
ຄະນະສະເພາະກິດສໍາລັບການດູແລເບ່ິງແຍງ COVID-19 ສໍາລັບຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ບັນທຶກເອກະສານແມ່ນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ 
ເອກະຊົນທ່ີຮວມຕົວກັນໂດຍ Contra Costa Health Services. ຂ້ໍມູນນ້ີອາດມີການປ່ຽນແປງ.  

ສໍາລັບສະບັບຫ້ຼາສຸດ ກະລຸນາເຂ້ົາເບ່ິງ coronavirus.cchealth.org/for-the-community     

 ການເຂ້ົາເຖິງດ້ານສຸຂະພາບ 
Contra Costa CARES 
ໂຄງການດູແລເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບສໍາລັບຜູ້ທ່ີບ່ມີສິດໄດ້ຮັບການປະກັນ
ສຸຂະພາບ. ເບ່ິງສະຖານທ່ີຂ້າງລຸ່ມເພ່ືອລົງທະບຽນ. 
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 ແຂ້ວສຸກເສີນ: (925) 363-2000  
ຄວາມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຫ່ຼງຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ: (855) 494-4658 
Medi-Cal ສໍາລັບເຫດສຸກເສີນ 
ໃຫ້ການດູແລເບ່ິງແຍງທາງການແພດສໍາລັບຄົນ
ທ່ີຕ້ອງການການປ່ິນປົວທັນທີທັນໃດໃນສະພາບ
ການສຸກເສີນ. 
(800) 709-8348  
mybenefitscalwin.org 

ສຸຂະພາບຈິດ 
Behavioral Health Access Line 

ສາຍຊ່ວຍເຫືຼອຕະຫຼອດ 24 ຊ່ົວໂມງທຸກໆມ້ື ຖ້າທ່ານກໍາລັງປະສົບກັບວິ
ກິດທາງຈິດ ຫືຼ ອາລົມ. 

(888) 678-7277 
Contra Costa Crisis Center 

ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອຕະຫຼອດ 24 ຊ່ົວໂມງ
ທຸກໆມ້ື. 

(800) 833-2900 
ພິມ Hope ສ່ົງຫາເບີ 20120 

Familias Unidas 
ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ. 

(510) 412-5930 
NAMI 

ຊ່ວຍເຫືຼອຄອບຄົວທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ຄວາມເຈັບປ່ວຍທາງຈິດ. 

(925) 942-0767  

ແຫ່ຼງຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ COVID-19 ຂອງ CONTRA 
COSTA ສໍາລັບຄົນເຂ້ົາເມືອງທ່ີບ່ໍມີເອກະສານ 

ເຂດປົກຄອງ Contra Costa ເປັນຊຸມຊົນທ່ີຕ້ອນຮັບຜູ້ຢູ່ອາໄສທຸກຄົນ, ລວມທັງຄົນເຂ້ົາເມືອງທ່ີບ່ໍມີເອກະສານ. ພວກເຮົາ
ເຊ່ືອໃນການລວມເອົາທຸກຄົນ ແລະ ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງກັນ ແລະ ມຸ່ງໝ້ັນໃຫ້ການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອຕ່າງໆ. 

ຮູ້ຈັກສິດທິຂອງທ່ານ 
ການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ 2020 
ເວັບໄຊເພ່ືອເຮັດສໍາເລັດການສໍາຫຼວດ
ປະຊາກອນ. 
(844) 467-2020 
www.cococensus.org  
Stand Together Contra Costa 
ຊ່ວຍໃນເລ່ືອງການປ້ອງກັນການຖືກເອົາ
ອອກ ແລະ ສິດທິທາງກົດໝາຍ. 
(925) 900-5151 
Legal Aid At Work 
ສະໜອງຄລີນິກສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ. 
(866) 864-8208 
Public Charge 
ຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບ public charge. 
www.keepyourbenefitsca.org 
• ຮັບ ການກວດ, ການປ່ິນປົວ ຫືຼ ການ

ດູແລເບ່ິງແຍງ ແບບປ້ອງກັນ (ລວມທັງ ວັກຊີນ) ທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ COVID-19 ຈະ ບ່ໍ ມີຜົນກະທົບຕ່ໍກັບ
ຄວາມສາມາດໄດ້ຮັບບັດຂຽວຂອງທ່ານ, ເພາະວ່າການ
ບໍລິການເຫ່ົຼານ້ີບ່ໍນັບຢູ່ໃນການກວດ “ຄ່າບໍລິການ
ສາທາລະນະ”. 

• ການໃຊ້ໂຄງການຂ້າງລຸ່ມຈະ ບ່ໍ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຄວາມ
ສາມາດໄດ້ຮັບບັດຂຽວຂອງທ່ານ: Medi-Cal ສຸກເສີນ, 
Medi-Cal ສໍາລັບ ເດັກຕ່ໍາກວ່າ 21 ປີ, Medi-Cal ສໍາລັບຜູ້ບ່ໍມີ
ເອກະສານ ຫືຼ DACAmented ໄວໜຸ່ມອາຍຸແຕ່ 19-26 ປີ, Medi-
Cal ສໍາລັບແມ່ຍິງຖືພາ, WIC, Contra Costa CARES ແລະ ອ່ືນໆ
ອີກ. 

SAFETY NET/ແຫ່ຼງຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອ 
211 

  ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການ
ສັງຄົມໃນທ້ອງຖ່ິນຕະຫຼອດ 24 ຊ່ົວໂມງທຸກໆມ້ື. 

www.211cc.org 
Contra Costa Food Bank 

ຊ່ວຍອາຫານ ແລະ ການລົງທະບຽນ Cal Fresh. 
(925) 676-7543  

Monument Crisis Center 
ຊ່ວຍອາຫານ ແລະ ແຫ່ຼງຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນຊຸມຊົນ. 

(925) 825-7751  
Family Justice Center 

ສູນປະຕູດຽວສໍາລັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກຄວາມຮຸນ
ແຮງລະຫວ່າງຄົນ. 

(925) 521-6366 
WIC 

ໂຄງການໂພສະນາການສໍາລັບແມ່ຍິງ, ເດັກອ່ອນ 
ແລະ ເດັກນ້ອຍ. 

(800) 414-4942 
Season of Sharing 

ການຊ່ວຍເຫືຼອເລ່ືອງຄວາມຈໍາເປັນດ້ານທ່ີຢູ່ອາໄສ, ຄ່າເຊ່ົາ ແລະ 
ຄອບຄົວທ່ີວິກິດ. 
(925) 521-5065 

St. Vincent de Paul 
 ໃຫ້ອາຫານ, ເຄ່ືອນຸ່ງຫ່ົມ, ການຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າເຊ່ົາ ແລະ ອ່ືນໆອີກ. 

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

ການຊ່ວຍເຫືຼອຄ່າເຊ່ົາ, ເງິນມັດຈໍາ, ຄ່າສາທາລະນະປະໂພກ ແລະ ການ
ບໍລິການດ້ານກົດໝາຍສໍາລັບການເຂ້ົາເມືອງ. 

(510) 768-3100 
Monument Impact 

ທັກສະການເຮັດວຽກ, ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຮ່າງກາຍ ແລະ ການສະ
ໜັບສະໜູນ. 

(925) 682-8248 

ການກວດ COVID-19 
ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທ່ານມີເຫດສຸກເສີນທ່ີ
ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ, ໃຫ້ໂທຫາ 911 

ໃນທັນທີ. 
 

ໃຜກໍຕາມ, ໂດຍບ່ໍຄໍານຶງເຖິງ
ສະຖານະການເຂ້ົາເມືອງ, ຄວນ
ຊອກຫາການດູແລເບ່ິງແຍງທາງ
ການແພດທ່ີພວກເຂົາຕ້ອງການ.  

 

ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທ່ານໄດ້ ຕິດເຊ້ືອ 
COVID-19 ຫືຼ ມີອາການໃດໜ່ຶງຕ່ໍໄປ
ນ້ີ (ໄຂ້, ໄອ, ຫາຍໃຈຍາກ, ອ່ອນເພຍ, 
ເຈັບຄໍ, ສູນເສຍການຮັບລົດ ຫືຼ ກ່ິນ) 

ທ່ານຄວນຕິດຕ່ໍຫາ: 
 

ສູນໂທລະສັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ 
(844) 729-8410  
ເປີດທຸກໆມ້ື 

8:00 ໂມງເຊ້ົາ - 5:00 ໂມງແລງ 
 

ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບ 
COVID-19 ທ່ານສາມາດ ເຂ້ົາເບ່ິງ: 
 www.coronavirus.cchealth.org  

ປັບປຸງຄ້ັງວັນທີ 30 ເມສາ 2020 


