំណូលជាប់ព្នធខ្ដរឬខទ?  

អ្រ់ពទ ត្បាក់ឧបរថមភពនោះពំុដមនជាត្បាក់ចំណូលជាប់ពនធព ើយ។ 

 

17. ខ ើព្ ័៌មានរបស់ខ្្ញ ុំនឹងប្រ វូខ្ចករំខ្លកជាមួ្យទីភាន ក់ងារដាា ភាិល

ខ្ែងខទៀ ខ្ដរឬខទ?  

អ្រ់ពទ 

រាល់ព័រ៌មានទងំអ្ស់ដដលអដល់ជូនពដើមបីកំណរ់សិទធិទទួលបានកមម វធិ ី

ARCH ត្រូវបានរកាជាការសមាៃ រ់ 

ពហើយនឹងមិនត្រូវដចករំដលកជាមួយអ្ងគភាពោងពត្ៅ 

ពត្ៅពីទីភាន ក់ងារពោនធីចូលរមួដដលបានកំណរ់ 

និងដដគូសហគមន៍ព ើយពៅពពលពនោះ។ 

 

18. ខ ើទាល់ខ្ ខ្្ញ ុំមានការងារខធវើ ខទើបខ្្ញ ុំអាចទទួលានប្រាក់ឧប ថម្ភខនេះ 

ខ្ម្នខទ? 

អ្រ់ពទ 
ការមានការងារពំុដមនជាលកខខណឌ ដនសិទធិទទួលបានអ្រថត្បពយជន៍ពី
កមម វធិពី ើយ ប៉ាុដនត  សមាជកិត្គួស្នរពពញវយ័ដដលមានសិទធិ
ទងំអ្ស់ត្រូវដរពធវ ើពរសត ព ើញមានជំងឺកូវដី 19 ពហើយបំពពញតាម
លកខខណឌ វនិិចេ ័យសិទធទិទួលបានអ្រថត្បពយជន៍ពីកមម វធិី។ 
 

 

  

19. ខ្្ញ ុំគ្មម ន្ទេះសខ្ម្បង ខហើយានខធវើខ សត រកខ ើញមានជុំងកូឺវដី 

19 ខ ើខ្្ញ ុំអាចទទួលប្រាក់ឧប ថម្ភ ខដាយរខបៀបណា? 

អ្នកោក ់កយពសន ើសំុអ្រថត្បពយជនក៍មម វធិី ARCH ដដលគាម នអាោះ
សដមបងចាំបាច់ត្រូវោកខ់ល នួពៅោច់ពោយដ ករយៈពពលយ៉ា ង
រិច 10 ដងៃ ពៅសណាា គារ Project Roomkey hotel ទងំ 
Comfort Inn ឬ Quality Inn 
ពៅមុនពពលពួកគារ់មានសិទធិទទួលបានត្បាក់ឧបរថមភ។ 

 

20. ប្របសិនខបើខ្្ញ ុំគ្មម ន្ទេះសខ្ម្បង 

និងានដាក់ខ្ល នួខៅដាច់ខដាយខ្ កខៅសណាា គ្មរ ខប្រៅព្ ី

Comfort Inn ឬ Quality Inn 

ខ ើខ្្ញ ុំនងឹមានសិទធ ិទទួលានប្រាកឧ់ប ថម្ភខ្ដរឬខទ?  

អ្រ់ពទ ពៅពពលពនោះ 

ការោក់ខល នួពៅោច់ពោយដ កត្រវូបាន

កំណរ់ត្រឹមសណាា រគារ Comfort Inn ឬ Quality Inn 

ពរប៉ាុពណាណ ោះ។ 

 

21. ខ ើអនក្េល់ខសវាខៅអងគភាព្ Case Investigation/Contact 

Tracing (CI/CT) 

នឹងបុំខព្ញពាកយខសន ើសុុំសប្រមាប់ន ីជិនមាន ក់ៗ

ខៅកន ញងប្រគួ្សារខ្ដរឬខទ?  

ត្រូវពហើយ Resource Navigators មកពីអ្ងគភាព CI/CT  

(CI/CT Units) ដដគូសហគមន៍ ឬនយកោា នសុខភាព

ស្នធារណៈពោនធី Alameda (Alameda County Public 

Health Department) នឹងបំពពញ កយពសន ើសុំកមម វធិី ARCH 

ពលើនីរិជនមាន ក់ៗដដលមានជំងឺកូវដី 19 

(ដូចដដលបានបញ្ជា ក់ពោយពរសតមនា ីរពិពស្នជន៍ចុងពត្កាយ) 

ដដលរស់ពៅកន ុងអាោះពដើមបីកណំរ់សិទធទិទួលបានអ្រថត្បពយជន៍

ពីកមម វធិ។ី  

 

22. ប្របសិនខបើមានប្រគួ្សារខលើសព្ីមួ្យប្រគួ្សារ 

រស់ខៅកន ញង្ទេះមួ្យ ខ ើពួ្កគ្ម ់

ប្រ វូានកុំណ ់ឱ្យទទួលានប្រាកឧ់ប ថម្ភចុំនួនមួ្យ? 

អ្រ់ពទ ត្បសិនពបើ 

នីរិជនពត្ចើនរស់ពៅកន ុងអាោះមួយត្រវូបានពធវ ើ

ពរសត រកព ើញជងំឺកូវដី 19 ពនោះនីរជិន 

មាន ក់ៗដដលមានជំងឺកូវដី

នឹងចំាបាច់ត្រូវោក ់កយពសន ើសំុជំនួយពីកមម វធិី ARCH។ សិទធិ

ទទួលបានជនួំយពីកមម វធិី ARCH 

ត្រូវបានកំណរ់ពៅតាមករណីនីមួយៗ។ 

 

23. ខ ើការខរៀបការជាកតាត មួ្យខដើម្បីមានសិទធ ិទទួលានជុំនួយ

ព្ីកម្ម វធីិ ខ្ម្នខទ?   

អ្រ់ពទ មិនដមនដូពចាន ោះពទ។ 

 

24. ខ្្ញ ុំរស់ខៅជាមួ្យនី ិជនខ្ដលមានជុំងឺកូវដី 19 ខ្ែងខទៀ  

ខ ើពួ្កគ្ម គួ់្រដាក់បញ្ច ូលខៅកន ញងពាកយខសន ើសុុំ ARCH 

របស់ខ្្ញ ុំខ្ដរឬខទ? 

អ្រ់ពទ ករណីពនោះគឺជាការរំពោភពៅពលើចាប់ Health 

Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA)។ 

 


