ព័ត៌មានអំពីកម្ម វ ិធីសុខភាពមាត់ទឹករបស់កុមារ

សសវាកម្ម ផ្តលជ
់ ូន
កម្ម វ ិធីសុខភាពមាត់របស់កុមារផ្ត ល់ជូននូ វផ្ទ ះសធម ញម្ួ យសម្រមាប់កមា
ុ រដែលមានអាយុពី 6 ដខែល់ 21 ឆ្ន។ំ
សកម ងភាគសម្ររើនបានរុះស្មះរូ លសរៀនសៅកនុងកម្ម វ ិធីសនះសៅទីម្រក ុងផ្តដលន។
ស

ះជាយ៉ាងណាក៏សោយកុមារម្កពីសហគម្ន៍ដែលសៅជិតខាងក៏អារទទួ លបានសសវាសៅគល ីនិកម្ួ យ

សៅឯសាលាបឋម្សិកា Riverton ឬវ ិទាល័យផ្ដលល នផ្ងដែរ។
កុមារដែលរូ លសាលាសរៀនសៅផ្លលសដែនទទួ លទម្រម្ង់រូលសរៀនដែលមាតាបិតាម្រតវូ រុះហតថ សលខាសែើម្បីឱ្យកូ
នរបស់ពួកសគស ើញសៅសាលាសរៀន។
ការបង្ការ។
ការសំអាតហ្ុយ
ល អូ រ ីនិងសារធាតុសំសយគម្រតវូ បានផ្ត លជ
់ ូ នសោយអនាម្័យសៅតាម្សាលាសរៀន

ំងអស់សៅ

Portland ឬសៅគល ីនិក Riverton ឬម្នទ ីរសពទយផ្តថល។
ការពាបាល។
ការពាបាលតាម្ែំបូនាមនម្រតវូ បានផ្ត ល់ជូនសោយសពទយសធម ញកម្ម វ ិធីកុមារមាត់រែូ វឬនិសសិតសធម ញ UNE
ដែលទទួ លខុសម្រតវូ សៅគល ីនិរដែលសថ ិតសៅកនុង វ ិទាល័យផ្លលីន។
ការពាបាលអាររ ួម្បញ្ចល
ូ ប៉ាុដនត ម្ិនម្រតវូ បានកំណត់រំស

ះ: ការពិនិតយមាត់សធម ញ, ការវះកាត់ឆ្អឹងជំនី,

ហ្ុយ
ល អូ រ ី, ការបំសពញបដនថ ម្, ម្កុែនិងការម្រសង់សរញសទ។
Greater Portland Health
សាលាសរៀនដែលមានម្ូ លោានម្រគឹះននសសវាកម្ម សធម ញគឺជាដផ្ន កម្ួ យននសសវាកម្ម ដែលផ្ត លជ
់ ូ នសោយ Greater
Portland Health ។ Greater Portland Health
គឺជាម្ជឈម្ណឌលសុខភាពដែលមានលកខ ណៈសហព័នធសោយមានសបសកកម្ម ផ្តលជ
់ ូ ននូ វការដថ ំសុខភាព
ដែលសផ្លតតសលើអនកជំងឺដែលមានគុណភាពខព ស់ដែលអាររូ លសៅែល់តនម្ល សម្រម្យនិងមានវបបធម្៌។
Greater Portland Health
ផ្ត ល់ជូននូ វការដថ

ំសុខភាពដផ្ន កសវជជ សាស្តសតនិងអាកបបកិ រ ិយម្រពម្

ំងសសវាកម្ម ជំនាញម្ួ យរំនួនសៅទី

តាំងសំខាន់ៗរំនួនម្របាំបួនសៅកនុង Portland និង South Portland ។
សំរាប់ព័ត៌មានបដនថ ម្អំពស
ី ុខភាពសៅម្ហាផ្តថលសូ ម្

ក់ទង (207) 874-2141

ឬសបើកសម្ើលសគហទំព័ររបស់សយើង: http://www.greaterportlandhealth.org/ ។

សំណួរដែលសគសម្ររើនសួ រ
Q: សតើមាននថល សសវាសម្រមាប់សសវាសធម ញសទ?
A: បាទ / ចាសម្របសិនសបើកូនរបស់អនកមានធានារា៉ាប់រងសធម ញរ ួម្
ការធានារា៉ាប់រងនឹងម្រតវូ បានសរញវ ិកា យបម្រត។

ំង MaineCare

សម្រមាប់កុមារដែលម្ិនមានសសវាធានារា៉ាប់រងសធម ញមានកំ រ ិតនថល ឈ្ន ួល។
ឺ នសិទធិទទួ លបានការធានារា៉ាប់រង
អន កផ្ត ល់ម្របឹកាហិរញ្ញ វតថុអាររកបានសែើម្បីជួយកំណត់ថាសតើអនកជំងមា
សហើយសបើម្ិនែូ សចានះសទម្រតវូ ពិនិតយសម្ើលសែើង វ ិញនូ វតនម្ល និងជសម្រម្ើសននការបង់ម្របាក់។
សំណួរ: សតើសនះជាកម្ម វ ិធីសាលាសរៀនដម្នសទ?
រៈសទកម្ម វ ិធីសនះែំសណើរការសៅកនុងសាលាសរៀនប៉ាុដនែម្រតវូ បានែំសណើរការសោយ Greater Portland Health ។
កុមារអាយុ 6 ដខរហូ តែល់ 21 ឆ្នំអាររុះស្មះរូ លសរៀន។
Q: សតើខ្ុចា
ំ ំបារ់ម្រតវូ រុះស្មះកូ នរបស់ខ្ុំដែរឬសទម្របសិនសបើពួកសគជាអន កជំងឺដែលបានបសងា ើតសែើងសៅ
Greater Portland Health?
ចាស:
ទម្រម្ង់រុះស្មះរូ លសរៀនផ្តល់ឱ្យសយើងនូ វការអនុញ្ញញតឱ្យសម្ើលកូ នរបស់អនកសោយគ្មមនវតត មានឪពុកមាតយ។

Q: ខ្ុំរង់រុះស្មះកូ នរបស់ខ្ុំសតើខ្ុំម្រតវូ សផ្ញើទម្រម្ង់រុះស្មះរូ លសរៀនសៅឯណា?
រំសលើយៈសូ ម្ឱ្យកូ នរបស់អនកម្របគល់សំណុំដបបបទដែលបានបំសពញរ ួរសៅសអាយគិលានុបោាកឬម្រគប
ូ សម្រងៀ
នសាលាសរៀន។
សំណួរ:
សតើកូនរបស់ខ្ុំអារសម្ើលស ើញម្របសិនសបើទម្រម្ង់រុះស្មះរូ លសរៀនម្ិនបានម្រតែប់ម្កវ ិញជាម្ួ យហតថ សល
ខាសម្?
រៈសិសសអនីតិជន (អាយុសម្រកាម្ 18 ឆ្នំ)
ម្រតវូ មានទម្រម្ង់រុះស្មះរូ លសរៀនម្ុនសពលអន កផ្ត ល់សសវាសម្ើលស ើញ។
ទម្រម្ង់រុះស្មះរូ លរ ួម្សធវ ីជាប័ណណអនុញ្ញញតសែើម្បីផ្តលស់ សវាសធម ញែល់អនីតិជន។
ម្របសិនសបើសំណុំដបបបទម្ិនម្រតវូ បានម្រតែប់ម្កវ ិញសនាះសយើងនឹងម្រតវូ សៅទូ រស័ពទសៅឪពុកមាតយរបស់កុមា
រសែើម្បីទទួ លបានការយល់ម្រពម្សោយផ្លទល់ម្ុនសពលការដថ

ំឬការពាបាល។

ម្របសិនសបើសិសសមានអាយុសលើសពី 18
ឆ្នំពួកសគអារបំសពញនិងរុះហតថ សលខាសលើទម្រម្ង់រូលសរៀនសែើម្បីទទួ លបានសសវាកម្ម ។

សូ ម្សៅទូ រស័ពទម្កសលខ 207-541-6627 សែើម្បីសធវ ីការណាត់ជួបឬទំនាក់ទំនងម្កកាន់ Kathy Martin
ជាម្របធានកម្ម វ ិធីសម្រមាប់កម្ម វ ិធីសធម ញរបស់ Greater Portland សៅ (207) 874-2141x 8401 ឬ
kmartin@greaterportlandhealth.org សម្រមាប់ព័តមា
៌ នបដនថ ម្។

