
 

 

ការយិាលយ័ផ្តលស់េវាត្រូវបានបិទទា្វ រជាបស ត្ ោះអាេននស ើម្បទីប់ស្កា រ់ការរកីរាលដាល ជំងឺកវូិរ-១៩ 

North Oakland Self-Sufficiency Center  Eastmont Self-Sufficiency Center   Enterprise Self-Sufficiency Center 

2000 San Pablo Ave    6955 Foothill Blvd Suite 100   8477 Enterprise Way 

Oakland, CA 94612    Oakland, CA 94605    Oakland, CA 94621 

 

Eden Area Multi-Service Center   Fremont Office     Livermore Office 

24100 Amador St.    39155 Liberty St. Suite C330   2481 Constitution Dr. Suite B 

Hayward, CA 94544    Fremont, CA 94536    Livermore, CA 94551 

សេវាជយួ រកការងារឲ្យស្វើ

សេវាផ្តល់ជូន កាតទិញម្ហូប (EBT) ថ្មី

ការណាតជ់បួ េម្រាបក់ារសេនើរេ ុំស ើងវញិម្របចុំឆ្ន ុំ តាម្អ នី្ឺណែត

ការដាកព់ាកយេ ុំ តាម្អ ីន្ណឺែត
•

ការដាកព់ាកយេ ុំ តាម្ទូរេ័ព្ទ

ការដាកព់ាកយេ ុំ តាម្េុំប ម្រតម្រកដាេ

ការដាកព់ាកយេ ុំ តាម្ទូរសារ

• www.MyBenefitsCalWin.org (CalFresh, CalWORKs, ថ្វកិាជុំនយួដល់ជនស ៀេ 

ខ្លួន RCA, ធានារ៉ា បរ់ងេ ខ្ភាព្សម្ឌកីាល់ Medi-Cal) 

• www.CoveredCA.com (ធានារ៉ា បរ់ងេ ខ្ភាព្ សម្ឌកីាល់ Medi-Cal) 

• www.GetCalFresh.org (ថ្វកិាទញិម្ហូបអាហារ CalFresh) 

•  

• េូម្នយិាយសៅកានប់ គ្គលិកតាម្ទូរេ័ព្ទ សដើម្បដីាកព់ាកយេ ុំ ធានារ៉ា បរ់ង
េ ខ្ភាព្សម្ឌកីាល់ (Medi-Cal) និង ថ្វកិាទិញម្ហូបអាហារ (CalFresh) ស្វើការ
សេនើេ ុំពាកយេ ុំ ឬ ការរយការែ៍ព្ត័ា៌នសផ្េងៗ។ 

• 510-263-2420 or 1-888-999-4772 

• P.O. Box 12941, Oakland, CA 94604 (េម្រាបក់ម្មវ ិ្ ីទុំងអេ់) 

• 510-670-5095 (េម្រាបក់ម្មវ ិ្ ីទុំងអេ់) 

• https://public.alamedasocialservices.org/eSAR7 (GA, CalWORKs, 

CalFresh) 

• េូម្ស វ្ើការណាតជួ់ប េម្រាបក់ារសេនើរេ ុំស ើងវញិជាម្យួអនកកានេ់ុំែ ុំ
សរឿង CalWORKs ឬ CalFresh របេ់អនកតាម្អ ីន្ឺណែត (េូម្សម្រជើេ
សរ ើេការណាតជួ់បតាម្ទូរេ័ព្ទ ណតប៉ា សណាណ ោះ) ម្ នសព្លការណាតជួ់បអនក 

ម្រតូវបានខ្កខាន https://Qmatic.alamedasocialservices.org/alameda-

appointments-reschedule/ 

• www.MyBenefitsCalWIN.org (CalFresh, Medi-Cal, CalWORKs, RCA) 

• LaterDocs: www.GetCalFresh.org/docs (GA, CalFresh, Medi-Cal, 

CalWORKs, RCA) 

 

• ការណេវងរកព្ត័ា៌នព្េីុំែ ុំ សរឿងអនក ឬសផ្ញើរសារជូនអនកកានេ់ុំែ ុំ សរឿងអនក 

• https://public.alamedasocialservices.org/CARS 

របាយការែ៍ពាកក់ណាត លឆ្ន ុំ (SAR 7) តាម្អ នី្ឺណែត

ការបញ្ជូ នឯកសារ តាម្អ នី្ឺណែត

ម្របព្ន័ធស ល្ើយតបអតិថិ្ជន សដាយេវ័យម្របវតត ិ(CARS)

• Call 877-328-9677 

• េូម្ទកទ់ង អនកម្របឹកាការងាររបេ់អនកតាម្រយៈទូរេ័ព្ទ ឬអ ីណម្ល 
• ម្របេិនសបើអនកម្និសាគ ល់ អនកម្របឹកាការងាររបេ់អនកសទ េូម្ទកទ់ងតាម្

សលខ្ទូរេ័ព្ទដូចខាងសម្រកាម្: 
o North Oakland Self-Sufficiency Center: 510-891-0700 

o Eastmont Self-Sufficiency: 510-577-7067 

o Eden Area Multi-Service Center: 510-670-6225 

 

ជាណផ្នកម្យួននកិចចខិ្តខ្ុំម្របឹងណម្របងសដើម្បកីាតប់នថយការរកីរលដាលនន ជុំងឺកូ
វតិ-១៩ (COVID-19) និងសដើម្បធីានាបាននូវេ ខ្ភាព្ និងេ វតថិភាព្របេ់
អតិថិ្ជន ប គ្គលិក និងេហគ្ម្នទ៍ុំងមូ្ល ការយិាល័យផ្តល់សេវាខាងសលើនឹង
ម្រតូវបិទទវ រជាបសណាត ោះអាេនន ចបពី់្នថ្ៃទី១៩ ណខ្ម្នីា ឆ្ន ុំ២០២០ ។ 

សយើងនឹងបនតផ្តល់សេវាកម្មចុំបាចម់្ួយចុំនួន។ អតិថិ្ជនណដលកុំព្ ងទទួល ឬ
ានបុំែងចងដ់ាកព់ាកយេ ុំ ថ្វកិាទិញម្ហូបអាហារ (CalFresh), កម្មវ ិ្ ីជួយ 
រកការងារឲ្យស វ្ើ (CalWORKs), ថ្វកិាជុំនួយដល់ជនស ៀេខ្លួន (RCA), 
ធានារ៉ា បរ់ងេ ខ្ភាព្សម្ឌីកាល់ (Medi-Cal) និង/ឬជុំនួយទូសៅ (GA) អាច
ដាកព់ាកយតាម្ទូរេ័ព្ទ អ ីណម្ល(Email) និង តាម្អ ីន្ឺណែតបាន។ 

កន ងកុំ  ងសព្លបិទទវ រសនោះ សេវាខ្លោះសៅានផ្តល់ជូនសៅកន ងការយិាល័យរបេ់
សយើងខ្ញ ុំ សេវាសនាោះរមួ្ាន៖ កាតទិញម្ហូបបនាទ ន ់EBT/BIC, មូ្លបបទនបម័្រត
(ណ្ក Check) ម្របអបេ់ុំប ម្រតេម្រាបអ់នកគ្មម នផ្ទោះេណម្បង។ ពាកយេ ុំនិងឯក
សារសផ្េងៗអាចឲ្យដាកក់ន ងម្របអបេ់ុំប ម្រតណដលបានកុំែតទី់តាុំងជាក់លាក។់ 

សយើងខ្ញ ុំេូម្ណថ្លងអុំែរគ្ ែចុំសពាោះការេហការ ភាព្អត់្ មត ់និងការសយាគ្
យល់របេ់អនកកន ងកុំ  ងសព្លសនោះ។ 

http://www.mybeneiftscalwin.org/
http://www.coveredca.com/
http://www.getcalfresh.org/
about:blank
https://qmatic.alamedasocialservices.org/alameda-appointments-reschedule/
https://qmatic.alamedasocialservices.org/alameda-appointments-reschedule/
about:blank
about:blank
about:blank

