
 

 

សូមចូលមមើលមេបសាយត ៍www.alamedacountysocialservices.org/contact-us/Our-Offices 

សម្រាប់បញ្ជ ីទតីាំងការយិាលយ័នៃទភី្នា កង់ារមសវាសងគមមោៃធី Alameda (Alameda County Social Services Agency)។ មសវាជួបផ្ទា ល់ដែល 

រមួាៃការទទួលប័ណ្ណ  EBT/BIC ឬមូលបបទាៃបម្រត ការទទួលសាំបុម្រតអ្ាកគ្មា ៃផ្ាះសដមបង ការទទួលពាកយមសា ើសុាំ 

ៃិងពាកយមសា ើសុាំបៃតសម្រាប់ម្ររប់កមា េធិីទា ាំងអ្ស់ ការទាា ក់ពាកយមសា ើសុាំ ៃិងឯកសារ ការសាា សៃ៍មែើមបីទទួលបាៃសិទធិ កចិចម្របជុាំបុរគលិកសងគម 

ៃិងការវាយតនមាសុខភ្នពផ្ល  ូេចិតតសម្រាប់អ្តិិិជៃដែលពុាំាៃទូរស័ពា 

ឬាៃឧបសរគមផ្េងៗមទៀតដែលមិៃអាចឱ្យពួកគ្មត់មម្របើម្របាស់ជមម្រមើសមសវាពីចាា យដែលាៃ។ ជាទូមៅ 

មសវាផ្ទា លា់ៃផ្ដល់ជូៃមៅកន ុងមា៉ោ ងមធវ ើការ រចឺាប់ពីមា៉ោ ង 8:30 ម្រពឹកែល់មា៉ោ ង 5:00  ល្ងា ច។ 

សេវាការងារ

ដាក់ពាកយសេន ើេ ុំតាមអនឡាញ

ទូរេ័ព្ទ

សារ

ទូរសារ

• www.MyBenefitsCalWin.org (CalFresh, CalWORKs, RCA, Medi-

Cal) 

• www.CoveredCA.com (Medi-Cal) 

• www.GetCalFresh.org (CalFresh) 

• https://GAOnlineApplication.acgov.org/ (GA) 

• មែើមបីដាកព់ាកយមសា ើសុាំកមា េធិី CalFresh, CalWORKs, RCA, 

GA ៃងិ/ឬ Medi-Cal តមទូរស័ពា ឬមសា ើ 

ពាកយមសា ើសុាំកមា េធិីណាមួយ សូមទូរសព័ាមៅមលខ 510-272-

3663។ មែើមបសីាដ ប់ពត័៌ាៃសវ ័យម្របេតតអិ្ាំពកីរណ្ី 

ឬជដជកជាមួយបុរគលកិដផ្ាកសិទធចូិលរមួពាកព់ៃ័ធៃងឹករណ្ីរ

បស់អ្ាក សូមទូរស័ពាមៅមលខ 510-263-2420 ឬ 1-888-

999-4772។ 

• P.O. Box 12941, Oakland, CA 94604 (កមា េធីិទា ាំងអ្ស់) 

• 510-670-5095 (កមា េធិីទា ាំងអ្ស)់ 

•  

• សូមកាំណ្ត់មពលម ើងេញិសម្រាប់ការណាត់ជួបមែើមបីបៃតកមា េធិី CalWORK 

ឬកមា េធិី CalFresh របស់អ្ាក តមអ្ៃឡាញ 

(សូមមម្រជើសមរ ើសដតការណាត់ជួបតមទូរសពា) 

មុៃមពលខកោៃសម្រាប់ការណាត់ជួបតមរយៈ 

https://Qmatic.alamedasocialservices.org/alameda-appointments-

reschedule/ 

របាយការណ៍ពាក់កណ្ដា លឆ្ន ុំ (SAR 7) តាមអនឡាញ

ដាក់ពាកយសេន ើេ ុំបនតតាមអនឡាញ

ការដាក់ឯកសារតាមអនឡាញ

ប្បព័្នធស ល្ ើយតបអតិថិជនសដាយេវ ័យប្បវតត ិ (Customer Automated Response 
System) (CARS)

ការបដ រូកាត EBT

ការកុំណត់សព្លស ើងវញិេប្ាប់ការណ្ដត់ជួបបនតកមម វធិីតាមអនឡាញ

• សូមទូរស័ពាមៅមលខ 877-328-9677 

• សូមទាក់ទងអ្ាកម្របឹកាការងារ (Employment Counselor) 
(EC) តមទូរសព័ា ឬអ្ុីដមល។ 

• ម្របសិៃមបើអ្ាកមិៃែឹងថាមតើៃរណាជា EC របស់អ្ាក 
សូមទាក់ទងតមមលខទូរសព័ាែូចោងមម្រកាម៖ 
o ដផ្ាកសវ ័យម្ររប់ម្រគ្មៃ ់North Oakland (North Oakland Self-

Sufficiency Center): 510-891-0700 
o សវ ័យម្ររប់ម្រគ្មៃ ់Eastmont៖ 510-577-7067 
o ដផ្ាកមសវាចម្រម រះ Eden Area៖ 510-670-6225 
o ដផ្ាកសវ ័យម្ររប់ម្រគ្មៃស់ហម្រគ្មស៖ 510-639-1090 

 

ទីភ្នា ក់ងារមសវាសងគមមោៃធី Alameda (Alameda County Social Services Agency) មៅដតបៃតផ្ដល់លទធភ្នពទទួលបាៃមសវា 

ៃិងកមា េធីិសាំោៃ់ៗ ដែលរមួាៃ CalFresh, CalWORKs, ជាំៃួយទូមៅ (General Assistance) (GA), ជាំៃួយសាច់ម្របាក់សម្រាប់ជៃម ៀសខល ៃួ 

(Refugee Cash Assistance) (RCA), កមា េធីិជាំៃួយសាច់ម្របាក់សម្រាប់ជៃអ្មតត ម្របមេសៃ៍ Cash Assistance Program for Immigrants (CAPI) 

ៃិងកមា េធីិ Medi-Cal។ មដាយសារបញ្ហា ជាំងឺ COVID-19 ការមម្របើម្របាស់ទូរស័ព្ទ  អ ៊ីមែល និងសសវាតាែអនឡាញ 

ម្រតេូបាៃមលើកទឹកចិតតសម្រាប់អ្ាកដែលម្រតេូការដាក់ពាកយមសា ើសុាំ ឬបៃតអ្តថម្របមយាជៃ៍ ៃិងមសវាមផ្េងៗ។  

ជស្ែើសទំនាក់ទំនង SSA ព្៊ីចម្ងា យ (SSA Remote Access Options) 

 

• ដសវ ងរកព័ត៌ាៃករណ្ី ឬមផ្ញើសារជូៃបុរគលិកតមរយៈ 
https://public.alamedasocialservices.org/CARS 

• www.MyBenefitsCalWIN.org (CalFresh, Medi-Cal, 

CalWORKs, RCA) 

• www.GetCalFresh.org/docs (CalFresh, Medi-Cal, 

CalWORKs, RCA, GA) 

• https://ecf37.acgov.org (CalFresh) 

• www.MyBenefitsCalWIN.org (CalFresh, CalWORKs RCA, 

Medi-Cal) 

• https://GAOnlineApplication.acgov.org/ (GA) 

• https://public.alamedasocialservices.org/eSAR7 (GA, 

CalWORKs, CalFresh) 
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