ប្វ ើជាអន កបត្បើត្ោស្់ការដលទំស្ុខភាពែ៏ឆ្លៃេនវ

ការឆបោក ៃិងការបោកត្ោស្់នៃជំងឺ COVID-19
នៅគ្រប់នេលដែលមានវ ិបត្ត ិសុខភាេ ជនឆនោកនឆល ៀត្ឱកាសនោកគ្ោស់គ្ោក់របស់គ្បជាជនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

កនុងអំឡ
ុ ងនេលមានជំងឺរាត្ត្ាត្សកលកូ រ ូណា ជនឆនោកកំេុងនគ្បើគ្ោស់ទូរសេទ សវ័យគ្បវត្ត ិ (robocalls)
ការគ្បកាសនលើបណា
ត ញសងគ ម និងអុ៊ីដមលនែើមប៊ីទាញផលគ្បនយជន័េ៊ីការភ័យខ្លលច ការថប់ោរមភ
និងភាពច្របូ កច្របល់អំេ៊ីជំងឺ COVID-19។ ឧគ្កិែឋជនកំេុងលក់របស់ដែលមិនមាន គ្បសិទធភាេ
រិត្លុយនលើរបស់ដែលឥត្រិត្ថ្ថល)Free( និងកំេុងលួ ចេ័ត្៌មានផ្ទទល់ខល ួន។ ចូ រគ្ប ុងគ្បយ័ត្ន
ចំន ោះការឆនោកទា ំងននោះ៖

ការឆបោកនៃការប្វ ើបេស្តជំងឺ COVID-19
•

ឧបករណ៍ប្វ ើបេស្តបៅផ្ទះដែលមាៃលក់បៅតាមផ្ល វូ ឬពីផ្ទះមួ យទៅមួ យគឺជាការឆបោក។ រិត្គ្ត្ឹមថ្ថៃទ៊ី 2 ដខមិថុនាឆានំ 2020
ឧបករណ៍ន្វ ើនត្សត នៅផទ ោះអាចរកោនលុោះគ្ាដត្មានការបញ្ជាទិញេ៊ីគ្រូនេទយ នហើយវាគ្ត្ូវោនែឹកជញ្ជន
ូ នៅែល់អនកជំងឺ
ាមថ្គ្បសណ៊ីយ៍។
ការប្វ ើបេស្តរកជំងឺកូរ ូណាគឺមាៃបោយឥេគិេនលៃ សគ្មាប់មនុសសគ្រប់គ្នននៅកនុងនខ្លន្៊ី LA នោយមិនរិត្េ៊ីស្ថានភាេ
អននាតគ្បនវសន៍នឡើយ។ នបើសិនជាអន កឈឺ ឬមានការគ្េួ យោរមភ អំេ៊ីជំងឺ COVID-19 ចូ រេិភាកាជាមួ យគ្រូនេទយរបស់អនក។
អន កក៏អាចទទួ លោនការន្វ ើនត្សត ឥត្រិត្ថ្ថលនោយចូ លនៅកាន់ covid19.lacounty.gov/testing ឬនោយទូ រសេទ នៅនលខ 2-1-1។
ដស្វងយល់អំពីការប្វ ើបេស្តជំងឺ COVID-19 បៅ ទ៊ីននោះ។

•
•

ការតាមោៃអំពីការឆបោក
•

ជៃឆបោក អាចទូ រស្ពទ បៅជួប ស្របស្រស្ំបុត្េ ឬអុីដមលបែើមបីពាយាមទទួ លបានព័េ៌មាៃ។
នាយកោឋនសុខភាេស្ថធារណៈរបស់នខ្លន្៊ី Los Angeles កំេុងទូ រសេទ នផញើអុ៊ីដមល ឬសរនសរសំបុគ្ត្នៅកាន់
អន កដែលមានជំងឺ COVID-19 និងមនុសសដែលេួ កនរអាចនឹងប៉ាោះ ល់។ ការទូ រសេទ េ៊ី Public Health នឹងបង្ហាញ បង្ហាញ
“LA PublicHealth” ឬ 1-833-641-0305 ជា ID របស់អនកទូ រសេទ ទៅ នហើយេួ កនរនឹងមិនស្ថកសួ រអំេ៊ីស្ថានភាេ
អននាតគ្បនវសន៍ នសន ើសុំនលខ សនត ិសុខសងគ ម ឬនសន ើសុំគ្ោក់នឡើយ។ នបើសិនជាអន កទទួ លទូ រសេទ ឬស្ថរេ៊ី Public Health សូ ម
នឆល ើយត្ប ឬទូ រសេទ មកវ ិញនែើមប៊ីជួយនយើងគ្រប់គ្រងការរ ីករាលោលថ្នជំងឺ COVID-19 នៅកនុងនខ្លន្៊ី Los Angeles។

ការពាោលជំងឺ COVID-19 ដកៃ ងកាៃយ ៃិង "ថ្នទ
ំ ិពវ" (miracle cures)
•

ការផ្ាយពាណិជក
ជ មម ៃិងការផ្សពវ ផ្ាយស្ត្មាប់ថ្នប
ាំ ំប៉ៃ ៃិង "ការពាោល" អាចអះអាងខុស្ការពិេថ្បង្ការ ឬពាោល
ជំងឺ COVID-19។
មិៃមាៃ "បញ្ជីរង់ចវ
ំ ក់សំង" បទ។ កុំឲ្យជនឆនោកយកគ្ោក់របស់អនក នែើមប៊ីោនន្មោះនៅកនុងបញ្ា ៊ីរង់ចំវាក់ស្ថំង
ដកល ងកាលយ។
ចូ រត្បឹកាបយាបល់ជាមួ យត្គូបពទយ ឬ អន កផ្តល់បស្វដលទំស្ុខភាពដែលមាៃអាជាាប័ណណបផ្សងបទៀេជាៃិចច មុននឹងនគ្បើថ្ន ំ
ឬផលិត្ផលសុខភាេណាមួ យ។

•
•

ទទួ លជំៃួយ
▪
▪
▪
▪

ដស្វងរកត្គូបពទយ៖ ទូ រសេទ នៅនលខ 2-1-1 ដែលជាដខសទូ រសេទ េ័ត្៌មាននខ្លន្៊ី LA ឬចូ លនៅកាន់ នរហទំេ័រ 211LA។
ដស្វងរក្ៃធាៃែូ ចជាមហ ូបអាហារ ៃិងការផ្គេ់ផ្គង់ស្ំខាៃ់ៗបផ្សងបទៀេ៖ ទូ រសេទ នៅនលខ 2-1-1 ឬចូ លនៅកាន់
នរហទំេ័រ 211LA ឬ នរហទំេ័រ្នធាន របស់ Public Health។
រាយការណ៍ពីការឆបោកជំងឺ COVID-19 ដែលអាចមាៃ ៃិងទទួ លជំៃួយកនុងការយកត្ោក់របស្់អនកមកវ ិញ៖
ទាក់ទងនាយកោឋនកិចចការអន កនគ្បើគ្ោស់ និងអាជ៊ីវកមម របស់នខ្លន្៊ី LA (LA County Department of Consumer
and Business Affairs)៖ dcba.lacounty.gov ឬ 800-593-8222។
រាយការណ៍ពីការអះអាងដែលគួ រឲ្យស្ងស័យ ដែលោៃប្វ ើប ើងអំពីការប្វ ើបេស្ត ឬផ្លិេផ្លពាោល៖ រាយការណ៍នៅកាន់
FTC នៅ ftc.gov/complaint

ការឆបោកអំពីដស្កត្ោក់ឧបេថ មភ (Stimulus check)
•
•

អន កៃឹងមិៃត្េូវោៃបស្នើឲ្យបង់ត្ោក់ជាមុៃបែើមបីទទួ លោៃដស្កត្ោក់ឧបេថ មភស្ហព័ៃធ
ការបង់គ្ោក់ធានារាប់រងការគ្នមនការង្ហរន្វ ើ ឬការបង់គ្ោក់គ្បចំដខសគ្មាប់សនត ិសុខសងគ មរបស់អនកនឡើយ។
ដស្វងយល់បដៃថ មបៅ ទ៊ីននោះ អំេ៊ីរនបៀបនចៀសវាងការឆនោកកនុងករណ៊ីដសកគ្ោក់ឧបត្ា មភរបស់អនក។

Los Angeles County Department of Public Health
ph.lacounty.gov/hccp/covidscams
COVID-19 Scams and Fraud 09.10.20 (Cambodian)

ការែំប
•
•

ើងេនមៃ ទំៃិញកនុងអំ ុ ងបពលមាៃជំងឺរាេេាេស្កល COVID-19
កុំបង់នលៃឲ្យបលើស្ពីអវីដែលអន កគួ របង់ស្ត្មាប់ការផ្គេ់ផ្គង់ ៃិងបស្វកមម ។ ការែំនឡើងត្ថ្មល ទំនិញរឺនៅនេលដែលអន កគ្ត្ូវោន
នរនសន ើឲ្យបង់ថ្ថលនលើសេ៊ីត្ថ្មល ្មម ា 10% ឬនគ្ចើនជាងននោះសគ្មាប់ទំនិញ និងនសវាកមម ចំោច់។
ការែំប ើងេនមៃ ទំៃិញគឺជាអំបពើខុស្ចាប់។ ដសវ ងយល់បដនា ម ឬរាយការណ៍េ៊ីការែំនឡើងត្ថ្មល ទំនិញនៅ ទំព័រ របស់នខ្លន្៊ី LA។

"អន កជួយ" ដកៃ ងកាៃយដែលផ្តល់ការែឹកជញ្ជៃ
ូ ៃិងប្វ ើកិចចការអវ ីមួយ
•
•
•
•

ជៃឆបោកប្វ ើជាជួយ ខណៈដែលអន កបៅផ្ទះកនុងអំ ុ ងជំងឺ COVID-19 បន្ទទប់មករេ់បគចខល ួៃជាមួ យត្ោក់របស្់អនក។
នរៀបចំឲ្យែឹកជញ្ជន
ូ ការផគ ត្់ផគង់ចំោច់ែូចជាមហ ូបអាហារ និងថ្ននំ ៅអន កនោយមិត្តភកត ិ ឬអន កជិត្ខ្លងដែលោនទុកចិត្ត
នរៀបចំការែឹកជញ្ជន
ូ ជាមួ យគ្ក ុមហុនដែលមាននករិ៍ន្មោះលអ ឬនគ្បើគ្ោស់នសវាកមម មួយកនុងចំនណាមនសវាកមម ឥត្រិត្
ថ្ថលខ្លងនគ្កាម។
សគល់ថ្អន កកំពុងទិញពីអនកណា។ អន កលក់ាមអនឡាញ មួ យចំនួនអោះអាងថ្មានផលិត្ផលកំេុងមានត្គ្មូវការខព ស់
ែូ ចជាផលិត្ផលសមាអត្ ឬឱសថ នៅនេលដែលេួ កនរមិនមាន។ បញ្ជាទិញនោយផ្ទទល់េ៊ីហាង ឬឱសថស្ថាន
និងស្ថកសួ រអំេ៊ីការែឹកជញ្ជន
ូ នោយឥត្រិត្ថ្ថល ។
ដស្វងយល់អំពីជបត្មើស្ឥេគិេនលៃ ៃិងមាៃេនមៃ ទប។ អន កអាចទទួ លការែឹកជញ្ជន
ូ ឥត្រ៊ីត្ថ្ថលាមរយៈកមម វ ិ្៊ីែឹកជញ្ជន
ូ
នសវាកមម ចំោច់ (Critical Service Delivery Program) របស់នខ្លន្៊ី LA ឬទូ រសេទ នៅនលខ 888- 863-7411។
កមម វ ិ្ីមួយចំៃួៃកំពុងផ្តល់អាហារឥេគិេនលៃជាបរៀងរាល់នលៃ។ ចុោះន្មោះកនុងកមម វ ិ្៊ីែឹកជញ្ជន
ូ Great Plates របស់នខ្លន្៊ី LA
ឬកមម វ ិ្៊ីមហ ូបអាហារជនចស់ជរារបស់ទ៊ីគ្ក ុង (City’s Senior Meals Program) ាមអនឡាញ ឬនោយទូ រសេទ នៅនលខ (800)
510-2020។សគ្មាប់ជនគ្មើសនៅកនុងត្ំបន់របស់អនក សូ មចូ លនៅកាន់ 211LA ឬទូ រសេទ នៅនលខ 211។

ស្បប
ុ រស្្ម៌ដកៃ ងកាៃយ
•
•
•

មនុសសជានគ្ចើនចង់ជួយអន កែថ្ទនៅកនុងសហរមន៍ដែលកំេុងរងនគ្គ្នោះ និងដែលអាចោត្់បង់ការង្ហរនោយស្ថរ
នមនរារកូ រ ូណា។ រួ រឲ្យស្ថតយ មនុសសដែលចង់ជួយទា ំងននោះអាចគ្ត្ូវោននកងចំនណញនោយជនឆនោកដែលសមប
ូ រនោយ
កលលបិច។
ប្វ ើការត្សវត្ជាវបោយខល ួៃឯងបៅបពលទក់ទងៃឹងការបរ ិចចគ។
កុំឲ្យអន កណាជំរុញឲ្យអន កគ្បញាប់ន្វ ើការបរ ិចចរ និងចូ រេិនិត្យនមើលថ្នត្ើសបប
ុ រស្ម៌ននាោះគ្សបចាប់ឬក៏អត្់ នោយដសវ ងរក CA Attorney
General’s Registry of Charitable Trusts។ ទទួ លោនរនល ឹោះបដនា មអំេ៊ីការបរ ិចចរយ៉ាងឆាលត្ថ្វនៅ ftc.gov/charity

បចរលួចអេត ស្ញ្ញាបវជជសស្តស្ត ៃិងការឆបោកលួចព័េ៌មាៃ
•
•

•

ជៃឆបោកពាយាមលួចបលខធាន្ទរាប់រង ព័េ៌មាៃផ្ទទល់ខល ួៃ ៃិងត្ោក់។ កុំផតល់នលខធានារាប់រង Medicare ឬ Medi-Cal ឬ
នលខសនត ិសុខសងគ ម ឬេ័ត្៌មានផ្ទទល់ខល ួននផសងនទៀត្របស់អនកាមទូ រសេទ អុ៊ីដមល ឬស្ថរជាអកសរកនុងការនឆល ើយត្បនៅការ
ទាក់ទងដែលោននសន ើសុំ (មិនោនអនញ្ា ើញ ឬមិនស្ថគល់)។
ភានក់ង្កររោាភិោលែូ ចជាំ Medicare, Medi-Cal, ស្ៃត ិស្ុខស្ងគ ម ៃិង IRS នឹងមិនទូ រសេទ នៅអន កនែើមប៊ីលក់អវ៊ីមួយឲ្យអន ក ឬ
ន្វ ើការ "ចុោះន្មោះ" អន កាមទូ រសេទ នឡើយ។ េួ កនរនឹងមិនទាក់ទងអន កសគ្មាប់េ័ត្៌មានផ្ទទល់ខល ួនរបស់អនកនឡើយ លុោះគ្ា
ដត្អន កោនផត ល់ការអនុញ្ជាត្ឲ្យេួ កនរជាមុន។ េួ កនរក៏នឹងមិននៅផទ ោះរបស់អនក លុោះគ្ាដត្េួ កនរកំេុងបនគ្មើការឲ្យ
ជំនរឿនឆានំ 2020 (2020 Census)។ ននោះរឺជារនល ឹោះមួ យចំនួនអំេ៊ីរនបៀប ទប់ស្ថាត្់ការនោកគ្ោស់ Medicare និង
ការនោកគ្ោស់សនត ិសុខសងគ ម (Social Security) ដែលទាក់ទងនឹងនមនរារកូ រ ូណា។
ោក់ទូរស្ពទ ចុះស្ត្មាប់ទូរស្ពទ ស្វ័យត្បវេត ិមកេ៊ី “ភានក់ង្ហររោឋភិោល” នបើសិនជា ទូ រសេទ សវ័យគ្បវត្ត ិខុសចាប់ ទា ំងននោះបនត
ចូ រស្ថកសួ ររកេ័ត្៌មានរបស់េួកនរ នែើមប៊ីឲ្យអន កអាចរាយការណ៍េ៊ីេួកនរនៅកាន់ រណៈកមម ការ ណិជាកមម សហេ័នធ
(Federal Trade Commission) ោន។ អន កក៏អាចកាត្់បនា យចំនួនទូ រសេទ អចលនគ្ទេយនោយចូ លរ ួមកនុង “បញ្ា ៊ីកុំទូរសេទ (Do Not
Call List)ផងដែរ។”

តាមោៃសថៃការណ៍ - ជាមួ យព័េ៌មាៃដែលអាចទុកចិេតោៃ

ចូ រគ្ប ុងគ្បយ័ត្នចំន ោះេ័ត្៌មានដកល ងកាលយ និងការនោកបនញ្ជោត្ក៏ែូចជាការឆនោកជុំ វ ិញជំងឺ COVID-19
បចចុបបៃន ភាពបមបរាគកូ រ ូណា
•
ចូ លនៅកាន់ ph.lacounty.gov/media/Coronavirus ចុោះន្មោះសគ្មាប់នសចកត ៊ីគ្បកាសេ័ត្៌មាន ឬាមោននយើងនៅ
@lapublichealth
•
ចូ លនៅកាន់នរហទំេ័រជំងឺ COVID-19 របស់នខ្លន្៊ីនៅ covid19.lacounty.gov
•
េិនិត្យនមើលនរហទំេ័រ CDC www.cdc.gov/coronavirus
ការជូៃែំណឹងអំពីការឆបោក
ទទួ លេ័ត្៌មានទាន់នហត្ុការណ៍អំេ៊ីការឆនោកចុងនគ្កាយបំផុត្ និងការគ្ប ុងគ្បយ័ត្នដែលអន ក និងគ្រួ ស្ថររបស់អនករួ រដត្ន្វ ើ។
•
ដសវ ងយល់អំេ៊ីការឆនោកថម៊ីៗេ៊ី ការជូ នែំណឹងអន កនគ្បើគ្ោស់ ថ្ននាយកោឋនកិចចការអន កនគ្បើគ្ោស់ និងអាជ៊ីវកមម របស់នខ្លន្៊ី Los Angeles
•
ចូ លនៅកាន់នរហទំេ័រ ជំងឺ COVID-19 ការ ិយល័យកិចចការអននាតគ្បនវសន៍ របស់នខ្លន្៊ី Los Angeles
•
ចុោះន្មោះសគ្មាប់ការាមោនការជូ នែំណឹងអំេ៊ីការឆនោក (Fraud Alerts Watch) ថ្នសមារមអន កចូ លនិវត្ត ន៍អានមរ ិក (AARP)
•
ចុោះន្មោះនែើមប៊ីទទួ លោនការជូ នែំណឹងអន កនគ្បើគ្ោស់ របស់រណៈកមម ការ ណិជាកមម សហេ័នធ
ដស្វងយល់បដៃថ មអំពីការឆបោក ៃិងបញ្ញាអន កបត្បើបស្វដលទំស្ុខភាពស្ំខាៃ់ៗបផ្សងបទៀេ បោយចូ លបៅកាៃ់ ph.lacounty.gov/hccp
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