
ऐतिहातिक मातजिनलाइज िमुदाय ईन्गेजमेन्ट एकाई, द्वारा प्रदान गररएको कन्टर ा कोस्टा स्वास्थ्य िेवाहरू (CCHS) िाविजतनक-तनजी िाझेदारीद्वारा आयोतजि। यो 

जानकारी पररवििनको तवषय हो। हालैको िाजा िंस्करणका लातग coronavirus.cchealth.org/for-the-community     

 स्वास्थय पहुँच 

कन्ट्र ा कोस्टा केयर 

स्वास्थ्यका लातग अयोग्य भएकाहरूका लातग स्वास्थ्य िेवा कायिक्रम बीमा। दिाि 

गनिका लातग िलका स्थानहरू हेनुिहोि्। 

उज्यालो िुरुवाि 

एन्टन्टओक र ररचमन्ड 

(510) 213-6681  

लाइफलङ्ग तचतकत्सा िेवा 

ररचमण्ड र िान पाब्लो 

(510) 215-9092 

ला न्टितनका डे ला रजा 

कन्कडि, तपट्िबगि, ओिे 

तचतकत्सा र आपिकालीन दन्त तचतकत्सक: (925) 363-

2000  

कभरेज र िंिाधन: (855) 494-4658 

आपतकालिन मेलिकि 

आपिकालीन अवस्थामा अचानक उपचारको 

आवश्यकिा परेका मातनिहरूलाई तचतकत्सा िेवा प्रदान 

गर्ि । (800) 709-8348  

mybenefitscalwin.org 

मानलिक स्वास्थ्य 

211 कन्ट्र ा कोस्टा िंकट केन्द्र 

24/7 परामर्ि र भावनात्मक िमथिन प्रदान गर्ि  

स्थानीय स्वास्थ्य र िामातजक िेवाहरूको जानकारी 

भाषा व्याख्या िेवाहरू उपलब्ध र्न् 

211 मा कल गनुिहोि्  वा HOPE लेखेर 20121 मा िने्दर् पठाउनुहोि्  

व्यवहार स्वास्थ्य पहुँच िाइन 

िपाईं मानतिक वा भावनात्मक िङ्कटको अनुभव गदै हुनुहुन्र् भने 24/7 

लाइन। 

(888) 678-7277 

फेमलिज युलनिाि 

परामर्ि र िूचना केन्द्र। 

(510) 412-5930 

कन्ट्र ा कोस्टा नामी 

मानतिक रोगबाट प्रभातवि पररवारहरूलाई िहयोग। 

(925) 942-0767  

कन्ट्र ा कोस्टा COVID-19 िंिाधन  

िमालहत आप्रवािहरूका िालि 
िबैजना, आप्रवाि स्स्थलतको पवााह निरी, उनीहरूिाई आवश्यक पने मेलिकि हेरचाहको खोजी िनुा पर्ा । 

कन्ट्र ा कोस्टा काउन्ट्ी िबै बालिन्दाहरूका िालि स्वाित िमुदाय हो, नचालहने आप्रवािी िलहत। 

आफ्नो अलधकार जानु्नहोि   

2020 जनिणना 

जनगणना िम्पन्न गने वेबिाइट। 

(844) 467-2020 

www.cococensus.org  

कन्ट्र ा कोस्टा को िाथ रहेनुहोि   

रक्षा र कानूनी अतधकार हटाउने िाथ मद्दि गनुिहोि्। 

(925) 900-5151 

कामको बेिा कानूनी उपचार 

कामदारको अतधकार उपचार प्रदान गर्ि । 

(866) 864-8208 

िावाजनीक शुल्क 

िाविजतनक रु्ल्कबारे थप जानकारी। 

www.keepyourbenefitsca.org 

 प्राप्त गने पररक्षण गने, उपचार वा िुक्ष्म हेरचाह 

(खोप ितहि) COVID-19 िँग िम्बन्टिि खोप 

ितहि) COVID-19 िँग िम्बन्टििले िपाईंले 

तिन काडि प्राप्त गनि रोके्न रै्न, तकनभने यी िेवाहरू "िाविजतनक चाजि" 

परीक्षणमा गणना गररएको रै्न।  

 िलका कायिक्रम प्रयोग गरेर िपाईंले तिन काडि प्राप्त गने क्षमिालाई 

अिर गने रै्न: 21 वषि भन्दा कमका बालबातलका, का लातग 

आपिकातलन मेतडकल, मेतडकल, कागजाि नगररएको मेतडकल वा 

डकामेने्टड 19-26 वषिका युवा, गविविी मतहलालाई मेतडकल, WIC, 

कन्टर ा कोस्टा केयर, थप। 

स्वास्थ्य नीलत 

 HIPAA ले िपाईंको जानकारीको रक्षा गर्ि । िपाईंलाई केही व्यन्टिगि 

जानकारी (अथािि् िामातजक िुरक्षा नम्बर) प्रदान गनि अपोइन्टमेन्ट 

तनधािररि गनि र िपाईंको परीक्षण पररणामहरू पहँुच गनि िोतधने र्। 

अपोइन्टमेन्ट तलन वा पररक्षण गनि SSN आवश्यक रै्न। 

िुरलित नेट/स्रोतहरू 

कन्ट्र ा कोस्टा खाना बैंक 

खािा िथा क्याल िाजा दिािका िाथ िहयोग गनुिहोि् । 

(925) 676-7543  

स्मारक िंकट केन्द्र 

खाना िथा िमुदाय स्रोिमाफि ि मद्दि गनुिहोि् । 

(925) 825-7751  

पररवार न्याय केन्द्र 

इन्टरपििनलका लातग वन स्टप केन्द्र तहंिा पीतडि। 

(925) 521-6366 

WIC 

मतहलाका लातग पोषण कायिक्रम, बच्चा िथा 

बालबातलका।  

(800) 414-4942 

िाझेदारीको मौिम 

आवाि, भाडा र महत्वपूणि पररवारलाई िहयोग 

चातहन्र्। 

(925) 521-5065 

िेन्ट् लिने्सन्ट् िे पि 

 खाना, कपडा, भाडा िहयोग र थप प्रदान गनुिहोि्। 

(925) 439-5060 

इस्ट बेको क्याथोलिक च्याररलटहरू 

भाडा, बचि, उपयोतगिा िहायिा र आप्रवािी कानूनी िेवाहरू।  

(510) 768-3100 

स्मारक प्रिाव 

कायिबल कौर्ल, मानतिक र र्ारीररक स्वास्थ्य र वकालि। 

(925) 682-8248 

ररचमन्ड दु्रत प्रलतलिया कोष 

ररचमन्ड िहरका बातिन्दाहरूका लातग आतथिक िहयोग र िमथिन 

(510) 233-1464 

COVID-19 पररिण 

िपाईंलाई जीवन जोन्टखमको आपिकाल 

अनुभव गदै हुनुहुन्र् भने, िुरनै्त 911 मा कल 

गनुिहोि् । 

 

व्यन्टिहरू तबरामी र्न् भनेर नजाँनै्द  

COVID-19 फैलाउन िक्र्न् । तनिःरु्ल्क 

परीक्षणको िातलका बनाएर आफ्नो पररवार, 

िाथी र िमूदायलाई बचाउनुहोि्। िपाईंिँग 

लक्षणहरू (ज्वरो, खोकी, िाि फेनि गाह्रो, 

कमजोरी, गम्भीर खिरनाक, नयाँ स्वाद/

गिको घाटा) र् वा रै्न भने िपाईं परीक्षण 

गनि िकु्न हुने र्। परीक्षण िुरतक्षि, तर्टो र 

ितजलो र्। पररणामहरू फोन, पाठ वा 

मेलमाफि ि तविररि हुन्र्न्। 

 

तनम्नमा कल गरेर अपोइन्टमेन्ट िय गनुिहोि्: 
 

परीिण िनुाहोि   

(844) 421-0804 
िबै स्थानमा तन: रु्ल्क उपलब्ध भाषा व्याख्या िेवाहरू। 

coronavirus.cchealth.org/get-tested 

 
िपाईंको गोपनीयिा महत्व राख्र्। िपाईंको 

जानकारी िुरतक्षि, तनजी र िुरतक्षि र्।  

िंर्ोतधि 8-17-20 

coronavirus.cchealth.org/for-the-community
mybenefitscalwin.org
http://www.cococensus.org
https://www.keepyourbenefitsca.org/
coronavirus.cchealth.org/get-tested

