ແຫຼ່່ງ� ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອກ່່ຽວກັັບໂຄວິິດ-19 ໃນຊຸຸມຊົນ
ົ ສຳຳ�ລັັບທຸກ
ຸ ຄົົນ

ໂດຍບໍ່່�ຈຳຳ�ແນກເພດ, ອາຍຸຸ, ເພດສະພາບ, ເຊື້້�ອຊາດ, ຊົົນຊັ້້�ນ, ສາສະໜາ, ຊົົນເຜົ່່�າ, ຄວາມສາມາດ, ລົົດນິິຍົມ
ົ ທາງເພດ, ລັັກສະນະທາງເພດ ຫຼືື� ສະຖານະການເຂົ້້�າເມືືອງ
ທຸຸກຄົົນຄວນຊອກຫາການດູູແລເບິ່່�ງແຍງ ແລະ ການບໍໍລິກ
ິ ານທີ່່�ພວກເຂົົາຕ້້ອງການ.
ການບໍໍລິກ
ິ ານກ່່ຽວກັັບໂຄວິິດ-19
ຖ້້າທ່່ານຄິິດວ່່າທ່່ານກຳຳ�ລັັງປະສົົບການສະພາວະສຸຸກເສີີນທີ່່�
ເປັັນອັັນຕະລາຍຕໍ່່�ຊີີວິິດ, ໃຫ້້ໂທຫາ 911 ໃນທັັນທີີ.
ຜູ້້�ຄົົນສາມາດແຜ່່ເຊື້້�ອໂຄວິິດ-19 ໂດຍບໍ່່�ຮູ້້�ວ່່າພວກເຂົົາ
ເຈັັບປ່່ວຍ. ປົົກປ້້ອງຄອບຄົົວ, ໝູ່່�ເພື່່�ອນ ແລະ ຊຸຸມຊົົນ
ຂອງທ່່ານໂດຍດຳຳ�ເນີີນການນັັດໝາຍເພື່່�ອກວດສຸຸຂະພາບ
ໂດຍບໍ່່�ເສຍຄ່່າ.
ດຳຳ�ເນີີນການນັັດໝາຍໂດຍໂທໄປຫາ:

ຮັັບການກວດສຸຸຂະພາບ

1-844-421-0804
ການບໍໍລິິການລ່່າມແປພາສາແມ່່ນມີີໃຫ້້ໃນທຸຸກສະຖານທີ່່�
ໂດຍບໍ່່�ເສຍຄ່່າບໍໍລິິການ.
coronavirus.cchealth.org/get-tested
ວັັກຊີີນແມ່່ນໜຶ່່�ງໃນເຄື່່�ອງມືືທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນທີ່່�ສຸຸດເພື່່�ອສິ້້�ນສຸຸດ
ໂຣກລະບາດໂຄວິິດ-19. ມັັນປອດໄພ, ມີີປະສິິດທິິພາບ
ແລະ ບໍ່່�ເສຍຄ່່າ.
ດຳຳ�ເນີີນການນັັດໝາຍໂດຍໂທໄປຫາ:

ຮັັບວັັກຊີີນ

1-833-829-2626
coronavirus.cchealth.org/get-vaccinated
ຄວາມເປັັນສ່່ວນຕົົວຂອງທ່່ານສຳຳ�ຄັັນ.
ຂໍ້້�ມູູນຂອງທ່່ານປອດໄພ, ເປັັນສ່່ວນຕົົວ ແລະ ໄດ້້ຮັັບການ
ຄຸ້້�ມຄອງ.

ຮູ້້�ຈັັກສິິດຂອງທ່່ານ

ການເຂົ້້�າເຖິິງການບໍໍລິກ
ິ ານດ້້ານສຸຸຂະພາບ
ການບໍໍລິິການທາງການແພດ

Contra Costa CARES
ໂຄງການດູູແລເບິ່່�ງແຍງສຸຸຂະພາບສຳຳ�ລັັບຄົົນທີ່່�ບໍ່່�ມີີສິິດໄດ້້
ຮັັບປະກັັນສຸຸຂະພາບ. ເບິ່່�ງສະຖານທີ່່�ຕ່່າງໆຢູ່່�ຂ້້າງລຸ່່�ມເພື່່�ອ
ລົົງທະບຽນ.
ໂຄງການການເລີ່່�ມຕົ້້�ນທີ່່�ສົົດໃສ
Antioch ແລະ Richmond
510-213-6681
LifeLong Medical Care
Richmond ແລະ San Pablo
510-215-9092
La Clinica de La Raza
Concord, Pittsburg, Oakley
ການແພດ ແລະ ການທັັນຕະແພດສຸຸກເສີີນ:
925-363-2000
ການຄອບຄຸຸມ ແລະ ແຫຼ່່�ງຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ
1-855-494-4658

Medi-Cal ສຸຸກເສີີນ

ໃຫ້້ການດູູແລເບິ່່�ງແຍງທາງການແພດສຳຳ�ລັັບຄົົນທີ່່�
ຕ້້ອງການການປິ່່�ນປົົວຢ່່າງກະທັັນຫັັນໃນສະຖານະການ
ສຸຸກເສີີນ.
1-800-709-8348

ການບໍໍລິິການສຸຸຂະພາບຈິິດ

ສູູນວິິກິິດ 211 ຂອງເຂດປົົກຄອງ Contra Costa
ໃຫ້້ຄຳຳ�ປຶຶກສາ ແລະ ຂໍ້້�ມູູນຊ່່ວຍເຫຼືື�ອດ້້ານຄວາມຮູ້້�ສຶຶກ
ກ່່ຽວກັັບການບໍໍລິິການສຸຸຂະພາບ ແລະ ສັັງຄົົມໃນທ້້ອງຖິ່່�ນ
ຕະຫຼຼອດ 24/7. ມີີການບໍໍລິິການລ່່າມແປພາສາໃຫ້້. ໂທ
ຫາ 211 ຫຼືື� ສົ່່�ງຂໍ້້�ຄວາມ HOPE ຫາ 20121
ສາຍໂທເພື່່�ອເຂົ້້�າເຖິິງການບໍໍລິິການສຸຸຂະພາບດ້້ານພຶຶດຕິິກຳຳ�
ສາຍດ່່ວນ 24 ຊົ່່�ວໂມງທີ່່�ໃຫ້້ການເຂົ້້�າເຖິິງ ແລະ ການ
ສົ່່�ງຕໍ່່�ໄປຫາການບໍໍລິິການທາງດ້້ານສຸຸຂະພາບຈິິດ ແລະ/ຫຼືື�
ການປິ່່�ນປົົວຄວາມຜິິດປົົກກະຕິິໃນການໃຊ້້ວັັດຖຸຸທາດ.
1-888-678-7277
Familias Unidas
ສູູນໃຫ້້ຄຳຳ�ປຶຶກສາ ແລະ ຂໍ້້�ມູູນ.
510-412-5930
Contra Costa NAMI
ສະໜັັບສະໜູູນຄອບຄົົວທີ່່�ຮັັບຜົົນກະທົົບຈາກຄວາມເຈັັບ
ປ່່ວຍທາງຈິິດ.
925-942-0767
ສູູນ Hume
ການບໍໍລິິການດ້້ານຄຳຳ�ປຶຶກສາ ແລະ ການສະໜັັບສະໜູູນ.
ການບໍໍລິິການສຸຸຂະພາບຈິິດ API.
925-825-1793

ຢືືນຮ່່ວມກັັນ ເຂດປົົກຄອງ Contra Costa

ຊ່່ວຍໃນການປ້້ອງກັັນເພື່່ອ� ນໍໍາອອກ ແລະ ສິິດທາງກົົດໝາຍ.
925-900-5151
ຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງກົົດໝາຍທີ່່�ບ່່ອນເຮັັດວຽກ
ຈັັດໃຫ້້ມີີຄລີີນິິກທີ່່�ຮອງຮັັບສິິດຂອງແຮງງານ.
1-866-864-8208
ພາລະຂອງສາທາລະນະ
ຂໍ້້�ມູູນເພີ່່�ມເຕີີມກ່່ຽວກັັບພາລະຂອງສາທາລະນະ:
keepyourbenefitsca.org
• ການໄດ້້ຮັັບການກວດສຸຸຂະພາບ, ການປິ່່�ນປົົວ, ວັັກ
ຊີີນທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບໂຄວິິດ-19 ຈະບໍ່່�ສົ່່�ງຜົົນກະທົົບ
ຕໍ່່�ຄວາມສາມາດຂອງທ່່ານໃນການໄດ້້ຮັັບບັັດຂຽວ,
ເພາະການບໍໍລິິການເຫຼົ່່�ານີ້້�ບໍ່່�ຖືືວ່່າເປັັນການກວດ
ສຸຸຂະພາບແບບ “ພາລະຂອງສາທາລະນະ”.
ໂຄງການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອພະຍານຂອງເຍື່່�ອ
ການສະໜັັບສະໜູູນ ແລະ ແຫຼ່່�ງຊ່່ວຍເຫຼືື�ອສຳຳ�ລັັບເຍື່່�ອ
925-957-8650 Martinez ຫຼືື� 510-374-3272
Richmond
ສາຍດ່່ວນການຂົ່່�ມເຫັັງຜູ້້�ສູູງອາຍຸຸ
ການລາຍງານທີ່່�ເປັັນຄວາມລັັບສຳຳ�ລັັບການຂົ່່�ມເຫັັງຜູ້້�ສູູງ
ອາຍຸຸ ຫຼືື� ຜູ້້�ໃຫຍ່່ທີ່່�ພິິການ1-877-839-4347
ສູູນຄວາມຍຸຸຕິິທຳຳ�ສຳຳ�ລັັບຄອບຄົົວ
One-stop center for Interpersonal violence
and violence victims. 925-521-6366

ຄວາມເປັັນສ່່ວນຕົົວທາງສຸຸຂະພາບ: ຂໍ້້� ມູນູ ຂອງທ່່ານແມ່່ນໄດ້້ຮັັບການຄຸ້້�ມຄອງໂດຍ HIPAA. ເມື່່�ອກຳຳ�ລັງັ ດຳຳ�ເນີີນການນັັດໝາຍສຳຳ�ລັັບການບໍໍລິິການກ່່ຽວກັັບໂຄວິິດ-19, ທ່່ານຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງໃຫ້້ຂໍ້້� ມູນູ ສ່່ວນບຸຸກຄົົນບາງຢ່່າງ.
ໝາຍເລກປະກັັນສັັງຄົົມແມ່່ນບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັນເພື່່�ອດຳຳ�ເນີີນການນັັດໝາຍ, ຮັັບການກວດສຸຸຂະພາບ ຫຼືື� ຮັັບເອົົາວັັກຊີີນ. (11/09/2021)

ປະກັັນສັັງຄົົມ/ແຫຼ່່ງ� ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ
ທະນາຄານອາຫານຂອງເຂດປົົກຄອງ Contra Costa
ຊ່່ວຍກ່່ຽວກັັບອາຫານ ແລະ ການລົົງທະບຽນສຳຳ�ລັັບ
ໂຄງການ Cal Fresh. 925-676-7543
ສູູນວິິກິິດທີ່່�ເປັັນອະນຸຸສອນ
ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອກ່່ຽວກັັບຊັບັ ພະຍາກອນອາຫານ ແລະ ຊຸຸມຊົນົ .
925-825-7751
ໜ່່ວຍງານລະດູູການແຫ່່ງການແບ່່ງປັັນ
ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອສຳຳ�ລັັບການຈັັດສັັນເຮືືອນ, ການເຊົ່່�າ ແລະ
ຄວາມຕ້້ອງການທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນໃນຄອບຄົົວ. 925-521-5065
St. Vincent de Paul
ໃຫ້້ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອສຳຳ�ລັັບອາຫານ, ເຄື່່�ອງນຸ່່�ງ, ການເຊົ່່�າ
ແລະ ອື່່�ນໆອີີກ. 925-439-5060
ມູູນນິິທິິກາຕໍໍລິິກແຫ່່ງເຂດ East Bay
ຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອສຳຳ�ລັັບການເຊົ່່�າ, ການຝາກເງິິນ, ສາທາລະ
ນຸຸປະໂພກ ແລະ ການບໍໍລິິການທາງກົົດໝາຍສຳຳ�ລັັບຜູ້້�ອົົບພະ
ຍົົກ. 510-768-3100
ຜົົນກະທົົບຢ່່າງໃຫຍ່່ຫຼຼວງ
ທັັກສະແຮງງານ, ສຸຸຂະພາບຈິິດ ແລະ ຮ່່າງກາຍ ແລະ ການ
ສະໜັັບສະໜູູນ. 925-682-8248
ໂຄງການໂພຊະນາການ WIC ສຳຳ�ລັັບແມ່່ຍິິງ,
ເດັັກອ່່ອນ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ 1-800-414-4942
ກອງທຶຶນຕອບໂຕ້້ສຸຸກເສີີນຂອງເມືືອງ Richmond
ຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນ ແລະ ການສະໜັັບສະໜູູນ
ສຳຳ�ລັບັ ຜູ້ຢູ່້� ອ�່ າໄສໃນເມືືອງ Richmond. 510-233-1464
ສູູນຊຸຸມຊົົນສາຍຮຸ້້�ງ
ສະໜັັບສະໜູູນ LGBTQI+ 925-692-0090
ສູູນ RYSE
ການປ້້ອງກັັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເຫັັນອົົກເຫັັນໃຈ
ແລະ ຄວາມຍຸຸຕິິທຳຳ�ສຳຳ�ລັັບໄວໜຸ່່�ມທຸຸກຄົົນຢ່່າງສະໝໍ່່�າສະເໝີີ
510-214-2584

