
ការកំណត់ពេលពេលាណាត់ជួបព ើងេញិតាមអនឡាញ

• www.MyBenefitsCalWin.org (CalFresh, CalWORKs, RCA, 

Medi-Cal) 

• www.CoveredCA.com (Medi-Cal) 

• www.GetCalFresh.org (CalFresh) 

• https://GAOnlineApplication.acgov.org/ (GA) 

• ដ ើម្បីដាក់ពាកយស ុំកម្ម វធីិ CalFresh, CalWORKs, RCA, GA, និង/ឬ 

Medi-Cal តាម្ទូរស័ព្ទ ឬដសន ើស ុំការដាក់ពាកយស ុំសម្រាប់កម្ម វធីិណាមួ្យ 

សូម្ដៅទូរស័ព្ទដេខ 510-272-3663. 

ដ ើម្បីស្តា ប់ព្័ត៌ានករណីសុំណ ុំដរឿងដដាយសវ ័យម្របវតា ិ 

ឬនិយាយដៅកាន់ប គ្គេិកដ េានសិទធិទទួេបានទាក់ទងនឹងករណី

សុំណ ុំដរឿងរបស់អ្នក សូម្ទូរស័ព្ទដៅដេខ 510-263-2420 ឬ 1-888-999-

4772. 

• P.O. Box 12941, Oakland, CA 94604 (កម្ម វធិីទា ុំងអ្ស់) 

• 510-670-5095 (កម្ម វធិីទា ុំងអ្ស់) 

• កុំណត់ដព្េដវលាណាត់ជួបដ ើងវញិពលើកដបូំងសម្រាប់កម្ម វធិី 

CalWORKs ឬ CalFresh របស់អ្នកតាម្អ្នឡាញកន ុងរយៈ ដព្េ 

20 ថ្ងៃបន្ទទ បព់្ីការដាក់ជូនព្ិនតិយដៅ៖ 

https://Qmatic.alamedacountysocialservices.org/alameda-
appointments/ 

• កុំណត់ដព្េដវលាណាត់ជួបដ ើងវញិសម្រាប់ការបនតឯកសារថ្មី 

សម្រាប់កម្ម វធិ ីCalWORKs or CalFresh 

របស់អ្នកតាម្អ្នឡាញ 

ម្ នដព្េណាតជួ់បម្រតវូបានខកខានដៅ៖ 

https://Qmatic.alamedasocialservices.org/alameda-
appointments-reschedule/ 

ដាក់ពាកយស ំតាមអនឡាញ

ទូរស័េទ

ប  សត ប្របសណីយ៍

ទូរសារ

• តាម្ទូរស័ព្ទដេខ 877-328-9677 

• អ្នឡាញតាម្ https://virtualkiosk.acgov.org/ 

• ទាក់ទងអ្នកម្របឹកាដយាបេអ់្ុំព្កីារងាររបស់អ្នក (EC) តាម្ទូរសព័្ទ។ 

• ម្របសិនដបើដលាកអ្នកម្និ ឹងថាអ្នកម្របឹកាដយាបេ់ EC 

របស់អ្នកជានរណាដទ សូម្ដៅទូរសព័្ទដេខខាងដម្រកាម្៖ 

o North Oakland Self-Sufficiency Center: 510-891-0700 
o Eastmont Self-Sufficiency: 510-577-7067 
o Eden Area Multi-Service Center: 510-670-6225 
o Enterprise Self-Sufficiency Center: 510-639-1090 

របាយការណ៍របចឆំមាស (SAR 7) តាមអនឡាញ

ការដាក់ជូនេិនិតយការបនតថ្មីតាមអនឡាញ

ការដាក់ជូនេិនិតយឯកសារតាមអនឡាញ

របេ័នធពឆល ើយតបសវ ័យរបេតត ិរបស់អតិថ្ិជន (CARS)

ការដាក់ជំនួសកាត EBT

ពសវាកមមការងារ

កន្នលងទទួលព្ញៀេការយិាល័យរបស់ទីភ្នា ក់ងារពសវាសងគម Alameda County Social Services Agency (ACSSA) 

ដបើក ុំដណើរការសម្រាប់ដសវាកម្មដដាយផ្ទទ េ់ដដាយានសម្តថភាព្កាត់បនថយដ ើម្បីអ្ន ញ្ញា តឱ្យានការឃ្លា តឆ្ងៃ យព្ីសងគម្។. ACSSA 

បនាផ្ាេ់នូវការចូេដម្របើដសវាកម្មនិងកម្ម វធីិសុំខាន់ៗរមួ្ានកម្ម វធីិ CalFresh, CalWORKs, ជុំនួយទូដៅ (General Assistance (GA)), 

ជុំនួយស្តច់ម្របាក់ជនដ ៀសខល នួ (Refugee Cash Assistance (RCA)), កម្ម វធីិជុំនួយស្តច់ម្របាក់ (Cash Assistance Program) សម្រាប់ជនអ្ដន្ទា ម្របដវសន៍ 

(Immigrants (CAPI)) និងកម្ម វធីិ Medi-Cal. សូម្ចុំណាុំថាា៉ា ស់ពាក់ការពារម្ ខ ឬម្របដាប់ការពារម្ ខ តម្រមូ្វឱ្យានដៅដព្េចូេការយិាេ័យ។. 

ដដាយស្តរវរី សកូវតី COVID-19 ការដម្របើម្របាស់ពសវាកមមទូរស័េទប  សត ប្របសណីយ៍និងពសវាកមមអនឡាញ 

ដៅដតម្រតវូបានដេើកទឹកចិតាសម្រាប់អ្នកដ េម្រតវូការដាក់ពាកយស ុំ ឬបនាឯកស្តរងមីសម្រាប់ការធាន្ទរ៉ា ប់រងនិងដសវាកម្មន្ទន្ទ។. សូម្ចូេដម្ើេវបិស្តយ 

www.alamedacountysocialservices.org/contact-us/our-offices សម្រាប់បញ្ជ ីទីតាុំងការយិាេ័យ ACSSA។. 

ដសវាកម្មដដាយផ្ទទ េ់អាចរកបានដៅអ្ុំ ុងដព្េដា៉ា ងដធវ ីការធម្មតាដៅដន្ទា ោះ ដា៉ា ង 8:30 ម្រព្ឹក េ់ 5:00 លាៃ ច ព្ីថ្ងៃច័នទ េ់ថ្ងៃស ម្រក។ 

ជពរមើសចូលពរបើរបាស់េីចមាា យ ACSSA និងពដាយផ្ទទ ល់ 

• https://ecf37.acgov.org (CalFresh) 

• www.MyBenefitsCalWIN.org (CalFresh, CalWORKs 

RCA, Medi-Cal) 

• https://GAOnlineApplication.acgov.org/ (GA) 

• https://public.alamedasocialservices.org/eSAR7 (GA, 

CalWORKs, CalFresh) 

• ដសវ ងរកដម្ើេព្័តា៌នករណីសុំណ ុំដរឿងឬដផ្ញើស្តរដៅកម្មករតាម្ 

https://public.alamedasocialservices.org/CARS 

• www.MyBenefitsCalWIN.org (CalFresh, Medi-Cal, CalWORKs, 

RCA) 

• www.GetCalFresh.org/docs (CalFresh, Medi-Cal, CalWORKs, RCA, 

GA) 

• https://virtualkiosk.acgov.org/ (CalFresh, Medi-Cal, CalWORKs, 

RCA, GA, Welfare-to-Work, CalFresh Employment & Training) 

 

 

 

 

ដសេ នរកជដម្រម្ើសដសវាកម្មខល នួឯងតាម្អ្នឡាញ! 
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