
�� ប់ ទំ�ក់ទំនង មនុស� �គប់ ��  េ� ក�ុង រដ� ��សីុងថុន 
េ�យ េស� ែថ� ំេធ�ញ

DentistLink  � េស� ប��ូន អតិថិជន េ�យ ឥត គិត ��ក់ ស��ប់ �ប�ជន េ� 
ក�ងុ រដ� ��សីុងថុន េ�យ �ន  Arcora Foundation ែដល � មូលនិធិ របស់ �ក �ម
ហ៊ុន Delta Dental of Washington ែដល � �� ក់�រ � ំយក េស� េនះ មក 
ផ�ល់ ជូន  ។

�� ក់�រ ជំ�ញ ដ៏ �ក់�ក់ ែដល �ន ឯកេទស �ង េស� ប��ូន របស់ េយីង ខិតខំ 
ជួយ �� ប់ ទំ�ក់ទំនង រ�ង �ប�ជន �មួយ នឹង េស� ែថ� ំេធ�ញ េ� ក�ងុ សហគមន៍ 
របស់ ពួក �ត់ ។

េយីង ខ�ុំ  ជួយ អ�ក ក�ងុ �រ ែស�ងរក េស� ែថ� ំេធ�ញ ែដល អ�ក �ត�វ�រ �បសិនេបី អ�ក 
�� ន េស� �� ��ប់រង សុខ�ព  ឬ �ន េស� �� ��ប់រង សុខ�ព �ប់ ប��ូល 
�ងំ េស� របស់ �ក �មហ៊ុន Apple Health ( � កម�វ �ធី Medicaid របស់ រដ� 
��សីុងថុន) ។

១. ែស�ងរក េស� េ� ក�ុង “Find a Dentist” Directory (ប��ី េ�� ះ 
ទន�េពទ�)  របស់ េយីងសូម បំេពញ ព័ត៌�ន �យៗ មួយ ចំនួន ែដល េរ�ប�ប់ អំពី 
េសចក�ី �ត�វ�រ របស់ អ�ក និង ទី�ងំ េស� េដីម� ីឲ� �បព័ន� កំុព�ទ័ូរ ផ�ូផ�ង ត�ម�វ�រ 
របស់ អ�ក �មួយ នឹង អ�ក ផ�ល់ េស� ែថ� ំេធ�ញ េ� ក�ងុ តំបន់ របស់ អ�ក ។ អ�ក �ច 
ែស�ងរក េស� �ងំ េ�ះ េ� េលី វ ុ�បៃសថ៍  (website) េ� េពល � ក៏ �ន ។ 

២. សូម េ� ទូរស័ព� ឬ េផ�ី �រ េ�យ �� ល់ េ� �ន់ �ក �ម �រ�រ របស់ �ក �ម
ហុ៊ន DentistLinkេ�៉ង េធ�ី�រ ៖ ៃថ� ចន� ដល់ ៃថ� សុ�ក �ប់ ពី េ�៉ង ៨
�ពឹក ដល់ េ�៉ង ៥ �� ច ។ េលខ ទូរស័ព� 844-888-5465
អ�ក �ច �ក់ទង េ�យ �� ល់ �មួយ �� ក់�រ ជំ�ញ �ង េស� ប��ូន
(Referral Specialists)  របស់ េយីង �ម �រ េអឡចិ�ត�និច ឬ េ� ទូរស័ព� 
មក េយីង ខ�ុំ ក៏ �ន ។ េយីង  ខ�ុំ ក៏ �ច ផ�ល់ ព័ត៌�ន អំពី េស� េផ�ងេទ�ត ែដល អ�ក 
�ត�វ�រ ផង ែដរ �ប់ ប��ូល �ងំ េស� ដឹកជ��ូន ។ េយីង  ខ�ុំ �ន េស� បកែ�ប 
�� ជូន អ�ក េ� េពល អ�ក និ�យ �មួយ េយីង ខ�ុំ ។

៣. សូម  �ន ព័ត៌�ន បែន�ម េ� េលី វ ុ�បៃសថ៍ (website) របស់ េយីង រចួ  
បំេពញ ព័ត៌�ន េ� ក�ុង ទ�មង់  (form) ខ�ី មួយ រចួ ទុក េពល ឲ� េយីង ខ�ុំ 
�ក់ទង េ� អ�ក វ�ញ ។

េតី អ�ក កំពុង ែស�ងរក េស� ែថ� ំេធ�ញ េ� ក�ុង សហគមន៍ 
អ�ក ែមន េទ ? �ក �មហុ៊ន DentistLink �ច ជួយ អ�ក !

�ន វ�ធី  ៣ �៉ង េដីម�ី េ�បី��ស់ េស� របស់ �ក �មហុ៊ន DentistLink 

អ�ក រ�ពឹង � នឹង �ត�វ េធ�ី អ�ី ខ�ះ េ� 
េពល ជួប �មួយ �គ�េពទ� េធ�ញ េ� 
ៃថ� �ត់ ជួប 
េដីម� ីចូលរមួ �ត់ បន�យ �រ �ល�ល �រ ឆ�ង 
េមេ�គ កូវ �ដ ១៩ (COVID-19)  (�ប់ �ងំ ពី ៃថ� ទី
១៩ ែខមី� ��  ំ ២០២០) �រ��ល័យ េពទ� េធ�ញ 
េស�ីរ �ងំ អស់ េ� ក�ងុ រដ� ��សីុងថុន េបីក �� រ ផ�ល់ 
េស� ស��ប់ ែត ករណី ែដល �ត�វ�រ េស� ែថ� ំ
េធ�ញ ប�� ន់ បុ៉េ�� ះ ។

Al�ល់ �រ �� ស់ ប�ូរ និង �រ �ប �ង�បយ័ត� �ងំ េនះ �ត�វ 
�ន េរ�បចំ េឡងី េដីម� ីជួយ ឲ� អ�ក, �គ��រ អ�ក និង 
បុគ�លិក  ៃន េស� ែថ� ំេធ�ញ �ន សុវត�ិ�ព និង សុខ
�ព ល� ។ �ង េ��ម េនះ គឺ � សំណួរ មួយ ចំនួន 
ស��ប់ ជួយ អ�ក ឲ� េ�ត�ម ខ�ួន ស��ប់ �រ�ត់ជួប 
�គ�េពទ� េធ�ញ េ� ៃថ� �ង មុខ ។ 

េតី �រ �ត់ជួប របស់ ខ�ុំ នឹង �ន 
អ�ី ខុស ែប�ក ពី េពល មុន? 
េដីម� ីែថរក� សុវត�ិ�ព របស់ អ�ក �គប់ ទី កែន�ង �ងំ
អស់ េ� ក�ងុ �រ��ល័យ េពទ� េធ�ញ នឹង �ត�វ �ន 
ស�� ត និង ស�� ប់ េមេ�គ � ញឹក�ប់ �ប់ ប��ូល 
�ងំ បន�ប់ រង់� ំនិង បន�ប់ ពិនិត� អ�ក ជំងឺ ។ វត�ុ េ�បី
��ស់ ស��ប់ រក� អ�ម័យ ដូច � ទឹក �ល់កុល 
ស��ប់ �ង ៃដ និង �ក�ស ជូត នឹង �ន េ� ក�ងុ 
�រ��ល័យ េពទ� េធ�ញ ។

អ�ក នឹង េឃីញ �ន �រ េរ�បចំ �៉ង �ប �ង�បយ័ត� មួយ 
ចំនួន ស��ប់ �រ រក� គ�� ត ��  ។ �រ��ល័យ 
េពទ� េធ�ញ មួយ ចំនួន �ច នឹង សំុ ឲ� អ�ក េ� ទូរស័ព� 
េ� បុគ�លិក �ប��ំរ េ� បន�ប់ រង់� ំេ� េពល អ�ក 
េ� ដល់ �រ��ល័យ េហីយ អ�ក �ត�វ រង់� ំេ� ក�ងុ 
រថយន� របស់ អ�ក រហូត ដល់ េពល ែដល បុគ�លិក 
េ�ត�ម ខ�ួន េ�សច េដីម� ីទទួល អ�ក  ។ �រ��ល័យ ខ�ះ 
េទ�ត �ន េរ�បចំ បន�ប់ រង់� ំែដល �ន ស��  
ស�� ល់ ស��ប់ រក� គ�� ត ��  ច�� យ ៦ ហ�៊ីត ។



េតី អ�ក េ��  ខ�ួន ឬ �ន �រម�ណ៍ េ��  ឬ �គ �ន �ក់ ឬ េទ េ� េពល កន�ង េ� 
ថ�ីៗ េនះ?
េតី អ�ក �ន ប��  ដក ដេង�ីម ខ�ីៗ ឬ �ន �រ លំ�ក ក�ងុ �រ ដក ដេង�ីម ឬ េទ?
េតី អ�ក ក�ក ឬ េទ?
េតី អ�ក �ន េ�គ ស��  �សេដ�ង ��  នឹង េ�គ ស��  ជំងឺ �� ស�យ ឬ េទ
ដូច � ប��  �បព័ន� រ��យ ��រ  ឈឺ ក�ល ឬ អស់ ក�� ងំ រហិតរៃហ? 
េតី អ�ក �ន េ�គ ស��  ដៃទ េទ�ត ែដល េយីង គួរ ែត ដឹង ឬ េទ? 
េតី អ�ក ជួប �ក់ទង �មួយ នឹង អ�ក ជំងឺ � ែដល �គ�េពទ� �ប�ស � �ត់ 
ពិត � ឆ�ង េ�គ កូវ �ដ ១៩ (COVID-19 positive) ឬ េទ?
េតី អ�ក �ន �យុ េលីស ពី ៦០ ��  ំឬ េទ?
េតី អ�ក �ន ជំងឺ េបះដូង, សួត ឬ ត�មង េ�ម, ទឹកេ�ម ែផ�ម ឬ ជំងឺ ខូច  
�បព័ន�  �ព�ុ ំ(autoimmune disease) � មួយ ឬ េទ?

េតី េ� �ន វ�ធី �រ�រ សុវត�ិ�ព 
បែន�ម ដៃទ េទ�ត ឬ េទ? 

បុគ�លិក េពទ� េធ�ញ �គប់ ��  នឹង �ក់ �៉ស, េ��ម ៃដ
និង ឧបករណ៍ �រ�រ �ង�យ ដៃទ េទ�ត ែដល �តឹម
�ត�វ �ម ស�ង់�រ េ� ក�ងុ េពល បេ�មី �រ�រ ស��ប់ 
�រ �ត់ ជួប របស់ អ�ក ។ ក�ងុ េពល បេ�មី �រ�រ េ� 
នឹង តុ �ង មុខ បុគ�លិក �ប� ំ�រ េ� បន�ប់ រង់� ំនឹង 
�ក់ �៉ស និង/ឬ �ក់ កំ�ងំ �រ�រ មុខ េធ�ី ពី ជ័រ ��
ស�ិក ��  ។

បុគ�លិក �ងំអស់ នឹង មិន �ប់ ៃដ �មួយ អ�ក ជំងឺ ឬ ប៉ះ
�ល់ ែផ�ក � មួយ ៃន �ង�យ របស់ អ�ក ជំងឺ េទ ។

បុគ�លិក ផ�ល់ េស� ែថ� ំេធ�ញ យល់ ច�ស់ � េនះ គឺ � 
បរ ��� ន ថ�ី មួយ ស��ប់ �រ ែថ� ំសុខ�ព េធ�ញ
េហីយ ពួក �ត់ េពញ ចិត� នឹង ពន�ល់ អ�ក ឲ� �ន 
លម�ិត អំពី �រ �ត់ ជួប របស់ អ�ក �ពម �ងំ េឆ�ីយ 
សំណួរ �ងំ�យ � ែដល អ�ក �ច នឹង សួរ ។ 

េតី អ�ក �ន សំណួរ អ�ី េទ?

សូម េផ�ី �រ �ម អីុេម៉ល មក េយីង  ខ�ុំ �ម 
DentistLink@ArcoraFoundation.org 

សូម េ� ទូរស័ព� មក េយីង  ខ�ុំ �ម េលខ ៖ 
844-888-5465

េតី ខ�ុំ គួរ េធ�ី អ�ី ខ�ះ េ� េពល ខ�ុំ មក ដល់ �រ��ល័យ េពទ� េធ�ញ �ម �រ �ត់ 
ជួប ?
េតី ខ�ុំ �ត�វ ែត �ក់ �៉ស់ ឬ �ប�ប់ �រ�រ �ង�យ េផ�ង េទ�ត ឬ េទ ដូច � 
េ��ម ៃដ � េដីម?
េតី �រ �ត់ជួប េពទ� េធ�ញ េលីក េនះ �ន អ�ី ខុស ែប�ក ពី �រ �ត់ ជួប �ល ពី 
េលីក មុន?
េតី ខ�ុំ គួរ រង់� ំេ� ទី � ក�ងុ េពល ែដល ស�ជិក �គ��រ របស់ ខ�ុំ កំពុង ជួប �គ�
េពទ�  េធ�ញ �ម �រ �ត់ ជួប ?

�បសិន េបី អ�ក េឆ�ីយ  “�ទ/�៎” េ� នឹង សំណួរ � មួយ ឬ សំណួរ េ�ចីន ដូច �ន 
េរ�ប�ប់ �ង េលី េនះ េពល េ�ះ �គ�េពទ� េធ�ញ ឬ បុគ�លិក េពទ� េធ�ញ នឹង ចំ�យ 
េពល ពិេ��ះ �មួយ អ�ក មុន �រ �ត់ជួប មក ដល់ ។ ដូច សព�ដង ែដរ �បសិន េបី 
អ�ក �ន សុខ�ព មិន ល� � �រ�បេសីរ គឺ អ�ក គួរ ែត ស��ក េ� ផ�ះ  េហីយ ប�ូរ ៃថ� 
�ត់ ជួប េ� េពល េ��យ េទ�ត េដីម� ី�រ�រ សុវត�ិ�ព របស់ អ�ក, បុគ�លិក េពទ�
និង មនុស� ដៃទ េទ�ត ។

េ� េពល េ� ទូរស័ព� េ� �រ��ល័យ េពទ� េធ�ញ ស��ប់ �រ �ត់ជួប របស់ អ�ក
េពល េ�ះ អ�ក នឹង �ត�វ �ន េគ សួរ សំណួរ មួយ ចំនួន េដីម� ី�យ តៃម� សុខ�ព ទូេ� 
របស់ អ�ក េដីម� ីេធ�ី ឲ� ��កដ � អ�ក �ន សុខ�ព ល� និង េ�ត�ម ខ�ួន េ�សច ស��ប់ 
�រ �ត់ ជួប េ�ះ ។ 

�រ��ល័យ េពទ� េធ�ញ នឹង ជ��ប អ�ក ឲ� ដឹង អំពី ជំ�ន ច�ស់ �ស់ មួយ ចំនួន 
ែដល ពួក េគ នឹង �ត�វ េធ�ី េដីម� ីរក� សុវត�ិ�ព របស់ អ�ក ។ េនះ � សំណួរ មួយ ចំនួន 
ែដល អ�ក �ត�វ សួរ េដីម� ីឲ� អ�ក ដឹង  �មុន �  អ�ក  នឹង �ត�វ េធ�ី អ�ី ខ�ះ ។

េតី �ក� �  “�ត�ត ពិនិត� សុខ�ព” មុន េពល �ត់ 
ជួប �ន ន័យ ដូច េម�ច ? 
មុន េពល �រ �ត់ ជួប របស់ អ�ក បុគ�លិក �រ��ល័យ េពទ� េធ�ញ �� ក់ នឹង សួរ អ�ក 
នូវ សំណួរ �ត�ត ពិនិត� សុខ�ព េដីម� ីរក� សុវត�ិ�ព របស់ អ�ក និង របស់ អ�ក ជំងឺ ដៃទ 
េទ�ត ។ េ� េពល អ�ក មក ដល់ �រ��ល័យ េពទ� េធ�ញ �ម េពល �ត់ ជួប របស់ 
អ�ក បុគ�លិក �ងំ េ�ះ នឹង សួរ អ�ក នូវ សំណួរ �ងំ េនះ ម�ង េទ�ត េ�យ �ន �រ �ស់ 
សីតុណ� �ព �ង�យ របស់ អ�ក ផង ែដរ ។. 

ឧ�ហរណ៍ សំណួរ មួយ ចំនួន ស��ប់ �រ �ត�តពិនិត� សុខ�



េតី ខ�ុំ �ត�វ ែថ រក� េធ�ញ របស់ ខ�ុំ �៉ង � 

េ� ឯ ផ�ះ ខ�ុំ? 

�ន វ �ធី �យៗ និង �ន �បសិទ��ព ខ�ស់ េដីម� ីរក� �ត់ របស់ អ�ក ឲ� 
�ន សុខ�ព ល� ក�ងុ េពល ស��ក េ� ផ�ះ ។

�បសិនេបី អ�ក �ន �ប់ �រម�ណ៍ � �ន ឈឺ េធ�ញ, េហីម ឬ េធ�ញ េ�បះ សូម កំុ រង់� ំរហូត 
ដល់ ៃថ� �ត់ ជួប ។ សូម េ� ទូរស័ព� � ប�� ន់ ឬ េផ�ី �រ េ� �ក �មហុ៊ន DentistLink �ម 
េលខ 844-888-5465 េដីម�ី ឲ� េគ �� ប់ អ�ក េ� ែផ�ក េស� ែថ� ំេធ�ញ ប�� ន់ ។

សូម ដុស េធ�ញ អ�ក �មួយ នឹង ��  ំដុស េធ�ញ �ន 
�តិ ភ�ូអ័រៃរ �ដ៍ (fluoride) ឲ� �ន  ២ �ទី េ� 
េពល �ពឹក ម�ង  និង ម�ង េទ�ត េ� េពល យប់ ។

សូម េ�បី ែខ� ជ័រ �� រ េដីម� ីេក�រ កំេទចកំទី ចេ�� ះ 
េធ�ញ េ�ល ឲ� �ន ម�ង ក�ងុ មួយ ៃថ� ។

សូម េច�ស�ង ទទួល �ន ទឹក �ន �តិ ស�រ និង 
��រ ស�មន់ ែដល �យ �ប់ េធ�ញ (ដូច� 
��រ ស�មន់ �ស�យ, ស�រ ��ប់ ។ល។)

េពញ មួយ ៃថ� សូម អ�ក ពិ� ទឹក ែដល អ�ក �ច 
េបីក េចញ �ម ក�ល រ �បី៊ូេណ េដីម� ី�ង ស�� ត 
�តិ ស�រ េចញ ពី េធ�ញ អ�ក េ��ះ � �ច បង� ឲ� �ន 
ប��  �បេ�ង េធ�ញ  ។


