
 

 

  

សេវាចាត់បញ្ជូ នេម្រាប់ 
ម្ររសួារានកូនតូច 

អាហារបូតថម្ភ WIC 
កម្មវធីិ (WIC Nutrition Program) 

សេវាអភិវឌ្ឈន៍កុារ/ 
អនតរារម្ន៍កុារតូច 

(Child Development Services/Early Intervention) ឬសៅទូរេ័ព្ទម្កសេខ 
207-287-3991 

ឬសៅទូរេ័ព្ទម្កសេខ 
877-770-8883 

WIC បសម្រម្ើសេវាដេ់ស្តេតីានផ្ទទស ោះ ស្តេតីបំសៅស ោះកូន និងកុារអាយុរហូតដេ់ 5 ឆ្ន ំ ស យបូក
រមួ្ទំងសកមងដដេសរទទួេចិញ្ច ឹម្ទងដដរ ។ WIC រឺជាអនកទតេ់អាហាររបូតថម្ភដ៏សព្ញសេញ និងទតេ់
ជូនអាហារេុខភាព្ ការអប់រអំំពី្អាហាររបូតថម្ភ ជំនួយគំម្រទដទនកបំសៅកូនស យទឹកស ោះាត យ និងការ
ចាត់បញ្ជូ នឲ្យទទួេបានសេវាកម្មសទេងសទៀត ។ 

ម្របព័្នធសេវាកម្មអភិវឌ្ឍន៍កុារ/អនតរារម្ន៍កុារតូច ជាម្រកមុ្អប់រអំនតរការ ីដដេទតេ់
សេវាកម្មអនតរារម្ន៍កុារតូច (ពី្សព្េសកើត រហូតអាយុពី្រឆ្ន ំ) និងជំនួយសេវាកម្មអប់រ ំ
សាធារណៈដដេានភាព្េម្រម្យ ស យមិ្នរិតម្របាក់ (េម្រាប់កុារអាយុបី ដេ់ម្របំាឆ្ន ំ) 
សម្រកាម្ការម្ររប់ម្ររងរបេ់នាយក ា នអប់រមំ្របចំារដាសម្ន ។ 

កុារានតម្រម្ូវការពិ្សេេ 
សេើការដែទំេុខភាព្ (Children with Special 

Healthcare Needs - CSHN) 

ការធានារា៉ាប់រងេុខភាព្ 
េម្រាប់រដាសម្ន 

(Health Coverage for Maine) ឬសៅទូរេ័ព្ទម្កសេខ 
800-698-3624 

ឬសៅទូរេ័ព្ទម្កសេខ 
1-855-797-4357 

អងគភាព្កុារានតម្រម្វូការពិ្សេេដទនកការដែទំេុខភាព្ សធវើការជាមួ្យម្ររសួារដដេានកូនានតម្រម្វូការ
ពិ្សេេដទនកការដែទំេុខភាព្ ដដេានអាយុសម្រកាម្ 22 ឆ្ន ំ ។ អងគភាព្ CSHN អាចជួយដណនំាទលូវដេ់ម្ររសួា
រទំងសនាោះ និងអងគការនានា កនុងការដេវងរកធនធានដដេអាចទតេ់ជំនួយបានម្របសេើរបំទុតចំស ោះតម្រម្វូការ
របេ់កូនៗទំងអេ់ ។ បុរគេិករបេ់អងគការ អាចដណនំាដេ់ម្ររសួារទំងសនាោះ តាម្រយៈម្របព័្នធសវជជសាស្តេត 
ដដេានភាព្េមុម្ររសាម ញ ភាជ ប់ទំនាក់ទំនងរបេ់ពួ្កសរសៅកាន់សេវាកម្មដែទំេុខភាព្ ដដេអាចសធវើឲ្យការ
ដែទំព្ាបាេ បានទេម្របសេើរបំទុតចំស ោះអនកជំងឺ ។ 

កម្មវធីិធានារា៉ាប់រងេុខភាព្រដាសម្ន (Health Coverage for Maine) (CoverME.gov) ានទតេ់
ជូនព័្ត៌ានអំពី្ការធានារា៉ាប់រងេុខភាព្ ស យឥតរិតផ្ែល និងតផ្ម្លសោក ដដេជាជសម្រម្ើេ
េម្រាប់ម្ររសួាររដាសម្ន ។ អនកក៏អាចដេវងរកកម្រម្ងព័្ត៌ានអំពី្អងគការម្របចំាមូ្េ ា ន ដដេអាច
ជួយអនកឲ្យយេ់បាននូវជសម្រម្ើេការធានារា៉ាប់រងេុខភាព្របេ់អនក និងការបំសព្ញ កយេំុទិញធានា
រា៉ាប់រងេុខភាព្ ។ 

ដទនការដែទំេុខភាព្ស យ
េុវតថិភាព្ (Plan of Safe Care - POSC) 

ចាប់សទតើម្/ 
ចាប់សទតើម្ដំបូង 

(Head Start/Early Head Start) ឬសៅទូរេ័ព្ទម្កសេខ 
207-441-5852 

ដទនការរបេ់រដាសម្ន អំពី្ការដែទំេុខភាព្ម្របកបស យេុវតថិភាព្ ម្រតវូបានបសងកើតស ើងរវាងអនក
ទតេ់សេវាដែទំេុខភាព្ ឬអនកទតេ់សេវាកម្មេងគម្កិចច, ាត យ និង/ឬអនកសម្ើេដែសកមងសទេងសទៀត 
សដើម្បកំីណត់រក ភាព្ខ្ល ំង និងតម្រម្វូការរបេ់ម្ររសួារ ធនធានដដេានម្របសោជន៍ និងេកម្មភាព្ 
សដើម្បអីាចទតេ់ភាព្ សម្រជាម្ដម្រជងបានម្របសេើរបំទុតដេ់ទរក និងម្ររសួាររបេ់ពួ្កសរដដេកំពុ្ង
ម្របឈម្នឹងសារធាតុសញៀន ។ ដទនការផ្នការដែទំេុខភាព្ម្របកបស យេុវតថិភាព្ ជាធម្មតា 
ានរមួ្បញ្ចូ េនូវសេវាកម្មចាត់ បញ្ជូ ន សៅសេវាកម្មនានា ឬទតេ់ជូនព័្ត៌ានទំនាក់ទំនង 
ដេ់ម្ររសួារ សដើម្បយីកសៅសម្របើម្របាេ់សៅសព្េសម្រកាយ ។ 

កម្មវធីិចាប់សទតើម្ (Head Start) ានទតេ់ជូនការអប់រកូំនសកមង សព្េកុារសៅតូច ដដេម្ររសួារ 
របេ់ពួ្កសរជាម្ររសួារម្រកីម្រកេថិតកនុងេកខណៈវនិិចឆ័យផ្នសគេការណ៍ភាព្ម្រកីម្រកេហព័្នធ ។ Head 
Start ទគត់ទគង់ែវកិាស យរ ា ភិបាេេហព័្នធ រឺជាកម្មវធីិអប់រមំ្សតតយយេិកាានេកខណៈទូេំ 
ទូលាយ សដើម្បទីតេ់ជូនតម្រម្វូការអារម្មណ៍, េងគម្, េុខភាព្, អាហារបូតម្ថម្ភ និងចិតតសាស្តេត ចំស ោះ 
កុារអាយុពី្ 3 សៅ 5 ឆ្ន ំ និងម្ររសួារពួ្កសរ ។ កម្មវធីិសនោះ ជួយអភិវឌ្ឍន៍េម្តថភាព្េងគម្របេ់កុារ 
និងសេើកកម្ពេ់ភាព្ម្ររប់ម្រគន់ស យខលួនឯង តាម្រយៈវធីិសាស្តេតការសតត តសេើតម្រម្វូការម្ររសួារ 
ម្របកបស យភាព្ទូេំទូលាយ ។ កម្មវធីិ Early Head Start (ដដេបានបសងកើតស ើងកនុងឆ្ន ំ 1994) 
រឺជាកម្មវធីិផ្ដរូ ដដេបានបសងកើតស ើង សដើម្បសី ោះស្រសាយតម្រម្វូការដូចគន  របេ់កុារអាយុ 
ពី្សព្េសកើត ដេ់អាយុ 3 ឆ្ន ំ, ាត យដដេានផ្ទទស ោះ និងម្ររសួារកុារ ។ 

Cradle ME 
ម្របព័្នធចាត់បញ្ជូ ន 

(Cradle ME Referral Program) ឬសៅទូរេ័ព្ទម្កសេខ 
1-888-644-1130 

CradleME ជួយភាជ ប់ទំនាក់ទំនងរវាងអនក ជាមួ្យនឹងសេវាទតេ់ជូន
សៅតាម្ទទោះដដេម្រតឹម្ម្រតវូេម្រាប់អនក និងកូនតូចអនកស យឥតរិតផ្ែល ។ CradleME រឺជា
ដទនការកនុងភាព្ជាផ្ដរូ រវាងកម្មវធីិចំនួនពី្រ ៖ ការដែទំេុខភាព្សាធារណៈ 
និងម្ររសួាររដាសម្ន ។ 

ម្ររសួាររដាសម្ន 
(Maine Families) 

ម្ររសួាររដាសម្ន (Maine Families) រឺជាបណ្តត ញទូទំងរដា ផ្នម្រកមុ្េហរម្ន៍ដដេបសម្រម្ើ
សេវាកម្មចំស ោះស្តេតីានផ្ទទស ោះ និងឪពុ្កាត យដដេានទរកសទើបសកើត ។ ម្រកមុ្អនកសម្ើេដែ និងអនក
ចុោះជួយតាម្ទទោះដដេានវជិាជ ជីវៈ នឹងចាប់ផ្ដរូជាមួ្យនឹងអនក សដើម្បអីាចទទួេបានព័្ត៌ាន 
និងធនធាននានា ដដេអាចជួយសម្រជាម្ដម្រជងេុខភាព្ទលូវកាយ និងេុខភាព្ទលូវចិតតផ្នកូនតូចរបេ់អនក 
និងម្ររសួារអនកទំងមូ្េ ។ 

ការដែទំេុខភាព្ 
សាធារណៈ (Public Health Nursing - PHN) 

ដទនកោំទំេុខភាព្សាធារណៈម្របចំាម្ជឈម្ណឌ េម្ររប់ម្ររជំងឺរដាសម្ន ានបសម្រម្ើសេវាកម្មដែទំ
េុខភាព្តាម្ទទោះដេ់ម្ររសួាររបេ់រដាសម្ន ។ រិលានុប ា កេុខភាព្សាធារណៈ អាចចុោះជួយ 
ស្តេតីានផ្ទទស ោះ និងស្តេតីដដេសទើបេម្រាេកូនរចួ និងទរកសទើបសកើត ម្រព្ម្ទំងទរកដដេ 
ានអាយុរហូតដេ់ 12 ដខ ។ សបើអនកានេំណួរអំពី្េុខភាព្ ឬអំពី្េុខភាព្ទរករបេ់អនក 
េូម្សេនើេំុជួបរិលានុប ា កបានម្ររប់សព្េ ស យការសៅទូរេ័ព្ទម្កកាន់សេខរបេ់ ម្រកមុ្ 
CradleME ។ 

សដើម្បីដេគនសេខកូដ QR េូម្សបើកកាសម្រា៉ាកនុងឧបករណ៍របេ់អនក ។ តម្រង់រុខកាមររ៉ាម្កកាន់សេខកូដ QR ដដ
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