
ໃຫ້ບໍລິການໂດຍ ໜ່ວຍງານການປະກອບສ່ວນຕ່ໍຊຸມຊົນຂອງກຸ່ມທ ່ ຖືກຫ ຸ ດຄວາມສໍາຄັນໃນປະຫວັດສາດ ເຊ່ິງເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ-ພາກເອກະຊົນທ ່ ຊຸມນຸມ

ກັນໂດຍໜ່ວຍບໍລິການສຸຂະພາບ Contra Costa (CCHS). ຂ້ໍມູນນ ້ ອາດມ ການປ່ຽນແປງ. ສໍາລັບສະບັບຫ ້ າສຸດ ກະລຸນາເຂ້ົາເບ່ິງ coronavirus.cchealth.org/for-the-community     

 ການເຂ ົ້ າເຖິງສູຂະພາບ 
Contra Costa CARES 
ໂຄງການດູແລເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບສໍາລັບຜູ້ທ ່ ບ່ໍມ ສິດໄດ້ຮັບການປະກັນ 

ສຸຂະພາບ. ເບ່ິງສະຖານທ ່ ຂ້າງລຸ່ມເພ່ືອລົງທະບຽນ. 
Brighter Beginnings 
Antioch & Richmond 
(510) 213-6681  
LifeLong Medical Care 
Richmond and San Pablo 
(510) 215-9092 
La Clinica de La Raza 
Concord, Pittsburg, Oakley 
ການແພດ ແລະ ແຂ້ວສຸກເສ ນ: 
(925) 363-2000  
ຄວາມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຫ ່ ງຄວາມຊ່ວຍເຫ ື ອ:  
(855) 494-4658 
Medi-Cal ສ າລັບເຫດສຸກເສີນ 
ໃຫ້ການດູແລເບ່ິງແຍງທາງການແພດສໍາລັບຄົນ

ທ ່ ຕ້ອງການການປ່ິນປົວທັນທ ທັນໃດໃນສະພາບ

ການສຸກເສ ນ. (800) 709-8348  
mybenefitscalwin.org 

ສຸຂະພາບຈິດ 
211 Contra Costa Crisis Center 

ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານຄໍາປຶກສາ ແລະ ອາລົມຕະຫ ອດ 24 

ຊ່ົວໂມງທຸກໆມ້ື 
ຂ້ໍມູນຂອງໜ່ວຍບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມທ້ອງຖ່ິນ 

ມ ບໍລິການດ້ານລ່າມແປພາສາໃຫ້ 

ໂທ 211 ຫ ື  ສ່ົງຂ້ໍຄວາມ HOPE ໄປທ ່  20121 

ສາຍເຂ ົ້ າເຖິງສຸຂະພາບດົ້ ານພຶດຕິກ າ 

ສາຍຊ່ວຍເຫ ື ອຕະຫ ອດ 24 ຊ່ົວໂມງທຸກໆມ້ື ຖ້າ

ທ່ານກໍາລັງປະສົບກັບວິກິດທາງຈິດ ຫ ື  ອາລົມ. 
(888) 678-7277 

Familias Unidas 
ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ. 

(510) 412-5930 
Contra Costa NAMI 

ຊ່ວຍເຫ ື ອຄອບຄົວທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ

ຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງຈິດ. 
(925) 942-0767  

ແຫ ຼ່ ງຄວາມຊຼ່ວຍເຫ ຼື ອ COVID-19 ຂອງ CONTRA COSTA 

ສ າລັບຄ ນເຂ ົ້ າເມຼື ອງທີຼ່ ບ ຼ່ ມີເອກະສານ 
 

ທຸກຄ ນ ບ ຼ່ ວຼ່ າຈະມີສະຖານະການເຂ ົ້ າເມຼື ອງແບບໃດກ ຕາມ ແມຼ່ນຄວນຊອກຫາການດູແລເບິຼ່ ງແຍງທາງການແພດທີຼ່ ພວກເຂ າຕົ້ອງການ. 

ເຂດປ ກຄອງ Contra Costa ເປັນຊຸມຊ ນທີຼ່ ຕົ້ອນຮັບຜູົ້ ຢູຼ່ ອາໄສທຸກຄ ນ, ລວມທັງຄ ນເຂ ົ້ າເມຼື ອງທີຼ່ ບ ຼ່ ມີເອກະສານ. 

ຮູົ້ ຈັກສິດທິຂອງທຼ່ານ 

ການສ າຫ ວດປະຊາກອນ 2020 

ເວັບໄຊເພ່ືອເຮັດສໍາເລັດການສໍາຫ ວດປະຊາກອນ. 
(844) 467-2020 
www.cococensus.org  
Stand Together Contra Costa 
ຊ່ວຍໃນເລ່ືອງການປ້ອງກັນການຖືກເອົາອອກ ແລະ 

ສິດທິທາງກົດໝາຍ. 
(925) 900-5151 
ຄວາມຊຼ່ວຍເຫ ຼື ອທີຼ່ ຖຼື ກຕົ້ອງຕາມກ ດໝາຍໃນ

ບຼ່ອນເຮັດວຽກ 

ສະໜອງຄລ ນິກສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ. 
(866) 864-8208 
ບຸກຄ ນທີຼ່ ຕົ້ອງຂ ຄວາມຊຼ່ວຍເຫ ຼື ອດົ້ ານການເງິນ

ຈາກລັດຖະບານ 

ຂ້ໍມູນເພ ່ ມເຕ ມກ່ຽວກັບບຸກຄົນທ ່ ຕ້ອງຂໍຄວາມ

ຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານການເງິນຈາກລັດຖະບານ. 
www.keepyourbenefitsca.org 
 ຮັບ ການກວດ, ການປ່ິນປົວ ຫ ື  ການດູແລ

ເບ່ິງແຍງ ແບບປ້ອງກັນ (ລວມທັງ ວັກຊ ນ) ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ COVID-

19 ຈະ ບ່ໍ ມ ຜົນກະທົບຕ່ໍກັບຄວາມສາມາດໄດ້ຮັບບັດຂຽວຂອງ

ທ່ານ, ເພາະວ່າການບໍລິການເຫ ົ່ ານ ້ ບ່ໍນັບຢູ່ໃນການກວດ “ຄ່າບໍລິການ

ສາທາລະນະ”. 

 ການໃຊ້ໂຄງການຂ້າງລຸ່ມຈະ ບ່ໍ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຄວາມສາມາດໄດ້ຮັບ

ບັດຂຽວຂອງທ່ານ: Medi-Cal ສຸກເສ ນ, Medi-Cal ສໍາລັບ ເດັກຕ່ໍາ
ກວ່າ 21 ປ , Medi-Cal ສໍາລັບຜູ້ບ່ໍມ ເອກະສານ ຫ ື  DACAmented ໄວ
ໜຸ່ມອາຍຸແຕ່ 19-26, Medi-Cal ສໍາລັບຜູ້ຍິງທ ່ ຖືພາ, WIC, Contra 
Costa CARES ແລະ ອ່ືນໆອ ກ. 

ຄວາມເປັນສຼ່ວນຕ ວດົ້ ານສຸຂະພາບ 

 ຂ້ໍມູນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍ HIPAA. ທ່ານຈະຖືກ

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະໜອງຂ້ໍມູນສ່ວນບຸກຄົນບາງຢ່າງ (ເຊ່ັນ: ໝາຍເລກ

ປະກັນສັງຄົມ) ເພ່ືອນັດໝາຍ ແລະ ເຂ້ົາເຖິງຜົນການກວດຂອງທ່ານ. 

ບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ SSN ເພ່ືອນັດໝາຍ ຫ ື  ຮັບການກວດ.  

ລະບ ບປະກັນສັງຄ ມ/ແຫ ຼ່ ງຄວາມຊຼ່ວຍເຫ ຼື ອ 

Contra Costa Food Bank 
ຊ່ວຍອາຫານ ແລະ ການລົງທະບຽນ Cal Fresh. 

(925) 676-7543  
Monument Crisis Center 

ຊ່ວຍອາຫານ ແລະ ແຫ ່ ງຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອໃນຊຸມຊົນ. 
(925) 825-7751  

Family Justice Center 
ສູນດຽວສ າລັບເຫຍຼື່ ອ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

ລະຫວ່າງບຸກຄົນ. 
(925) 521-6366 

WIC 
ໂຄງການໂພສະນາການສ າລັບແມ່ຍິ ງ, 

ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.  
(800) 414-4942 

Season of Sharing 
ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອເລຼື່ ອງຄວາມຈ າເປັນດ້ານທ ່ ຢູ່ອາໄສ, 

ຄ່າເຊົ່ າ ແລະ ຄອບຄົວທ ່ ວິ ກິດ. 
(925) 521-5065 

St. Vincent de Paul 
ໃຫ້ອາຫານ, ເຄຼື່ ອນຸ່ງຫ່ົມ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອຄ່າເຊົ່ າ ແລະ ອຼື່ ນໆອ ກ. 

(925) 439-5060 
Catholic Charities of the East Bay 

ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອຄ່າເຊົ່ າ, ເງິ ນມັດຈ າ, ຄ່າສາທາລະນະປະໂພກ ແລະ ການ
ບ ລິ ການດ້ານກົດໝາຍສ າລັບການເຂົ ້ າເມຼື ອງ. 

(510) 768-3100 
Monument Impact 

ທັກສະການເຮັດວຽກ, ສຸຂະພາບຈິ ດ ແລະ ຮ່າງກາຍ ແລະ ການສະ
ໜັບສະໜູນ. 

(925) 682-8248 
Richmond Rapid Response Fund 

ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິ ນສ າລັບຜູ້ຢູ່
ອາໄສໃນ City of Richmond 

(510) 233-1464 

ການກວດ COVID-19 

ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທ່ານມ ເຫດສຸກເສ ນທ ່

ອັນຕະລາຍເຖິງຊ ວິດ, ໃຫ້ໂທຫາ 911 
ໃນທັນທ . 

 
ຜູ້ຄົນສາມາດແຜ່ເຊ້ືອ ໂຄວິດ-19 

ໂດຍບ່ໍຮູ້ວ່າພວກເຂົາປ່ວຍ. ປົກປ້ອງ
ຄອບຄົວ, ໝູ່ເພ່ືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ
ຂອງທ່ານໂດຍນັດໝາຍການກວດ 
ຟຣ . ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການກວດ ບ່ໍ
ວ່າທ່ານຈະມ ອາການ (ເປັນໄຂ້, ໄອ, 
ຫາຍໃຈຍາກ, ອ່ອນເພຍ, ເຈັບຄໍ, 
ເສຍລົດຊາດ/ກ່ິນ) ຫ ື  ບ່ໍ. ການກວດ

ແມ່ນປອດໄພ, ວ່ອງໄວ ແລະ 
ງ່າຍດາຍ. ຜົນກວດແມ່ນສ່ົງຜ່ານ
ໂທລະສັບ, ຂ້ໍມູນ ຫ ື  ໄປສະນ . 

 
ນັດໝາຍໂດຍໂທໄປທ ່ : 

 

ເລີຼ່ ມກວດ 
(844) 421-0804  
ບໍລິການລ່າມແປພາສາແມ່ນມ ໃຫ້ໃນທຸກ

ສະຖານທ ່ ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ. 
coronavirus.cchealth.org/get-tested 

 
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານມ ຄວາມ
ໝາຍ. ຂ ້ ມູນຂອງທ່ານປອດໄພ, ເປັນ
ສ່ວນຕົວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ.  

ປັບປຸງຄ້ັງວັນທ  17 ສິງຫາ 2020 

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

