
برای افرادی که حضور قانونی ثبت شده ندارند "یک همکاری خصوصی از طرف" ١٩-گروه ضربت خدمات مراقبتی کووید  
تواند تغيير نماید. برای بازدید از جدیدترین نسخه، به  این اطالعات میاست.   Contra Costa Health Services 

     coronavirus.cchealth.org/for-the-community مراجعه کنيد.

 دسترسی به خدمات سالمت 
 سالمت روانی

 خط تماس سالمت رفتاری
ساعت  ٢۴اگر دچار بحران احساسی یا روانی شدید می توانيد 

روز هفته با این شماره تماس بگيرید. ٧شبانه روز و   
(888) 678-7277 

 مرکز بحران کنترا کوستا
روز هفته مشاوره و پشتيبانی ارائه  ٧ساعت شبانه روز و  ٢۴

کند. می  
(800) 833-2900 

پيامک کنيد ٢٠١٢٠را به شماره      Hope عبارت 
Familias Unidas 

رسانی. مرکز مشاوره و اطالع  
(510) 412-5930 

NAMI 
کمک به خانواده های تحت تأثير بيماری های 

 روانی.
(925) 942-0767  

 خدمات مراقبتی کنترا کوستا
 یک برنامه مراقبت از سالمت برای کسانی که واجد شرایط

بيمه سالمت نيستند. برای ثبت نام به مکان های مشخص 
 شده در زیر مراجعه کنيد.

 بریتر بيگينينگز
 آنتيوچ و ریچموند
(510) 213-6681  

 مراقبت بهداشتی الیف النگ
 ریچموند و سن پابلو

(510) 215-9092 
 ال کلينيکا دال رازا

 کانکورد، پيتسبرگ، اوکلی
 خدمات پزشکی و اورژانسی دندانپزشکی: 

(925) 363-2000  
 بيمه و منابع: 494-4658 (855)

 Medi-Cal اورژانسی 
خدمات مراقبت پزشکی را در اختيار کسانی 

قرار می دهد که نياز به درمان فوری در شرایط 
 اورژانسی دارند.

(800) 709-8348  
mybenefitscalwin.org 

برای مهاجرینی  ١٩-منابع کنترا کوستا برای کووید
 که حضور قانونی شان ثبت نشده است

شهرستان کنترا کوستا وجود همه ساکنين را به خوبی می پذیرد از جمله مهاجرینی که وضعيت حضورشان هنوز به صورت 
قانونی ثبت نشده است. ما معتقدیم که همه افراد به این جامعه تعلق دارند و باید در آن حضور داشته باشند، و متعهد 

 شده ایم تا امکان دسترسی به منابع را در اختيار همه قرار دهيم.

 حقوقتان را بشناسيد
۲۰۲۰شماری   

شماری  ل  م ت برای ت سا .۲۰۲۰و  
(844) 467-2020 

www.cococensus.org  
م گر هس کد ا کوستا همه در کنار   در کن

 . ن و حقوق قانو ا اخراج مهاج طه  مک رسا در را  
(925) 900-5151 

ار مک حقو در محل   
ارگران را در نظر گرفته است.  ک حقوق  لی  

(866) 864-8208 
نه های عمو  ه

نه عمو ارائه  شود.  ی در مورد ه ش  اطالعات ب
www.keepyourbenefitsca.org 

ست، ا انجام  ت های  درمان  مراق
انه شگ ا   پ طه  ناسیون) در را س (شامل وا

د ارت  ۱۹-کوو ن  ان درافت گ بر ام
ی ست ن گذارد تأث " لحاظ  زرا این خدمات در  نه عمو "ه

 نخواهند شد. 
ارت  ن  ان درافت گ استفادە از برنامه های زر بر ام

ی نخواهد گذاشت:  ،  Medi-Calتأث  Medi-Calاورژا
ان زر  اج  Medi-Calسال،  21برای کود که حضور  برای م

ا جوانان  شدە است  ت  تحت  سال ۲۶تا  ۱۹قانو شان ث
اردار،  DACA ،Medi-Calپوشش  ، خدمات WICبرای زنان 

ا کوستا و سایر موارد.   مراقب کن

 شبکه ایمن/منابع
211 

دسترسی به خدمات اجتماعی و سالمت  
روز هفته. ٧ساعت شبانه روز و  ٢۴محلی در   

www.211cc.org 
 بانک غذای کنترا کوستا

 کمک در زمينه ثبت نام برای دریافت غذا و 
.Cal Fresh  

(925) 676-7543  
Monument  مرکز بحران 

 کمک غذایی و منابع کاميونيتی.
(925) 825-7751  

 مرکز عدالت خانواده
مرکز جامع خدمات رسانی به قربانيان 

 خشونت ميان فردی.
(925) 521-6366 

WIC 
 برنامه تغذیه زنان، اطفال و کودکان.

(800) 414-4942 
 فصل اشتراک گذاری

کمک در زمينه مسکن، کرایه خانه و رفع نيازهای بحرانی 
 خانواده.

(925) 521-5065 
St. Vincent de Paul 

 تهيه غذا، پوشاک، کمک در زمينه کرایه مسکن و سایر موارد. 
(925) 439-5060 

 مراکز خيریه ایست بی
کمک در رابطه با کرایه مسکن، سپرده بانکی، پرداخت قبوض و 

 خدمات قانونی مهاجرت.
(510) 768-3100 

Monument Impact 
های نيروی کار، سالمت روانی و فيزیکی و حمایتی. مهارت  

(925) 682-8248 

١٩-تست کووید  
ت اورژا  د در وضع ر فکر  کن ا

ا  د، فورا  اری هس د.  ۹۱۱مرگ گ تماس   
 

ف ت  همه افراد  نظر از وضع
ت  ه خدمات مراق د  ا مهاجر 

ازشان دس  پزش مورد ن
اشند.    داشته 

 

د د در معرض کوو ر فکر  کن قرار  ۱۹-ا
د (تب،  ل هس ا دارای عالئم ذ دارد 

لو درد،  ل در تنفس، ضعف،  فه، مش
د تماس  ا  ( ا نداش حس چشا و ب

ا:  د  گ  
 

روس کرونا  مرکز تماس و
(844) 729-8410  

از است  هر روز 
ع ۵صبح تا  ۸از   

 
برای کسب اطالعات بيشتر درباره 

می توانيد به این سایت  ١٩-کووید
 مراجعه کنيد

 www.coronavirus.cchealth.org  

Revised 4-30-20 

 

 


