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គណៈរម្មការ 

  
ការធានារ៉ា ររ់ងសោយសសវារម្មក្ាអាសនន Emergency MaineCare សចញនលៃសលើការស វ្ ើសេសត ររសម្សរគ 

និងការពាបាលជំង ឺCOVID-19 ( ី ររសុរូរ៉ាាូ)  
ថ្ងៃទី 19 ខែឧសភា ឆ្ន ាំ 2020 

COVID-19 គឺឈ ម្ ោះជាំងឺមួយប្រឈេទ ខែលរណ្តា លមកពីវរីុសកូរ ណូ្តងមី។ 
អ្នករស់ឈៅកន ុងទឹកែីសហរែឋអាឈមរកិខែលមិនមានឈ ម្ ោះកន ុងរញ្ជ ីពលរែឋ  អាចទទួលបានឈសវាកមម ឈោយមិនបាច់រង់ប្បាក់ គឺឈសវាកមម
ឈ វ្ ើឈេសា  និងពាបាលជាំងឺ COVID-19 តាមរយៈឈសវាកមមប្ាអាសនន  “Emergency MaineCare”។ 

សេើអវ ីជាសសវារម្មក្ាអាសនន  Emergency MaineCare? 
ឈសវាកមមប្ាអាសនន EmergencyMaineCare អ្នុញ្ញា េឲ្យអ្នកខែលមិនបានទទួលការធានារ រ់រងឈពញឈលញពី MaineCare អាចទទួល
បានឈសវាកមមខងទាំសុែភាព សប្មារ់ពាបាលជាំងឺកន ុងប្ាអាសនន។ ឈសវាកមមទ ាំងអ្ស់ឈនោះ មិនបាច់ផ្ាល់ជូនឈៅកន ុងខផ្នកសឈគ រ្ ោះរនាា ន់ 
ឬឈៅឯមនា ីរឈពទយឈ ើយ ។ 

ឧទហរណ៍អ្ាំពីស្ថា នភាពជាំងឺកន ុងប្ាអាសនន  គឺជាប្រឈេទជាំងឺខែលឈកើេឈ ើងភាា មៗ ឈហើយមានសភាព ៃ្ន់ ៃ្ រ ។ ឈរើសិនជាមិនបានទទួល
ការខងទាំឈវជជស្ថគសាភាា មៗឈទ គឺអាចរណ្តា លឲ្យ៖ 

• មានផ្លរ ោះពាល់ ៃ្ន់ ៃ្ រចាំឈពាោះសុែភាពររស់អ្នក 
• មានការែូចខាេ ៃ្ន់្ ៃ រចាំឈពាោះរងកាយអ្នក ឬ 
• ែូចខាេមុែ្ររងកាយ ៃ្ន់ ៃ្ រ។ 

COVID-19 គឺជាប្រឈេទជាំងឺខែលចាេ់ទុកថាជាជាំងឺកន ុងប្ាអាសនន  ។ ការឈ វ្ ើឈេសា  និងពាបាលជាំងឺឈនោះ អាចទទួលបានការធានារ រ់
រងឈប្កាមឈសវាកមមប្ាអាសនន  Emergency MaineCare កន ុង ពីឈប្ពាោះថាជាំងឺ COVID-19 អាចរងកឲ្យមានហានិេ័យ ៃ្ន់ ៃ្ រចាំឈពាោះសុែភាព 
និងែូចខាេរងកាយ និងែូចខាេមុែ្រររស់រងកាយ ៃ្ន់ ៃ្ រ ។ 

សេើការស វ្ ើសេសត ររសម្សរគ និងការពាបាលជំងឺ COVID-19 សថ ិេសក្កាម្ការធានារ៉ា រ់រងពីសសវារម្មក្ាអាសនន Emergency 
MaineCare ឃម្នសទ? 
ខមន។ ការឈ វ្ ើឈេសា រកឈមឈរគ COVID-19 និងឈសវាកមមសាំខាន់ៗ ពាក់ព័នធនឹងការពាបាលជាំងឺ COVID-19 គឺសា ិេឈប្កាមការធានារ រ់រង 
ខែលអ្នកជាំងឺមិនចាាំបាច់ឈចញការចាំណ្តយឈ ើយ។ ឧទហរណ៍អ្ាំពីការពាបាល ខែលសា ិេឈប្កាមការធានារ រ់រងសប្មារ់ជាំងឺ COVID-19 
រមួទ ាំងការសប្មាកឈពទយ ឈសវាកមមខងទាំសុែភាពតាមផ្ាោះ និងការពាបាលប្រព័នធែកែឈងហ ើម ។ 

សរគសញ្ញា ជំងឺ COVID-19  
ឈរគសញ្ញា ជាំងឺ COVID-19 អាចមានពីម្យមឈៅ ៃ្ន់ ៃ្ រ ។ ឈរគសញ្ញា ទាំងអ្ស់ អាចឈចញកន ុងរវាងពី 2-14 ថ្ងៃ 
ឈប្កាយឈពលឈមឈរគឈនោះបានឆ្ាងចូលកន ុងែល នួមនុសស ។ ឈរគសញ្ញា ទាំងអ្ស់អាចរមួរញ្ច លូនូវ៖ 

• កអក 
• ែកែឈងហ ើមែងហក់ ឬពិបាកែកែឈងហ ើម 
• ប្គនុឈតា  
• រ្រញាក ់
• ឈឺស្ថចែ់ុាំ 
• ឈឺរាំពង់ក 
• អ្ណ្តា េបាេរ់ស់ជាេិ ឬប្ចមុោះបាេ់កា ិនងមី 

មានរបាយការណ៍អ្ាំពីឈរគសញ្ញា ឈផ្សងឈទៀេខែលមិនសូវឈកើេឈ ើង ែូចជា ចង់កអ េួ កអ េួចឈ អ្ រ ឬរគ ។ 
សរើមានសចញសរគសញ្ញា ជំងឺ COVID-19 សេើអនរក្េូី ស វ្ ើដូ្ចសម្តច? 
សរគសញ្ញា ង្ន់ ង្រ គឺជាជំងឺក្ាអាសនន៖ អ្នកប្េវូឈៅរក ការពាបាលជារនាទ ន់ ឈរើអ្នកឬសមាជិកប្គួស្ថរអ្នក មានជួរ
សញ្ញា ប្ពមានអាសននណ្តមួយថ្នជាំងឺ COVID-19៖ 

• ពិបាកែឈងហ ើម 

• ឈឺឈែើមប្ទងូមិនប្ស្ថក ឬមានសមាា ្កន ុងឈែើមប្ទងូ  

• មានអារមមណ៍ភាន់ភាាំងងមីៗ ឬពិបាកឈងើរពីែាំឈណក 

• ឈហើមររូរមាេ់ ឬឈហើមមុែ 

សរើអនរមានសចញសរគសញ្ញា ាមួ្យខាងសលើ សូម្សៅទូរស័ពទ សលខ 911 ឬរ៏សៅទូរស័ពទជាម្ុនម្រកាន់ឃននរសសគ រ្ ោះរនាទ ន់ននម្នទ ីរសពទយ
មូ្លោឋ នររស់អនរ ។ សូមប្បារ់រុគរលិកទទួលែុសប្េវូឈៅទីឈនាោះឲ្យបានែឹងថា អ្នកកាំពុងខសវ ងរកជាំនួយខងទាំពាបាលអ្នកខែលឈកើេ 
ឬអ្នកខែលអាចមានឈមឈរគ COVID-19 ឈៅកន ុងែល នួ ។ 

សរគសញ្ញា ឃដ្លក្េូី ការការឃលទពំីសីជជរណឌ ិេ ៖ ឈរើឈរគសញ្ញា ររស់អ្នក មិនមានភាព ៃ្ន់ ៃ្ រែូចអ្វ ីខែលបានរ ហ្ ញពីខាងឈលើ ខេវាមាន
ភាព ៃ្ន់ ៃ្ រប្គរ់ប្ាន់ខែលប្េវូការឈៅជួរអ្នកផ្ាល់ឈសវាកមមខងទាំសុែភាព សូម្សៅទូរស័ពទម្ុនសពលអនរសចញែាំឈណើរឈៅកាន់ការយិាល័យ 
ឬគា ីនិកររស់ពួកឈគ។ ឈពទយមិនចង់ឈ ើញវរីុសររស់អ្នកឆ្ាងឈៅអ្នកែថ្ទឈ ើយ ែូឈចនោះពួកឈគអាចប្បារ់អ្នកជាលកខណៈពិឈសសពីអ្វ ីខែលអ្នក
ប្េវូឈ វ្ ើ។ 

សរគសញ្ញា រន ុងរក្ម្ិេម្្យម្ ៖ ប្រសិនឈរើឈរគសញ្ញា ររស់អ្នកមានលកខណៈម្យម ឈហើយមិនេប្មូវឲ្យមកជួរអ្នកផ្ាល់ឈសវាកមម
ខងទាំសុែភាព គឺអ្នកប្េវូរាំ ខរកែល នួឈៅោច់ពីឈគកន ុងផ្ាោះ។ ព័េ៌មានអ្ាំពីការរាំ ខរកែល នួឈចញពីឈគ មានឈៅ ទីឈនោះ។ 

សេើអនរក្េូី ស វ្ ើអវ ី សរើអនរម្ិនមានអនរនតល់សសវារម្មឃលទសុំខភាព ក្រចខំល នួសទសនាោះ? 
ឈរើអ្នកឈឺ ឈហើយប្េវូការឈ វ្ ើឈេសា រកឈមឈរគ COVID-19 ខេអ្នកមិនមានអ្នកផ្ាល់ឈសវាកមមខងទាំសុែភាពប្រចាាំែល នួឈទឈនាោះ អ្នក
អាចមកជួរអ្នកផ្ាល់ឈសវាកមមខងទាំសុែភាពប្ាអាសនន  ឬក៏ឈ វ្ ើែាំឈណើរមកកាន់មណឌ លសុែភាពឈែើមបីទទួលការខងទាំ 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html


និងឈ វ្ ើឈេសា រកឈមឈរគឈនោះ ។ ឈរើអ្នកមិនអាចែឹងប្បាកែពីទីកខនាងផ្ាល់ការឈ វ្ ើឈេសា រកឈមឈរគឈនោះ ឈៅមូលោឋ នររស់អ្នក 
សូមរកឈមើលទីតាាំង  មណឌ លសុែភាពសហគមន៍  ខែលឈៅខកបរអ្នក ឬក៏ឈៅទូរស័ពាមនា ីរឈពទយមូលោឋ នររស់អ្នក ។ 

សូមចងចាាំជានិចចកាលប្េវូឈៅទូរស័ពាមកមុនឈពលអ្នកឈចញែាំឈណើរ ឈែើមបីស្ថកសួរថាឈេើឈៅទីឈនាោះ ពួកឈគមានឈ វ្ ើឈេសា រកឈមឈរគ 
COVID-19 ខែរឬឈទ ឈហើយប្បារ់ពួកឈគខែរថា អ្នកនឹងមកកានទ់ីឈនាោះឆ្រ់ៗ ។ 

នរាខៃោះឃដ្លអាចទទួលបានការសចញនលៃពីសសវារម្មក្ាអាសនន Emergency MaineCare? 
ឈសវាកមមប្ាអាសនន Emergency MaineCare សប្មារ់អ្នកខែលមិនខមនជាពលរែឋអាឈមរកិ ខែលមិនមានលកខណៈសមបេា ិអាចទទួល
បានអ្េាប្រឈយាជន៍ឈពញឈលញពី MaineCare ឈោយស្ថរខេស្ថា នភាពអ្ឈនាា ប្រឈវសន៍ ឬក៏ឈោយស្ថរខេពួកឈគជាអ្នករស់ឈៅែុសចារ់ ។ 
មិនខមនប្គរ់ជនអ្ឈនាា ប្រឈវសន៍ប្សរចារ់ សុទធខេមានសិទធិទទួលបានអ្េាប្រឈយាជន៍ពី MaineCare ឈ ើយ ។ 

សពលសីលា និងរសរៀរោរ់ពារយសុំសសវារម្មក្ាអាសនន Emergency MaineCare 
ឈរើអ្នកឈកើេជាំងឺ COVID-19 ប្េវូការសឈគ រ្ ោះរនាា ន់ ប្េវូប្រញារ់ប្រញាល់ខសវ ងរកការខងទាំ។ អ្នកអាចោក់ពាកយសុាំការធានារ រ់
រងនាឈពលឈប្កាយ។ 

ឈែើមបីទទួលបានការឈចញថ្ងារ រ់រងពីឈសវាកមមប្ាអាសនន  Emergency MaineCare អ្នកប្េវូោក់ពាកយសុាំតាមរយៈការយិាល័យ DHHS 
សប្មារ់ការមិនពឹងពាក់ឈលើប្គួស្ថរ (DHHS Office for Family Independence)។ អ្នកអាចោកព់ាកយសុាំបានប្គរឈ់ពល ឈហើយអ្នក
មានឈពលរហូេែល់ឈៅរីខែកន ុងការោក់ពាកយសុាំការឈចញថ្ងាធានារ រ់រង គិេចារ់ពីថ្ងៃខែលអ្នកបានទទួលឈសវាកមមខងទាំសុែភាព ។ 
ឧទហរណ៍ ឈរើអ្នកបានឈៅឈ វ្ ើឈេសា រកឈមឈរគ COVID-19 កន ុងថ្ងៃទី 30 ខែ  មីនា ឆ្ន ាំ 2020 គឺអ្នកមានឈពលរហូេែល់ថ្ងៃទ ី30 ខែមិងុនា 
ឆ្ន ាំ 2020 ឈែើមបីោកព់ាកយសុាំ និងទទួលបានការឈចញថ្ងាធានារ រ់រងឈលើការឈ វ្ ើឈេសា រកឈមឈរគឈនោះ ឈៅថ្ងៃទ ី30 ខែមីនា។ 
 
 
 
អ្នកអាចោកព់ាកយសុាំការធានារ រ់រងតាម អ្នឡាញ ឬឈោយការ ទញយកពាកយសុាំ  រាំឈពញព័េ៌មាន រចួោកជូ់នតាម អ្ុីឈម ល, ទូរស្ថរ 
(207-7788429), ឬតាមថ្ប្រសនីយ៍ មកកាន់ការយិាល័យ (Office for Family Independence, 114 Corn Shop Lane, Farmington, ME 
04938) ។ 

អងរការជំនួយអេិលិជនចំសពាោះសសវារម្មឃលទសុំខភាពេនម្ៃសោរ (Consumers for Affordable Health Care) 
មានវេាមានចាាំជួយអ្នកកន ុងែាំឈណើរការោក់ពាកយសុាំ ឈហើយអ្នកអាចទក់ទងពួកឈគតាមទូរស័ពាឈលែ 1-800-965-7476 ។ 

ឈរើអ្នកោក់ពាកយសុាំ ឈហើយលទធផ្លគឺអ្នកមានសិទធិទទួលបានការឈចញថ្ងាធានារ រ់រងឈនោះ ឈប្កាយឈពលអ្នកទទួលការឈ វ្ ើឈេសា រកឈមឈរគ 
COVID-19 ឬឈប្កាយឈពលទទួលបានឈសវាកមមខងទាំសុែភាពប្ាអាសននឈផ្សងឈទៀេ 
សូមកុាំឈេាចប្បារ់ខផ្នកឈចញរ័ណណ ទរប្បាក់ឲ្យបានែឹងថា អ្នកបានទទួលឈសវាកមមខែលមានសិទធិ 
ឈែើមបីឲ្យពួកឈគអាចឈចញរ័ណណ ឈនោះឈផ្ញើឈៅកាន់ MaineCare។ ឈៅឈពលខែលការឈចញថ្ងាធានារ រ់រងររស់អ្នក ែាំឈណើរការ គឺអ្នកមិនបាច់
រង់ថ្ងាឈសវាកមមប្ាអាសននខែលអ្នកបានទទួលឈ ើយ ឈៅែណៈឈពលការឈចញថ្ងាធានារ រ់រងររស់អ្នកឈៅែាំឈណើរការឈៅឈ ើយ។ ឈរើអ្នក
ទទួលបានរ័ណណ ទរប្បាក់ខែលមិនប្េវូឈផ្ញើមកអ្នកឈទឈនាោះ អ្នកប្េវូប្បារ់អ្នកផ្ាល់ឈសវាកមមឲ្យបានែឹង។ 

សសវារម្មក្ាអាសនន Emergency MaineCare និងការរង់នលៃររស់សាធារណៈ 
អ្ងរភាពឈសវាកមម  ភាពជាពលរែឋអាឈមរកិ និងឈសវាកមមអ្ឈនាា ប្រឈវសន៍ (USCIS, U.S. Citizenship and Immigration Services) 
បានរញ្ញជ ក់យា ងចាស់ថា ថ្ងាឈសវាកមមឈ វ្ ើឈេសា រកឈមឈរគ ការពាបាល ឬការខងទាំរ ក្ រជាំងឺ COVID-19 នឹងមិនប្េវូ
ចាេ់ទុកថាជាខផ្នកមួយថ្នឈសចកា ីសឈប្មចចាំឈពាោះការចាំណ្តយររស់ស្ថធារណៈឈ ើយ។ សប្មារព័់េ៌មានរខនាម សូមអានព័េ៌មានកន ុង 
តារងព័េ៌មាន, ខែលបានឈរៀរចាំឈ ើងឈោយអ្ងរការសមា ័នធសិទធ ិអ្ឈនាា ប្រឈវសន៍ប្រចាាំរែឋឈមន (Maine Immigrants' Rights Coalition), 
គឈប្មាងេស ូ មេិផ្ល វូចារ់អ្ឈនាា ប្រឈវសន៍ប្រចាាំរែឋឈមន (ILAP, Immigrant Legal Advocacy Project) 
និងអ្ងរការយុេា ិ្ម៌ឈសម ើភាពាន រែឋឈមន (Maine Equal Justice) ។ 

សេើអនរមានសំណួរអវ ីសទ? 
ឈរើមានសាំណួរ សូមឈៅទូរស័ពាមកកាន់ខផ្នកឈសវាកមមសមាជិកររស់ MaineCare (MaineCare Member Services) តាមឈលែ 1-800-977-
6740 ។ ចាំឈពាោះអ្នកឈប្រើ TTY សូមចុចមកឈលែ 711 ។ ឈរើប្េវូការអ្នករកខប្រភាស្ថ ឈយើងែុ្ាំមានផ្ាល់ជូន ។ 

្នធានឃដ្លមានក្រសយាជន៍សក្មារ់អនរ 
• សាំណួរខែលឈចាទសួរញឹកញារ់មកកាន់អ្ងរភាពប្គរ់ប្គងជាំងឺឆ្ាងប្រចាាំរែឋឈមន  (Maine CDC)  អ្ាំពីជាំងឺ COVID-19 

• មជឈមណឌ លប្គរ់ប្គង និងរ ក្ រជាំងឺឆ្ាង (Centers for Disease Control and Prevention) ព័េ៌មានទូឈៅអ្ាំពីជាំងឺ  COVID-19 
(ចប្មោុះភាស្ថ) 

• ទាំព័រវុិរស្ថយ ILAP’s COVID-19 

• ្នធានអ្ាំពីជាំងឺ COVID-19 ររស់  យុេា ិ្ម៌ឈសម ើភាពាន ប្រចាាំរែឋឈមន (Maine Equal Justice) 

• អ្េិងិជនថ្នការខងទាំសុែភាពខែលមានេថ្មាឈថាក (Consumers for Affordable Health Care) 
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