
 

 

 

ទំនួលខសុ្រត�វរបស់េ�នធី Alameda ចំេ�ះសខុ�ពសហគមន៍ (ARCH)  
សំណួរសួរញឹក�ប់ ែកស្រម�លចុងេ្រ�យ ៃថ�ទី 2/4/2022 

 
 
 

1. េតើកម� វ �ធីជួយដល់នរ�ខ�ះ? 
កម� វ �ធីេនះជួយដល់បុគ�លែដល៖ 
● �ន�យុ�ប់ពី 18 �� ំេឡើងេ�។ 
● រស់េ�េ�នធី Alameda រយៈេពល�៉ងតិច 6 

ែខ។ 
● �នលទ�ផលេតស�  វ �ជ��នពីមន� ីរពិេ�ធន៍��

នជំងឺ COVID-19 គិត្រតមឹៃថ�ទី 1/1/2022 
ឬ�ឪពុក�� យរបស់កុ�រែដល�នលទ�ផលេតស�
 វ �ជ��នប�� ក់េ�យមន� ីរពិេ�ធន៍ 
�ន�យុ�ប់ពី 17 ��  ំ ចុះេ្រ�មរហូតដល់ៃថ�ទី 
1/1/2022។   

● ប�� �នេ�យអង��ព្រ�វ្រ�វករណី/�ម�ន�រ
ប៉ះ�ល់ (CI/CT)៖ 
ៃដគូ�មសហគមន៍ែដល�នេ្រជើសេរ �ស ្រក �ង 
Berkeley 
ឬ�យក�� នសុខ�ព��រណៈេ�នធី 
Alameda ។ 

● មិន�� ប់�នទទួល្រ�កឧ់បត�ម� ARCH 
�េពលកន�ងមក។ 

 
2. េតើ�នែខ្សទូរស័ព�  

ឬេគហទំព័រស្រ�ប់�ក់�ក្យេស� ើសំុ្រ�ក់ឧបត�ម�
ែដរឬេទ? 
ពុំ�នកម� វ �ធីអន�ញ 
ឬេលខេ�ងស្រ�ប់��រណៈជនទូេ� 
ឬអ�កផ�ល់េស�េផ្សងេទៀតេឡើយ។ 

 
3. េតើពលរដ��ច�ក់�ក្យេស� ើសំុ�មរយៈអ�?ី 

�ថ�មី�ងេទៀត ពុំ�នដំេណើរ�រ�ក្យេស� ើសុំ 
“���រណៈ” ស្រ�ប់កម� វ �ធី ARCH េឡើយ។  

 
4. េតើកម� វ �ធី�ប់េផ�ើមេ�េពល�? 

កម� វ �ធី ARCH �ន�ប់េផ�ើមេ�ៃថ�ទី24 ែខសី� 
�� ំ2020។ េ�ៃថ�ទី 12/23/21 
្រក �ម្របឹក�ភិ�លេ�នធី Alameda (BOS) 
�នអនុ�� តឱ្យផ�ល់មូលនិធិបេ�� ះ�សន�ចំនួន 
$1,500,000 ស្រ�ប់កម� វ �ធី ARCH។ 
ពុំ�ន�រ���កម� វ �ធី ARCH 
នឹង�ន�បន�េទៀតេឡើយប�� ប់ពីអស់មូលនិធិ
េនះ។ 

5. េតើ�នគ� ីនិកសុខ�ពែដល�នកំណត់ស្រ�ប់�រ
េធ� ើេតស� េដើម្ីបទទួល�ន�រប�� �នស្រ�ប់្រ�ក់ឧបត�
ម� ARCH ែដរឬេទ? 
ពលរដ��យរងេ្រ�ះ�ចទទួល�ន�រេធ� ើេតស� េ�ទី�ំង
�មួយ េ�យ�រទី�ំងេធ� ើេតស�  និងពិនិត្យ ARCH 
ស� ិតេ��ច់េ�យែឡកពី�� ។ 

 
6. េតើខ� � ំ�ច�នសិទ� ិទទួល�នែដរឬេទ្របសិនេបើខ� � ំកំពុង

ទទួល្រ�ក់ចំណូលអត់�រ�រេធ� ើ 
ឬ្របភពចំណូលេផ្សងេទៀត? 
អត់េទ។ អ�កពំុ�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយពីកម� វ �ធី ARCH 
េឡើយ 
្របសិនេបើអ�កកំពុងទទួល�ន�រអនុ�� តឈប់ស្រ�ក
�នជំងឺទទួល�ន្រ�ក់ឈ� �លពីនិេ�ជក 
អត�្របេ�ជន៍���� ប់រងអត់�រ�រេធ� ើ 
្រ�ក់ចូលនិវត�ន៍ ្រ�ក់ចំណូលសន� ិសុខសង�ម (SSI) 
ឬអត�្របេ�ជន៍ែដល�នតៃម�េស� ើដូច� ���� ប់រង 
សន� ិសុខសង�មស្រ�ប់�រ�ត់បង់លទ��ព (SSDI) 
អំឡ� ងេពលបំេពញ�តព�កិច��ក់ខ� �នេ��ច់េ�យែឡក
។ 

 
7. េតើខ� � ំ�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់េទ 

្របសិនេបើខ� � ំ�ន�រឈប់ស្រ�ក�នជងំឺេ�យទទួល�ន
្រ�ក់ឈ� �លពីនិេ�ជក? 
េទ ្របសិនេបើអ�ក�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ 
និងកំពុងទទួល�ន�រអនុ�� តឈប់ស្រ�ក�នជំងឺ
េ�យទទួល�ន្រ�ក់ឈ� �លពីនិេ�ជកេ�ះ 
អ�កមិន�ចទទួល�នជំនួយពី 
កម� វ �ធី ARCH េឡើយ។ 

 
8. េតើ�� ន�ពអេ�� ្របេវសន៍ប៉ះ�ល់ដល់សិទ� ិទទួល�នជំនួ

យពកីម� វ �ធីែដរឬេទ? 
អត់េទ 
សិទ�ិទទួល�នជំនួយពីកម� វ �ធីមិន�្រស័យេលើ�� ន�ពអ
េ�� ្របេវសន៍េឡើយ។ 

 
9. េតើខ� � ំ�នសិទ� ិទទួលជំនួយពីកម� វ �ធីែដរឬេទ 

្របសិេបើខ� � ំ្រត�វ�នេគប�្ឈបព់ី�រ�រ 
ឬឈប់វ �ស្សម�ល ប៉ុែន�មិន�នេធ� ើេតស� វ �ជ��នជំងឺ 
COVID‐19? 
អត់េទ សិទ�ិទទួលជំនួយពីកម� វ �ធី ARCH 
គឺ�្រស័យេលើ�រេធ� ើេតស� វ �ជ��ន COVID-19 
បែន�មពីេលើលក�ណៈវ �និច� ័យសិទ�ិទទួល�នែដល�ន
េរៀប�ប់�ងេលើ។ 

 
10. េតើ្រ�ក់ឧបត�ម�អនុវត�ចំេ�ះលក�ខណ� ពីមុនែដរឬេទ? 

�លបរ �េច�ទ�ន្របសិទ��ពៃនសិទ�ិទទួល�នជំនួយពីក
ម� វ �ធី 
គឺៃថ�ទី 1/1/2022។ 

 
11. េតើខ� � ំ�ចទទួល�ន្រ�ក់ឧបត�ម�េនះរយៈេពលប៉ុ�� ន? 

្រ�ក់ឧបត�ម�ផ�ល់ជូនចំនួនែតមួយដងបុ៉េ�� ះ។
 
 

 

 

ទំព័រ 1 ៃន 2



 

ទំនួលខសុ្រត�វរបស់េ�នធី Alameda ចំេ�ះសខុ�ពសហគមន៍ (ARCH)  
សំណួរសួរញឹក�ប់ ែកស្រម�លចុងេ្រ�យ ៃថ�ទី 2/4/2022 

 
 

12. េតើខ� � ំនឹងទទួល�ន្រ�ក់ឧបត�ម�េ�យរ
េបៀប�? 
្រ�ក់ឧបត�ម�នឹង្រត�វេចញ�មូលប្ប�នប
្រត។ 

 
13. ្របសិនេបើខ� � ំេ�ែតមិន�ន់�ពីជំងឺប�� ប់ពីរ

យៈេពល 2 ស�� ហ៍ 
េតើខ� � ំ�ចទទួល�ន្រ�ក់ឧបត�ម�ទីពីរែដរឬ
េទ? 
អត់េទ 
កម� វ �ធី្រ�ក់ឧបត�ម�គឺស្រ�ប់ែតរយៈេពលពី
រ 
ស�� ហ៍ប៉ុេ�� ះ។ 
រយៈេពលបែន�មនឹងមិន្រត�វ�នពិ�រ�ស
្រ�ប់�រផ�ល់ជូនេឡើយ។ 

 
14. ខ� � ំកំពុងរង់�លំទ�ផលេតស� របស់ខ� � ំ។ េគ្រ�ប់ខ� � ំ� 

ខ� � ំមិនគួរេ�េធ�ើ�រេឡើយ 
ដ�ប�ខ� � ំទទួល�នលទ�ផលេតស� របស់ខ� � ំ។ 
េតើខ� � ំ�នសិទ� ិទទួល�ន្រ�ក់ឧបត�ម�ែដរឬេទ? 
អត់េទ សិទ�ិទទួល�ន្រ�ក់ឧបត�ម��ន្របសិទ��ព 
េ�េពល 
បុគ�លេ�ះ�នទទួលលទ�ផលេតស� វ �ជ��ន COVID-
19។ ស្រ�ប់េពលេវ��ប់េផ�ើមេឡើងវ �ញេនះ 
សិទ�ិទទួល�នគិត�បព់ី�លបរ �េច�ទលទ�ផលេតស�
 វ �ជ��ន ៃថ�ទី 1/1/2022។ 

 
15. េតើ្រ�ក់ឧបត�ម��្រ�ក់ចំណូល�ប់ពន�? 

អត់េទ 
្រ�ក់ឧបត�ម�មិនែមន�្រ�ក់ចំណូល�ប់ពន� េទ។ 

 
16. េតើព័ត៌�នរបស់ខ� � ំនឹង្រត�វផ�ល់ជូន�� ក់�ររ�� ភិ�

លេផ្សងេទៀតែដរឬេទ? 
អត់េទ។ 
ព័ត៌�ន�ងំអស់ែដល�នផ�ល់ជូនេដើម្ីបកំណត់សិទ�ិ
ទទួល�នជំនួយពីកម� វ �ធី ARCH គឺ��រស�� ត់ 
េហើយនឹងមិន្រត�វផ�ល់េ�ឱ្យអង��ព�ងេ្រ��មួ
យ េ្រ�ពី�� ក់�រេ�នធី ចូលរមួែដល�នកំណត់ 
្រក �ង Berkeley 
និងៃដគូសហគមន៍េ�េពលេនះេឡើយ។ 

 
17. េតើខ� � ំ្រត�វេធ� ើ�រេដើម្បីទទួល�ន្រ�ក់ឧបត�ម�

ែដរឬេទ? 
េទ 
�រ�រមិនែមន�ត្រម�វ�រសិទ�ិទទួល�នជំនួ
យពីកម� វ �ធីេទ។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ 
ស�ជិក្រគ��រេពញវ �យែដល�នសិទ�ិ�ងំអស់
្រត�វែតេធ� ើេតស� វ �ជ��នស្រ�ប់ COVID-19 
និងបំេពញ�មលក�ណៈវ �និច� ័យៃនសិទ�ិទទួល�
នជំនួយពីកម� វ �ធី�ងំអស់។ 

 
18. ខ� � ំ�� នផ�ះសែម្បង េហើយ�នេធ�ើេតស� វ �ជ��នជំងឺ 

COVID-19។ 
េតើខ� � ំ�ចទទួល្រ�ក់ឧបត�ម�េ�យរេបៀប�? 
អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសុំជំនួយកម� វ �ធ ីARCH 
�� នផ�ះសែម្បងែដល�នសិទ�ិ 
្រត�វ�នត្រម�វឱ្យ�ក់ខ� �នេ��ច់េ�យែឡករយៈេព
ល�៉ងតិច 10 ៃថ� 

មុនេពលពួកេគ�នសិទ�ិទទួល�ន្រ�ក់ឧបត�ម�។ 



19. ្របសិនេបើខ� � ំ�� នផ�ះសែម្បង 
និង�ន�ក់ខ� �នេ��ច់េ�យែឡកេ�ស�� �រ 
េ្រ�ពីស�� �រ Operation Comfort 
ែដល្រគប់្រគងេ�យេ�នធី Alameda 
េតើខ� � ំ�នសិទ� ិទទួល�ន្រ�ក់ឧបត�ម�ែដរឬេទ? 
អត់េទ េ�េពលេនះ 
�រ�ក់ខ� �នេ��ច់េ�យែឡកេ�យឯកឯ
ង្រត�វ�នកំណត់ចំេ�ះស�� �រែដល�ច់
េ�យែឡកពីេគស្រ�ប់ COVID-19 
ែដល្របតិបត� ិ�រេ�យតំបន់ Alameda ។ 

 
20. េតើអង��ព្រ�វ្រ�វករណី/�ម�ន�រប៉ះ�ល់ 

(CI/CT) នឹងបំេពញ�ក្យេស� ើសំុស្រ�ប់នីតិជន�� ក់ៗ
េ�ក� �ង្រគ��រែដរឬេទ?  
្រត�វេហើយ អ�កែស� ងរកមកពីៃដគូសហគមន៍ ឬអង��ព 
CI/CT ៃន�យក�� នសុខ�ព��រណៈ្រក �ង Berkeley 
ឬ េ�នធី Alameda នឹងបំេពញ�ក្យេស� ើសុំ ARCH 
េលើនីតិជន�� ក់ៗែដលផ� �កជំងឺ COVID-19 
(ដូចែដល�នប�� ក់េ�យេតស� មន� ីរពិេ�ធន៍) 
ែដលរស់េ�ក� �ងផ�ះេដើម្ីបកំណត់សិទ�ិទទួល�នអត�្របេ�
ជន៍ពីកម� វ �ធី។  

 
21.  ្របសិនេបើ្រគ��រេលើសពីមួយ រស់េ�ក� �ងផ�ះមួយ 

េតើពួក�ត់
្រត�វ�នកំណត់ឱ្យទទួល�ន្រ�ក់ឧបត�ម�ចំនួនមួយ?  

 

អត់េទ 
្របសិនេបើមនុស្សេពញវ �យេ្រចើន�ក់ែដលរស់េ�ក� �ងផ�ះ
ែតមួយ�នេធ� ើេតស� វ �ជ��នជំងឺ COVID-19 
េ�ះ្រត�វ�ក់�រប�� �ន�ច់េ�យែឡកពី�� េ�កម� វ �ធី 

ARCH ស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យែដល�នជំងឺ COVID-19 
�� ក់ៗ។ សិទ�ទិទួល�នជំនួយពីកម� វ �ធី ARCH 
្រត�វកំណត់េ��មករណី 
នីមួយៗ។ 

 
22. �រេរៀប�រ�ក�� មួយេដើម្ីប�នសិទ� ិទទួល�នជំនួយ

ពីកម� វ �ធី? 
មិនដូេច�ះេទ។ 

 
23. ខ� � ំរស់េ��មួយនីតិជនែដលផ� �កជំងឺ COVID-19 

េផ្សងេទៀត េតើពួក�ត់គួរ�ក់ប�� �លេ�ក� �ង�ក្យេស� ើសំុ 
ARCH របស់ខ� � ំែដរឬេទ? 

 

អត់េទ េនះគឺ��របំ�នេ�េលើច�ប់ Insurance 
Portability and Accountability Act (HIPPA)។ 
បុគ�លែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ�� ក់ៗ 
្រត�វ�ក់�ក្យេស� ើសុំេរៀងៗខ� �ន។ 

 
24. ខ� � ំ�នេធ� ើេតស� ៍ វ �ជ��នជំងឺ COVID-19 

�មរយៈ្រគ�េពទ្យែថ�ចំម្បងរបស់ខ� � ំ។ 
េតើខ� � ំ្រត�វ�រេធ� ើេតស� ិ៍ជំងឺ COVID ម�ងេទៀត 
េ�ៃដគូែថ�សុំខ�ពែដល�នកំណត់�មួយ 
េដើម្ីប�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ទទួល�ន
្រ�ក់ឧបត�ម� ARCH ែដរឬេទ? 

 

ពលរដ��យរងេ្រ�ះ�ចទទួល�ន�រ
េធ� ើេតស� េ�ទី�ងំ�មួយេ្រ�ះទី�ំងេធ� ើេតស�  
និង�រពិនិត្យ ARCH ស� ិតេ��ច់េ�យែឡកពី�� ។
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