េលខទូរស័ពទ
� ីភា�ក់ងររដ�ភិបាលរដ�សខ
ំ ន់ៗ
េលខទូរស័ព�ទំងអស់មានេសវកម�បកែ្របតមទូរស័ព�។ េពលមនុស្សមា�ក់េឆ�យតបទូរស័ព� សូម្របាប់ពួកេគពីភាសរបស់អ�ក។
វនឹងចំណាយេពលមួយនាទីស្រមាប់ពួកេគក�ុងកររកអ�កបកែ្របេនេលទូរស័ព�។ មជ្ឈមណ�លបេ្រមទូរស័ព�ភាគេ្រចនេបកពី ៃថ�ច័ន� – សុ្រក
ចេនា�ះពីេមា៉ ង 8:00 ្រពឹក – 5:00 ល�ច។ ្របសិនេបមជ្ឈមណ�លបេ្រមទូរស័ព�មានេមា៉ ង ឬេពលទំេនរខុសពីេនះ វ្រត�វបានកត់ សមា�ល់
ខងេ្រកម។
បុរណវត�ុវ ិទ្យោ និងករអភិរក្ស្របវត�ិស�ស�
•

360-586-3065។ ទទួលបានចេម�យអំពីគេ្រមាងែដលទក់ទងនឹងបុ រណវត�វ ិទ្យោ និងករអភិរក្ស្របវត�ិស�ស�។

•

េគហទំព័រ DAHP

សវនាកររដ�បាល
•

360-407-2700 ឬ 800-583-8271

•

េគហទំព័រៃនករ ិយាល័យសវនាកររដ�បាល

កសិកម�
•
•

360-902-1800 េដម្បីបានទក់ទងករ ិយាល័យទីភា�ក់ងរេនក�ុង Olympia។
េគហទំព័រ្រកសួងកសិកម�ៃនរដ� Washington
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កុមារ យុវជន និង្រក�ម្រគ�សរ
•

844-626-8687 សូមេហទូរស័ព�ពីៃថ�ច័ន� – សុ្រក ចេនា�ះពីេមា៉ ង 8:00 ្រពឹក – 4:30 ល�ច។ កំណត់សិទិទ
� ទួលបាន្របាក់ឧបត�ម�ករែថទំ
កុមារស្រមាប់្រក�ម្រគ�សរ។ េគហទំព័រ្របាក់ឧបត�ម�ករែថទំកុមារ។

•

800-394-4571។ ជួយអ�កផ�ល់េសវកម�ែថទំជាមួយនឹងសំណួរអំពីករេចញវ ិក�យប្រតគិតៃថ�ស្រមាប់កម�វ ិធី្របាក់ឧបត�ម�ករែថទំកុមារ។
ព័ត៌មានរបស់អ�កផ�ល់្របាក់ឧបត�ម�ករែថទំកុមារ។

•

800 723-4831 ឬ 360-902-8060។ អចជួយេដះ�សយពក្យបណឹ� តអំពីករករពរកុមារ និងករណីសុខុមាលភាពកុមារ ផ�ះចិ��ឹមបីបាច់
និងករេចញអជា�ប័ណ�ែថទំកុមារ កម�វ ិធីែថទំកុមារ និងេសវកម�ស�រនីតិសម្បទអនី តិជន។ ទទួ លបានព័ត៌មានអំពីកម�វ ិធីរបស់
ទីភា�ក់ងរ។ េគហទំព័រទំនាក់ទំនងជាសមាសភាពសំខន់។

•

866-777-3293។ ករ ិយាល័យេចញអជា�ប័ណ�ករែថទំកុមារ្របចំតំបន់។ ទទួ លបានអជា�ប័ណ�ែថទំកុមារែបបសេ�ង�ះបនា�ន់ែដល
មានរយៈពល 6 ែខ។ ព័ត៌មានអំពីករេចញអជា�ប័ណ�ស្រមាប់សេ�ង�ះបនា�ន់។

•

844-792-7018 ឬ 360-407-1642 សូមេហទូរស័ព� 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�/7 ៃថ�កុងមួ
�
យសបា�ហ៍។ សំណួរអំពីករសេ�ង�ះបនា�ន់ៃនករែថទំជា
្រក�ម ឬ COVID-19 េពលអ�កេចញអជា�ប័ណ�្របចំតំបន់មិនអចរកបាន។ េគហទំព័រសុខុមាលភាពកុមារ។

•

844-792-7017 ឬ 360-407-1641 សូមេហទូរស័ព� 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�/7 ៃថ�កុងមួ
�
យសបា�ហ៍។ ែខ្សបណា
� ញទូរស័ព�ទន់េហតុករណ៍
ស្រមាប់ភាពបនា�ន់អសន�ែផ�ក COVID-19 របស់្រក�ម្រគ�សរទទួលចិ��ឹមបីបាច់។ សំណួរអំពីករសេ�ង�ះបនា�ន់ ឬ COVID-19
េពលអ�កេចញអជា�ប័ណ�ខងករែថទំចិ��ឹមបីបាច់មិនអចរកបាន។ េគហទំព័ររបស់ខងករេចញអជា�ប័ណ�ែថទំែបបចិ��ឹមបីបាច់។

•

866-363-4276 សូមេហទូរស័ព� 24 េមា៉ ងក�ុងមួ យៃថ�/7 ៃថ�កុងមួ
�
យសបា�ហ៍។ េនះគឺជាែខ្សទូរស័ព�ទន់េហតុករណ៍របស់កម�វ ិធី ប��ប់
ករេធ�ទុក�េទសេដម្បីរយករណ៍អំពីករបំពរបំពន ឬករមិនយកចិត�ទុកដក់ ជាមួយកុមារ។ េគហទំព័រេដម្បីរយករណ៍ករ
បំពរបំពន។
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ពណិជ�កម�
•

800-822-1067។ Office of Crime Victim Advocacy and Public Safety.

•

េគហទំព័រ្រកសួងពណិជ�កម�ៃនរដ� Washington។

ករែកែ្រប
•

360-725-8213។ ែខ្សទូរស័ព�ចម្បងស្រមាប់សធារណជនក�ុងករទទួ លបានព័ត៌មានអំពីមន�ីរស�ប័នែកែ្រប។

•

េគហទំព័រ DOC (ជាភាសអង់េគ�ស) និង េអស្បា៉ ញ។

រដ�បាលមនុស្សចស់ និងជំនួយគាំ្រទរយៈេពលែវង (ALTSA) ៃន DSHS
•

866-363-4276 ឬ 800-624-6186 (TTY) េហទូរស័ព� 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�/7 ៃថ�កុ�ងមួយសបា�ហ៍។ ៃនគឺជា ែខ្សទូរស័ព�ទន់េហតុ
ករណ៍ៃនកម�វ ិធីប��ប់ករេធ�ទុក�េទស េដម្បីរយករណ៍ពីករបំពរបំពន ឬករទុកេចលមិនយកចិ ត�ទុកដក់មនុ ស្សេពញវ ័យ
ែដលងយរងេ្រគាះ។

•

888-856-5691 េហទូរស័ព�បានេរៀងរល់ៃថ�ចេនា�ះពីេមា៉ ង 8:00 ្រពឹក – 5:00 ល�ច។ េនះគឺែខ្សទូរស័ព�ទន់េហតុករណ៍ស្រមាប់ករ
ែថទំរយៈេពលែវងៃន កម�វ ិធី FamHelp (ជំនួយដល់្រក�ម្រគ�សរ) ស្រមាប់្រក�ម្រគ�សរៃននិេវសនជនេនក�ុងមន�ីរស�ប័នែថទំ
រយៈេពលែវង។

•

800-422-3263។ ព័ត៌មានទូេទ ករែថទំរយៈេពលែវងស្រមាប់មនុស្សេពញវ ័យ។

•

800-422-7930 (សរសំេឡង/TTY) ករ ិយាល័យៃនមនុស្សថ�ង់ និងធ�ន់្រតេចៀក។
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រដ�បាលសុខភាពអកប្បកិរ ិយា DSHS (BHA)
•

253-582-8900 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�។ មន�ីរេពទ្យ Western State។ េហទូរស័ព�រកព័ ត៌មានអំពីស�ប័នមន�ីរ និងព័ត៌មានអំពីករ
េទសួរសុខទុក�។

•

509-565-4000 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�។ មន�ីរេពទ្យ Eastern State។ េហទូរស័ព�រកព័ត៌មានអំពីស�ប័នមន�ីរ និ ងព័ត៌មានអំ ពីករេទ
សួរសុខទុក�។

•

800-283-8639 េហទូរស័ព�ពីៃថ�ច័ន� – សុ្រក េមា៉ ង 8:00 ្រពឹក– 4:00 ល�ច។ មជ្ឈមណ�លករសិក្សោ និងករព្យោបាលកុមារ។
េហទូរស័ព�រកព័ត៌មានអំពីស�ប័នមន�ីរ និងព័ ត៌មានអំពីករេទសួរសុខទុក�។

•

360-664-4641 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�។ កម�វ ិធី ស�រសមត�ភាពេឡងវ ិញ Maple Lane។ េហទូរស័ព�រកព័ ត៌មានអំពីស�ប័នមន�ីរ និងព័ត៌មានអំពី
ករេទសួរសុខទុក�។

•

509-317-2700។ កម�វ ិធីស�រសមត�ភាពេឡងវ ិញ Yakima។ េហទូរស័ព�រកព័ត៌មានអំពីស�ប័ នមន�ីរ និងព័ត៌មានអំ ពីករេទសួរសុខទុក�។

•

253-984-5651 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�។ េពញេមា៉ ង។ កម�វ ិធី ស�រសមត�ភាពេឡងវ ិញ Ft. Steilacoom។ េហទូរស័ព�រកព័ត៌មានអំ ពីស�ប័នមន�ីរ
និងព័ត៌មានអំពីករេទសួរសុខទុក�។

•

253-588-5281 េលខភា�ប់បន� 0095 េហទូរស័ព�ពីៃថ�ច័ន� – សុ្រក េមា៉ ង 8:00 ្រពឹក – 3:30 រេសៀល។ មជ្ឈមណ�លករតំងចិត�េប�
ជា�ពិេសស។ េហទូរស័ព�រកព័ត៌មានអំពីស�ប័នមន�ីរ និងព័ត៌មានអំ ពីករេទសួរសុខទុក�។

រដ�បាលពិករភាពែផ�កករអភិវឌ្ឍលូតលស់ (DDA) ៃន DSHS
•

េសវកម� និងធនធានស្រមាប់មនុស្សែដលមានពិករភាពែផ�កខងករអភិវឌ្ឍលូតលស់។

•

េខនធី Adams, Asotin, Benton, Chelan, Columbia, Douglas, Ferry, Franklin, Garfield, Grant, Kittitas, Klickitat, Lincoln, Okanogan, Pend
Oreille, Spokane, Stevens, Walla Walla, Whitman, Yakima៖ 800-462-0624។

•

េខនធី Island, King, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom៖ 800-314-3296។
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•

េខនធី Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Pierce, Skamania, Thurston, Wahkiakum៖
800-248-0949

•

ព័ត៌មានអំពីវ ីរុសកូរណា
៉ូ
ៃន DDA

ែផ�កស�រនីតិសម្បទវ ិជា�ជីវៈ (DVR) ៃន DSHS
•

800-637-5627 ឬ 360-725-3636។ ករ្របឹក្សោេយាបល់ស�រនីតិសម្បទែផ�កវ ិជា�ជីវៈឯកត�បុគ�ល និងេសវកម�ភាពមានករងរេធ�។
ជំនួយគាំ្រទស្រមាប់មនុស្សែដលមានពិករភាពែដលចង់េធ�ករែត្របឈមមុខនឹ ងឧបសគ�្រកស់ែ្រកលគួរសម។ ជំ នួយបេច�កេទស
និងករបណុ� ះបណា
� លស្រមាប់និេយាជកស�ីអំពីករេ្រជសេរ ស និងជួលមនុ ស្សែដលមានពិករភាព។

•

េគហទំព័រ DVR

រដ�បាលេសវកម�េសដ�កិច� (ESA) ៃន DSHS
•

360-664-4404។ ជំនួយជាអហរ ជំនួយជាសច់្របាក់ ជំនួយឧបត�ម�កូន ភាពមានសិទិែ� ផ�កេវជ�ស�ស� និងេសវកម�ដៃទេទៀត។

•

េគហទំព័រ ESA

ែផ�កេសវកម�សហគមន៍ៃន DSHS – ESA
•

877-501-2233 ឬ 800-865-7801។ ជំនួយសច់្របាក់ និងអហរស្រមាប់្រក�ម្រគ�សរ និងមនុស្សែដលមាន្របាក់ចំណូលទប។
ករែថទំសុខភាពស្រមាប់មនុស្សែដលកន់ែតចស់ ពិករែភ�ក ឬមានពិករភាព។ កម�វ ិធីជំនួយេពលមានភាពអសន�បនា�ន់ៃន DSHS។

ែផ�កជំនួយឧបត�មក
� ូនៃន DSHS – ESA
•

800-442-KIDS (5437)។ េសវកម�ជំនួយគាំ្រទកូន ករបង់ៃថ� ឬទទួលបានជំនួយឧបត�ម�កូន។
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ែផ�កេសវកម�កំណត់ពិករភាពៃន DSHS – ESA
•

Olympia 800-562-6074; Seattle 800-843-4440; Spokane 800-572-5299។ ភាពមានសិទិែ� ផ�កេវជ�ស�ស�ស្រមាប់អត�្របេយាជន៍ពិករ
ភាពៃនរបបសនិ�សុខសង�ម និង្របាក់ចំណូលសន�ិសុខបែន�ម។ កររត់ករករទមទរសំណងស្រមាប់ជំនួយេវជ�ស�ស�មិន
ែមនជា្របាក់ឧបត�ម�ៃន DSHS។

ករ ិយាល័យជំនួយជនេភៀសខ�ួន និងអេនា�្របេវសន៍ៃន DSHS – ESA
•

360-890-0691។ ធនធានេដម្បីជួយជនេភៀសខ�ួន និងជនអេនា�្របេវសន៍ឲ្យមានេជាគជ័យ និ ងលូតលស់រ ីកចេ្រមនេនក�ុងរដ�
Washington។

ករ ិយាល័យៃនករេកងបន�ំ និងគណេនយ្យភាពៃន DSHS
•

800-562-6906 េហទូរស័ព� 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�/7 ៃថ�កុងមួ
�
យសបា�ហ៍។ េសុបអេង�តករេកងបន�ំអត�្របេយាជន៍សធារណៈេនក�ុងរដ�
Washington។

•

េគហទំព័រករ ិយាល័យៃនករេកងបន�ំ និងគណេនយ្យភាព

េសវកម�ជាសមាសភាគៃន DSHS
•

360-902-7878 ឬ 800-737-0617 ជេ្រមសទី 4។ ដក់ពក្យបណឹ� ង ទទួលបានព័ត៌មាន DSHS ទូេទ រយករណ៍ពីករផា�ស់បូ�រ
និងរកទីតំងករ ិយាល័យ DSHS។

•

ដក់ពក្យបណឹ� ង

•

បច�ុប្បន�ភាពជំងឺ Covid-19
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កម�វ ិធីជូនដំណឹងសក្សីជនរងេ្រគាះរបស់ DSHS
•

800-422-1536 េហទូរស័ព� 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�/7 ៃថ�កុងមួ
�
យសបា�ហ៍។ ជួយជនរងេ្រគាះ និងសក្សីៃនករបំពនផ�ូវេភទ
ឬបទេល�សអំេពហិង្សោឲ្យតមដនទីតំងៃនជនែដលេធ�ឲ្យពួកេគរងេ្រគាះ។ កម�វ ិធីេនះគឺលក់ករសមា�ត់។

•

កម�វ ិធីជូនដំណឹងសក្សីជនរងេ្រគាះ

េអកូឡសុ
ូ ី
•
•

360-407-6000។ េលខទូរស័ព�ចម្បងៃនស�ក់ករកណា
� លរបស់េអកូឡូសុី។

េដម្បីរយករណ៍ពីករកំពប់ និងប�
� បរ ិស�នដៃទេផ្សងេទៀតក�ុងអំ ឡុងេមា៉ ងេធ�ករ សូមទក់ទងេទេលខ 1-360-407-6300,
swroerts@ecy.wa.govឬទ្រមង់ែបបបទ រយករណ៍តមអនឡាញទូទំងរដ�។

•

េដម្បីរយករណ៍ពីករកំពប់េទេលទឹក ឬឧបទ�វេហតុេនេ្រកេមា៉ ងេធ�ករ សូមេហទូរស័ព�េទកន់េលខ 1-800-645-7911

•

ទក់ទងេទកន់ែផ�កេអកូឡូសុី

ករេសុប
 អេង�តបទេល�ស
 ែផ�កអប់រ ំ
•

866-297-2597។ ជួយ្រក�ម្រគ�សរ និងសលេរៀនឲ្យេដះ�សយប�
� ែដលជះឥទ�ិពលដល់ករេរៀនសូ្រតរបស់សិស្ស។ ស្រមប
ស្រម�លដល់ករេដះ�សយប�
� ៃនករ្របា�ស័យទក់ទង និងសហករ។ មិនែមនជាទីភា�ក់ងរព្រងឹងករអនុវត�ច្បាប់េនាះេទ។

•

េគហទំព័រ OEO
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ករេសុប
 អេង�តបទេល�ស
 របស់្រក�ម្រគ�សរ និងកុមារ
•

206-439-3870 ឬ 800-571-7321។ ជួយដក់ពក្យបណឹ� ងអំ ពីសកម�ភាព ឬបរជ័ យរបស់រដ�កុ�ងករេធ�សកម�ភាពេនក�ុងករណីែដលពក់
ព័ន�នឹងេក�ងែដល្របឈមមុខនឹងករបំពរបំពន ករទុកេចលមិនយកចិត�ទុកដក់ ឬករេធ�ទុក�េទសេផ្សងេទៀត េក�ង ឬ្រក�ម្រគ�សរ
ែដលពក់ព័ន�ជាមួយេសវកម�ករពរកុមារ ឬសុខុមាលភាពកុមារ ឬសុវត�ិភាព ឬសុខុមាលភាពៃនកុ មារេនក�ុងករែថទំរបស់រដ�។

•

ដក់ពក្យបណឹ� ង

្រគឹះស�នហិរ��វត�ុ
•

877-RING-DFI ឬ 888-976-4422 ភាសេអស្បា៉ ញ។ ទទួលបានព័ត៌មាន ឬអចទក់ទង្រក�មករងរជំនួយអុីប៉ូែតក DFI។

•

សរសំេឡងជាភាសេអស្បា៉ ញ៖ េហទូរស័ព� 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�/7 ៃថ�កុងមួ
�
យសបា�ហ៍។

•

េគហទំព័រ DFI (ជាភាសអង់េគ�ស) និង ភាសេអស្បា៉ ញ។ េគហទំព័រភាពជាមា�ស់ផ�ះ។

្រតី និងសត�ៃ្រព
•

360-902-2349។ េសវកម�េដរចូលផា�ល់ែតម�ងបានបិទេហយ។ ចប់េផ�មដក់ព្រងយេទកន់ភា�ក់ងរេសវកម�អតិ ថិជន។

•

េដម្បីេស�សុំេសវកម�បកែ្រប សូមេហទូរស័ព�េទកន់េលខ 360-902-2464។

អជា�ធរែថទំសខ
ុ ភាព
•

800-562-3022 សូមេហទូរស័ព�ពីៃថ�ច័ន� – សុ្រក ចេនា�ះពីេមា៉ ង 7:00 ្រពឹក-5:00 ល�ច។ ជំនួយគាំ្រទអតិ ថិជនស្រមាប់អតិថិជន
និងអ�កផ�ល់េសវកម�ែថទំរបស់ Apple Health (Medicaid)។

•

800-200-1004 សូមេហទូរស័ព�ពីៃថ�ច័ន� – សុ្រក ចេនា�ះពីេមា៉ ង 8:00 ្រពឹក – 4:30 ល�ច។ ជំនួយគាំ្រទអតិ ថិជនស្រមាប់អ�កចូលនិ វត�ន៍របស់
PEBB និងសមាជិករបស់កររ៉ បរង PEBB និងកររ៉ ប់រងបន� SEBB។
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•

833-681-0211 សូមេហទូរស័ព�ពីៃថ�ច័ន� – សុ្រក ចេនា�ះពីេមា៉ ង 9:00 ្រពឹក - 9:00 យប់ និងចុ ងសបា�ហ៍ពីេមា៉ ង 9:00 ្រពឹក-6:00 ល�ច។
Washington Listens គឺជាែខ្សទូរស័ព�ទន់េហតុ ករណ៍ែដលមនុស្សអចទទួលបានជំនួយគាំ្រទ
េដម្បី្រគប់្រគងភាពតនតឹងអរម�ណ៍ែដលេកនខ�ស់ និងេដះ�សយចត់ែចងជាមួយនឹងករផា�ស់បូ�រេដយសរ COVID-19។

•

សូមទក់ទង HCA

សុខភាព
•

800-525-0127។ ព័ត៌មានអំពីកម�វ ិធី DOH។

•

360-236-4700។ ករបន�ថីេ� ឡងវ ិញ ករដក់ពក្យសុំ បណឹ� ង សំេណសុំបេ��ញព័ត៌មានដល់សធារណជនទក់ ទងនឹងអជា�ប័ណ�របស់
អ�ក្របកបអជីពសុខភិបាល និងស�ប័នែថទំសុខភាព និងព័ត៌មានេផ្សងេទៀត។ េសវកម�របស់ មជ្ឈមណ�លបេ្រមទូរស័ព�គឺមាន។
ទុកករបង់ទូទត់ ឬឯកសរស្រមាប់ករេចញអជា�ប័ណ�ដល់អ�ក្របកបអជី ពសុខភិបាល ឬស�ប័នសុខភិបាលេនក�ុង្របអប់ទមា�ក់ សរ
េនជិត្រចកចូល Town Center 2 េន 243 Israel Rd., Tumwater។ វ្រត�វបានពិនិត្យេមលជាេរៀងរល់ៃថ�។

•

866-687-1464 េហទូរស័ព� 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�/7 ៃថ�កុងមួ
�
យសបា�ហ៍។ VitalChekជា្របព័ន�ស័យ
� ្របវត�ិកម�េដម្បីប�
� សុំសំបុ្រតកំេណត
សំបុ្រតមរណភាព សំបុ្រតអពហ៍ពិពហ៍ និងសំបុ្រតែលងលះ។

•

360-236-4300។ ប�
� សុំសំបុ្រតកំេណត សំបុ្រតមរណភាព សំបុ្រតអពហ៍ពិពហ៍ និងសំបុ្រតែលងលះ។ នរណាក៏េដយអចប�
� សុំ
តមទូរស័ព�បាន។ អ�កនិយាយភាសអង់េគ�ស និងេអស្បា៉ ញអចប�
� សុំតមអនឡាញ ឬតមសំបុ្រតបាន។ ប�
� សុំវ ិ��បនប្រត។

ស�ងករសិទិម
� នុស្ស
•

800-233-3247។ សួរអំពីប�
� ករេរ សេអង និងអំពីករដក់ បណឹ� ងពីករេរ សេអង។ នឹងេឆ�យតបេទនឹងសំណួរែដលេផ�ទុកេនេលសរជា
សំេឡង ឬតមរយៈអុីែមល។ ទ្រមង់ែបបបទែដល្រត�វករចំបាច់េដម្បីដក់បណឹ� ងអំពីករេរ សេអងគឺសិត
� េនេលអនឡាញ។
ស�ងករសិទិម
� នុស្ស។
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បណឹ� ងឧទ�រណ៍ករធានារ៉ ប់រងែផ�កឧស្សោហកម�
•

360-753-6823

ស�ងករធានារ៉ ប់រង
•

800-562-6900។ សួរអំពី ្របេភទទំងអស់ៃនករធានារ៉ ប់រង ឬជំនួយ ក�ុងករដក់ បណឹ� ង្របឆាំងនឹង្រក�មហ៊ុនធានារ៉ ប់រង។
ែស�ងយល់ពីសិទិៃ� នករធានារ៉ ប់រងរបស់អ�ក រួមមានបណឹ� ងឧទ�រណ៍ៃនករធានារ៉ ប់រងសុខភាព ករករពរករេធ�ឲ្យភា�ក់េផ�ល
េដយសរវ ិក�យប្រតេវជ�ស�ស� និងផលប៉ះពល់េដយសរ COVID-19 ទក់ទងនឹងករធានារ៉ ប់រង។

ពលកម� និងឧស្សោហកម�
•

360-902-5800។ ករ ិយាល័យព័ត៌មាន និងជំនួយ ែផ�កែដលនិយាយបានពីរភាស។ សំណួរ L&I ទូេទ។

•

800-831-5227។ ជំនួយគាំ្រទែផ�កទមទរសំណង។ ជួយអតិថិជនជាមួយនឹងសំណួរែផ�កទមទរសំណង។ សមត�ភាពមានក្រមិតក�ុង
ករេឆ�យតបេទនឹងករេហទូរស័ព�។ អតិថិជន្រត�វបានេលកទឹកចិ ត�ឲ្យចូលេទកន់េសវកម�តមអនឡាញ។

•

800-423-7233 ែផ�កសុវត�ិភាព និងសុខភាព។ ជួយអតិថិជន រយករណ៍ពីេ្រគាះថា�ក់សុវត�ិភាព។

ករេចញអជា�ប័ណ�
•

360-902-3900។ មជ្ឈមណ�លេសវកម�អតិ ថិជន។ េសវកម� DOL ស្រមាប់អ�កេប កបរ យានជំនិះ និងអជីវកម� ឬអ�កទទួលបានអជា�
ប័ណ�វ ិជា�ជីវៈ។

្រក�ម្របឹក្សោសុរ និងក�
�
•

360-664-1600។ េសវកម�អតិថិជន។
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េឆា�ត
•
•

360-810-2848។ ែខ្សទូរស័ព�ទន់េហតុករណ៍ប�
� ADA។ េពលេវលេឆ�យតបស្រមាប់ជំនួយផ�ូវកយអចនឹង្រត�វពន្យោរេពល។

800-201-0108 េហទូរស័ព� 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�/7 ៃថ�កុងមួ
�
យសបា�ហ៍។ ចេម�យេទនឹងសំណួរមកពីអ�កេលងអំពីកម�វ ិធី ស្រមាប់ឧបករណ៍
ចល័ត។

•

360-810-2888។ េសវកម�អតិថិជន សំណួរសធារណជនទូេទ។

•

800-545-7510។ ែខ្សទូរស័ព�ស្រមាប់អ�កលក់ រយ េឆ�យេទនឹងសំណួរមកពីអ�កលក់េឆា�តរយ។ េពលេវលេឆ�យតបស្រមាប់ជំនួយ
ផ�ូវកយអចនឹង្រត�វពន្យោរេពល។

•

800-545-7510 េហទូរស័ព� 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�/7 ៃថ�កុងមួ
�
យសបា�ហ៍។ ែខ្សទូរស័ព�ទន់េហតុករណ៍ស្រមាប់េលខែដលឈ�ះ
ករកត់្រត្របចំៃថ�ៃនេលខែដលឈ�ះ។

•

សូមទក់ទងករ ិយាល័យេឆា�ត។

សហ្រគាសអជីវកម�របស់ជនជាតិភាគតិច និង�ស�ី (OMWBE)
•

360-664-9750 ឬ 866-208-1064។ ជំនួយបេច�កេទស។ មនុស្ស្រគប់រប
ូ អចេហទូរស័ព� េផ�អុីែមល ឬេផ�សំបុ្រតនូវសមា�រឯកសរបាន។

•

សូមទក់ទង OMWBE។

សួនឧទ្យោន
•

360-902-8844។ មជ្ឈមណ�លព័ត៌មាន។ មនុ ស្ស្រគប់រប
ូ អចេហទូរស័ព�រកព័ត៌មានអំពីសួនឧទ្យោនរដ�បាន។ សូមទក់ទងសួនឧទ្យោន

•

888-CAMPOUT ឬ 888-226-7688 េហទូរស័ព�រល់ៃថ�បាន ពីេមា៉ ង 7:00 ្រពឹក-10:00 យប់។ មជ្ឈមណ�លកក់ទុក។ េធ�ករ លុបេចល
ឬផា�ស់បូរករកក់
�
ទុកស្រមាប់ករស�ក់េនមួយយប់ ឬអគារស្រមាប់េ្រប្របាស់ែតេពលៃថ�។ ព័ត៌មានអំពីទីធា�កែន�ងេបាះជំរ ំ

•

េគហទំព័រសួនឧទ្យោន
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ទីភា�ក់ងរធានារ៉ ប់រងករទទួលខុស្រត�វចំេពះករបំពុល
•

360-407-0520 ឬ 800-822-3905

•

េគហទំព័ររបស់ទីភា�ក់ ងរធានារ៉ ប់រងករទទួ លខុស្រត�វចំេពះករបំពុល

នវនុវត�ន៍ និងជំនួយែផ�កនិយត
័ កម�
•

800-917-0043។ ករែណនាំបង�ញផ�ូវស្រមាប់អជីវខ�តតូច។ ធនធានព័ត៌មានស�ីអំពីបទប�� តិរ� ដ�។ ករផ�ល់ធនធានដល់អជីវកម�
និេយាជក និងនិេយាជិ តែដលរងប៉ ះពល់េដយករបិទអជីវកម�េដយសរ COVID។

•

េគហទំព័រ ORIA

្របព័នៃ� នករចូលនិវត�ន៍
•

360-664-7000 ឬ 800-547-6657 (អ�កេ្រប្របាស់ TTY ចុចេហេលខ 711)។ សួរអំពីករចូលនិវត�ន៍ និងគេ្រមាងសំណងពន្យោរេពល
ដក់ពក្យសុំករចូលនិវត�ន៍តមអនឡាញ។ េសវកម�តមអនឡាញ និងទំនាក់ទំនងតមទូរស័ព� ឬអុី ែមលគឺមាន។
អតិថិជនអចេ្រប្របាស់គណនីតមអនឡាញរបស់ពួកេគបានេដម្បីដក់ពក្យសុំករចូលនិវត�ន៍។

្របាក់ចំណូល
•

ជំនួយស្រមាប់អ�កបង់ពន� និងអជីវកម�ៃនរដ� Washington។ មនុស្ស្រគប់រប
ូ អចេហេទកន់ែខ្សទូរស័ព�ទន់េហតុករណ៍បាន។

•

360-705-6741 ករេចញអជា�ប័ណ�ស្រមាប់អជីវកម�

•

360-705-6705 ជំនួយែផ�កពន�ដរ
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•

360-704-5900 ករលក់ពីចមា�យ និងពន�ករេ្រប្របាស់របស់អតិថិជន

•

សូមទក់ទងេទខង្របាក់ចំណូល

សលេរៀនស្រមាប់មនុស្សពិករែភ�ក
•

360-696-6321 េហទូរស័ព�ពីៃថ�ច័ន� – សុ្រក ចេនា�ះពីេមា៉ ង 7:30 ្រពឹក-4:00 ល�ច។ ព័ត៌មានអំពីេសវកម�េដយផា�ល់ និងេដយ្របេយាល
ស្រមាប់សិស្សេនេលទីបរ ិេវណសលេរៀន និងេនក�ុងសហគមន៍ កុងតំ
�
បន់របស់កុមារ។

•

េគហទំព័ររបស់សលេរៀនស្រមាប់មនុស្សពិ ករែភ�ក

េសវកម�ស្រមាប់មនុស្សពិករែភ�ក
•

800-552-7103 េហទូរស័ព�ពីៃថ�ច័ន� – ្រពហស្បតិ៍ ចេនា�ះពីេមា៉ ង 7:00 ្រពឹក-5:30 ល�ច។ េស�សុំេសវកម� ែណនាំប�ូ� នអ�កជំ ងឺ
និងទទួលបានព័ត៌មានទូេទ។ ករវយតៃម�ដំបូង ករែចកចយព័ ត៌មានែដល្រត�វបាន្រគប់្រគងពីចមា�យ។

•

សូមទក់ទងេសវកម�ស្រមាប់មនុស្សពិករែភ�ក

្រក�ម្របឹក្សោសមិទិផ
� លសិស្ស
•

800-955-2318 េហទូរស័ព�ពីៃថ�ច័ន� – សុ្រក ចេនា�ះពីេមា៉ ង 9:00 ្រពឹក-3:00 រេសៀល។ គេ្រមាង្របាក់សន្សំមហវ ិទ្យោល័យ WA529។
ជួយដល់ដំេណរករចុះេឈ�ះ។ សួរអំពីកម�វ ិធី និងរេបៀបែដលពួកេគ្រគប់្រគងគណនីអតិថិជន។ អតិ ថិជនអចេហទូរស័ព�
ឬេផ�អុីែមលេទកន់ mailto:getinfo@wsac.wa.gov ឬេផ�សំបុ្រតជំនួយគាំ្រទពីគណនី តមអនឡាញរបស់ពួកេគ។
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មេធ្យោបាយដឹកជ�ូ� នេធ�ដំេណរ
•

360-705-7000។ ទទួលព័ត៌មានស�ីអំពីសកម�ភាព កម�វ ិធី និងេសវកម�របស់ WSDOT។

គណៈកម�ករេសវកម�សធារណៈ និងមេធ្យោបាយដឹកជ�ូ� នេធ�ដំេណរ
•

888-333-9882។ ដក់បណឹ� ង្របឆាំងនឹង្រក�មហ៊ុនែដល្រត�វបានេធ�និយ័តកម�។ សួរសំណួរអំពីអតិ ថិជន និង្រក�មហ៊ុនែដល្រត�វបានេធ�
និយ័តកម�។ មតិេយាបល់សីអ
� ំពីតរងបណឹ� ងេរឿងក�ី និងករេរៀបទុកជាឯកសររបស់គណៈកម�ករ។

•

សូមទក់ទងគណៈកម�ករេសវកម�សធារណៈ និងមេធ្យោបាយដឹ កជ�ូ� នេធ�ដំេណរ

កិចក
� រអតីតយុទជ
� ន
•

800-562-2308។ ព័ត៌មានស�ីអំពីករទមទរសំណង ករផ�ល់្របឹក្សោ និ ងសុខុមាលភាព កម�វ ិធី ្រគប់្រគងដី កម�សិទិរ� បស់អតីតយុទ�ជន
និងេសវកម�អតីតយុទ�ជន។

•

206-454-2799 េហទូរស័ព�ពីៃថ�ច័ន� – សុ្រក ចេនា�ះពីេមា៉ ង 8:30 ្រពឹក-4:30 ល�ច។ ករ ិយាល័យ King County។ េសវកម�ស្រមាប់អ�ក
អត់ផ�ះសែម្បង េសវកម�ហិរ�� វត�ុ និងលំេនដ�ន ម�ន�ីេសវកម� េសវកម�ចុះសហគមន៍ ឲ្យបានដល់្រគ�សរេយាធា

តុលករ្រគប់្រគងករព្យោបាលអតីតយុទ�ជន
•
•
•

(509)394-6826 េហទូរស័ព� 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�/7 ៃថ�កុងមួ
�
យសបា�ហ៍។ មន�ីរែថទំ Walla Walla។

(509)344-5770 េហទូរស័ព� 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�/7 ៃថ�កុងមួ
�
យសបា�ហ៍។ មន�ីរែថទំអតីតយុទ�ជនៃនទី្រក�ង Spokane។

(360) 893-4515 េហទូរស័ព� 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�/7 ៃថ�កុងមួ
�
យសបា�ហ៍។ 1-877-838-7787 ស្រមាប់ករឲ្យចូលស្រមាក។ មន�ីរែថទំទហន
Orting។

•
•

360-895-4700 េហទូរស័ព� 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�/7 ៃថ�កុងមួ
�
យសបា�ហ៍។ មន�ីរែថទំអតីតយុទ�ជនៃនទី្រក�ង Port Orchard។

509-299-6280 េហទូរស័ព�ពីៃថ�ច័ន� - សុ្រក ចេនា�ះពីេមា៉ ង 8:00 ្រពឹក - 4:00 ល�ច។ កែន�ងប�ុ� ះសព។ អត�្របេយាជន៍ែផ�កករកប់ សព
ករប�ុ� ះសព ករដក់កំណត់េពលេវល

KHMER (ែខ�រ) – KM

្រកសួងេយាធារដ� Washington - ែផ�ក្រគប់្រគងភាពអសន�បនា�ន់
•

800-258-5990 េហទូរស័ព� 24 េមា៉ ងក�ុងមួយៃថ�/7ៃថ�កុ�ងមួ យសបា�ហ៍។ មជ្ឈមណ�លឲ្យស��្រប�ងេជងករ និង្រពមាន។
ទក់ទងេដម្បីសុំជំនួយរដ�មកពីែដនសមត�កិច�កុងតំ
�
បន់ ឧស្សោហកម�ឯកជន ទី ភា�ក់ងររដ� និងអង�ភាពដៃទេទៀត។

•

េគហទំព័ររបស់្រកសួងេយាធាៃនរដ� Washington

ែផ�កល្បាតៃនរដ� Washington
•
•

360-596-4000។ ប��ីរយេលខទូរស័ព�ទំនាក់ ទំនង ជេ្រម សតភា�ប់េដ ម្បីប�ូ� ន។
េគហទំព័រ WSP
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