ជស្ែើសទំនាក់ទំនង SSA ព្៊ីចម្ងាយ (SSA Remote Access Options)
ទីភ្នាក់ងារមសវាសងគ មមោៃធី Alameda (Alameda County Social Services Agency) មៅដតបៃត ផ្ដ ល់លទធ ភ្នពទទួ លបាៃមសវា
ៃិងកមា េ ិធីសាំោៃ់ៗ ដែលរ ួមាៃ CalFresh, CalWORKs, ជាំៃួយទូ មៅ (General Assistance) (GA), ជាំៃួយសាច់ម្របាក់សម្រាប់ជៃម ៀសខល ួៃ
(Refugee Cash Assistance) (RCA), កមា េ ិធីជាំៃួយសាច់ម្របាក់សម្រាប់ជៃអ្មតតម្របមេសៃ៍ Cash Assistance Program for Immigrants (CAPI)
ៃិងកមា េ ិធី Medi-Cal។ មដាយសារបញ្ហាជាំងឺ COVID-19 ការមម្របើម្របាស់ទូរស័ព្ទ អ៊ីមែល និងសសវាតាែអនឡាញ
ម្រតេូ បាៃមលើកទឹកចិតតសម្រាប់អ្ាកដែលម្រតេូ ការដាក់ពាកយមសា ើសុាំ ឬបៃត អ្តថ ម្របមយាជៃ៍ ៃិងមសវាមផ្េងៗ។

របាយការណ៍ពាក់កណ្ដ
ា លឆ្នុំ (SAR 7) តាមអនឡាញ
•

https://public.alamedasocialservices.org/eSAR7 (GA,
CalWORKs, CalFresh)

ដាក់ពាកយសេនើេុំបនត តាមអនឡាញ
•
•
•

https://ecf37.acgov.org (CalFresh)
www.MyBenefitsCalWIN.org (CalFresh, CalWORKs RCA,
Medi-Cal)
https://GAOnlineApplication.acgov.org/ (GA)

ដាក់ពាកយសេនើេុំតាមអនឡាញ
•
•
•
•

ទូ រេ័ព្ទ
•

ការដាក់ឯកសារតាមអនឡាញ
•
•

www.MyBenefitsCalWIN.org (CalFresh, Medi-Cal,
CalWORKs, RCA)
www.GetCalFresh.org/docs (CalFresh, Medi-Cal,
CalWORKs, RCA, GA)

ប្បព្័នធស្ល ើយតបអតិថិជនសដាយេវ័យប្បវតត ិ (Customer Automated Response
System) (CARS)

•

ដសវ ងរកព័ត៌ាៃករណ្ី ឬមផ្ញើសារជូ ៃបុរគលិកតមរយៈ
https://public.alamedasocialservices.org/CARS

ការបដ ូរកាត EBT
•

•

មែើមបីដាក់ពាកយមសា ស
ើ ុាំកមា េ ិធី CalFresh, CalWORKs, RCA,
GA ៃិង/ឬ Medi-Cal តមទូ រស័ពា ឬមសា ើ
ពាកយមសា ស
ើ ុាំកមា េ ិធីណាមួ យ សូ មទូ រស័ពាមៅមលខ 510-2723663។ មែើមបីសាដប់ពត
័ ៌ាៃសវ ័យម្របេតត អ្
ិ ព
ាំ ក
ី រណ្ី
ឬជដជកជាមួ យបុរគលិកដផ្ា កសិទធច
ិ ូ លរ ួមពាក់ពៃ
័ ធ ៃឹងករណ្ីរ
បស់អ្ាក សូ មទូ រស័ពាមៅមលខ 510-263-2420 ឬ 1-888999-4772។

សារ
•

P.O. Box 12941, Oakland, CA 94604 (កមា េ ិធីទាង
ាំ អ្ស់)

ទូ រសារ
•
•

510-670-5095 (កមា េ ិធីទា ាំងអ្ស់)

សេវាការងារ
•

សូ មទូ រស័ពាមៅមលខ 877-328-9677

ការកុំណត់សព្លស

www.MyBenefitsCalWin.org (CalFresh, CalWORKs, RCA, MediCal)
www.CoveredCA.com (Medi-Cal)
www.GetCalFresh.org (CalFresh)
https://GAOnlineApplication.acgov.org/ (GA)

ើង វ ិញេប្ាប់ការណ្ដត់ជួបបនត កមម វ ិធីតាមអនឡាញ

សូ មកាំណ្ត់មពលម ើង េ ិញសម្រាប់ការណាត់ជួបមែើមបីបៃត កមា េ ិធី CalWORK
ឬកមា េ ិធី CalFresh របស់អ្ាក តមអ្ៃឡាញ
(សូ មមម្រជើសមរ ើសដតការណាត់ជួបតមទូ រសពា )
មុៃមពលខកោៃសម្រាប់ការណាត់ជួបតមរយៈ
https://Qmatic.alamedasocialservices.org/alameda-appointmentsreschedule/

សូ មទាក់ទងអ្ា កម្របឹកាការងារ (Employment Counselor)
(EC) តមទូ រស័ពា ឬអ្ុីដមល។
• ម្របសិៃមបើអ្ាកមិៃែឹងថាមតើៃរណាជា EC របស់អ្ាក
សូ មទាក់ទងតមមលខទូ រស័ពាែូចោងមម្រកាម៖
o ដផ្ា កសវ ័យម្ររប់ម្រគ្មៃ់ North Oakland (North Oakland SelfSufficiency Center): 510-891-0700
o សវ ័យម្ររប់ម្រគ្មៃ់ Eastmont៖ 510-577-7067
o ដផ្ា កមសវាចម្រម រះ Eden Area៖ 510-670-6225
o ដផ្ា កសវ ័យម្ររប់ម្រគ្មៃ់សហម្រគ្មស៖ 510-639-1090

សូ មចូ លមមើលមេបសាយត៍ www.alamedacountysocialservices.org/contact-us/Our-Offices
សម្រាប់បញ្ជ ីទត
ី ាំងការ ិយាល័យនៃទីភ្នាក់ងារមសវាសងគ មមោៃធី Alameda (Alameda County Social Services Agency)។ មសវាជួ បផ្ទាល់ដែល
រ ួមាៃការទទួ លប័ណ្ណ EBT/BIC ឬមូ លបបទាៃបម្រត ការទទួ លសាំបុម្រតអ្ា កគ្មាៃផ្ា ះសដមបង ការទទួ លពាកយមសា ស
ើ ុាំ
ៃិងពាកយមសា ស
ើ ប
ុាំ ៃត សម្រាប់ម្ររប់កមា េ ិធីទា ាំងអ្ស់ ការទាាក់ពាកយមសា ើសុាំ ៃិងឯកសារ ការសាាសៃ៍មែើមបីទទួ លបាៃសិទធិ កិចចម្របជុាំបុរគលិកសងគ ម
ៃិងការវាយតនមា សុខភ្នពផ្ល េចិ
ូ តតសម្រាប់អ្តិិិជៃដែលពុា
ាំ ៃទូ រស័ពា
ឬាៃឧបសរគ មផ្េងៗមទៀតដែលមិៃអាចឱ្យពួ កគ្មត់មម្របើម្របាស់ជមម្រមស
ើ មសវាពីចាាយដែលាៃ។ ជាទូ មៅ
មសវាផ្ទាល់ាៃផ្ដ ល់ជូៃមៅកនុងមា៉ោងមធវ ើការ រឺចាប់ពីមា៉ោង 8:30 ម្រពឹកែល់មា៉ោង 5:00 ល្ងាច។

