
 

ឃ្ល ាំម ើលរកសញ្ញា នៃជាំងឺទាក់ទងៃឹងកមតៅ  
 

 
អសក់ម្ល ាំងខ្ល ាំងមោយសារមតៅ  
មោគសញ្ញា ៖ 

 បែកម ើសម្រើៃ 
 ឈឺកាល 
 ទៃ់មសោយ អស់កម្ល ាំងខ្ល ាំង វិល ុស 
 រង់កអួត ឬកអួតរមអអ រ 

 

អវីបែល្តវូម្វើ៖ 
 មៅទូរសព្ទមៅមវជជែណ្ឌ ិតមែើមោគសញ្ញា ម្ៃរយៈ

មព្លមលើសព្ី ួយមម្៉ោ ង 
 មៅកាៃ់កបៃលងបែលម្ៃម្៉ោ សុីៃ្តជាក់ 
 ផឹកទឹក្តជាក់ ួយជិែ 
 ងូតទឹកផ្កា ឈូក ឬងូតទឹក្តជាក់ 

 

ជាំងោឺរស់រនសឈា សរួកាលមោយសារកមតៅ  
មោគសញ្ញា ៖ 

 

 កមតៅ សលួៃមតៅ ខ្ល ាំង 
 វមងវង 
 មែេះែូងមោតញាែ់ ឈឺកាល 
 រង់កអួត 
 សៃលែ់

 

ត្រៀមខ្លនួតៅខាងក្នងុអគារស្ាប់ថ្ងៃតតៅ  
 

 

UESF 
ទ្វា រខាងមខុ្ថ្នមណ្ឌ លចលូត្បើ្ាស់អរថ្បតោជន ៍

ស្សាងយល់អំពី និងចុុះត ម្ ុះ 
តៅក្នុងអរថ្បតោជន៍របស់រដ្ឋ និងសហព័នធ 

215-814-6845 – BAC@uesfacts.org 
 

 
 

ក្មមវធិីជនំយួតសវាសាធារណ្ៈ 
តសវាសាធារណ្ៈស្ដ្លរអាក់្រអួល ឬបិទ 

215-814-6837 – utility@uesfacts.org 
 
 
 

ព័រ៌ានបស្នថមអំពីធនធានក្តដៅ តៅតលើតេហទំព័រ 

phila.gov/heat 
 

ត ុះតយើងរក្ាទំនាក់្ទំនង! 
ែណ្តៅ  នែគមូ្លើយតែរែស់សហគ ៃ ៍

រូលរួ មែើ បីទទួលបាៃព្័ត៌ម្ៃថ្មីៗសៅីព្ីការ្ព្ម្ៃអាំព្ីកមតៅ  
ៃិងអាសៃនសុខ្ភិបាលសាធារណ្ៈមផេងមទៀត។ 

 

សាន កម់ៅកបៃលង្តជាក់ 
ព្លរែឋទី្ កងុភឡីាមែមហវៀ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

មតើអនកែងឹមទ? 
 
 

 

 

អាកាសធាតុមតៅ ខ្ល ាំងអារ
ម្វើឱ្យអនកឈឺបាៃ។

 

ជាំងោឺរ់សរនសឈា សរួកាលមោយសារកមតៅ គឺជាជាំងអឺាសៃនបែល
្តវូការសមគអរ េះែន្ទទ ៃ់ 

មៅទរូសព្ទមៅមលស 911 មែើៃរណ្តម្ន កម់្ៃមោគសញ្ញា ទាាំងមៃេះ 

 
 
 

 

 

bit.ly/phlcommunityresponse 
 

សាន ក់មៅកបៃលង្តជាក់កនងុរែវូមតៅ មៃេះ 



មតើៃរណ្ត្ែឈ ៃងឹហាៃភិយ័? អវីបែលអនកអារម្វើបាៃ តសវាក្មមទី្ ក្ងុ 
 

អាកាសធាតុមតៅ ខ្ល ាំងម្ៃម្រេះថ្នន ក់ស្ម្ែ់ ៃុសេ្គែ់រន ។ 
 ៃុសេ ួយរាំៃួៃអយៃឹងឈឺ៖ 

 

  ៃុសេមព្ វ័យបែលម្ៃអាយុចាែ់ព្ី 65 ឆ្ន ាំម ើងមៅ 
 ទារក ៃិងកុម្រតូរៗ 
 អនកបែលម្ៃជាំងឺ្ែចាាំកាយោុាំនរ៉ៃ (ែូរជាជាំងឺទឹកមន្ទ បផអ  ឬជាំងឺមែេះែូង) 
  ៃុសេបែលរម ៃផទេះសប បង 
 ក មករម វ្ើការមៅខ្ងម្ត 
 អតៅព្លិក 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អាកាសធាតុមតៅ ៃិងមសើ ក៏អារកាត់ែៃថ
យគុណ្ភាព្សយល់ផងបែរ។ 

 
 

មែើអនកម្ៃអាការជាំងផឺលវូែមងហើ  ែរូជាជាំងហឺឺត 
អនក្ែបហលជា្តូវកាំណ្ត់ 
មព្លរែសអ់នកមៅខ្ងម្ត។ 

 

អងគការមនសុសចាស ់Philadelphia Corporation 

for Aging (PCA) Heatline 

េនលលុះស្ណ្នំាពីសុវរថិភាពថ្នការទប់ទល់ក្តដៅ  
និងធនធានពីេិលានុបដ្ឋឋ ក្ស្ដ្លានទទួលការបណ្ៅុ ុះបណ្តៅ ល។ 
 
PCA Heatline ៖ 215-765-9040 

កម់ៅកបៃលង្តជាក ់
 សាន ក់មៅកនុងអររែាំពាក់ម្៉ោ សុីៃ្តជាក់ 
 មជៀសវាង្តូវព្ៃលឺ្ព្េះអាទិតយមោយផ្កទ ល់ 
 មសលៀកសម លៀកែាំពាក់មសៅើង ៃិងរលុង 
 
 
 
 

ែាំមព្ ជាតទិកឹ 
 ផឹកទឹកឱ្យបាៃម្រើៃ ទឹកបផលមឈើ ៃិងទឹក្ែមភទមផេងមទៀត 
 មជៀសវាងម្គឿង្សវឹង មភសជជៈម្ៃជាតិកាមហវអុីៃ 

ៃិងមភសជជៈម្ៃជាតិសារ 
 

ែៃៅទទលួការជៃូែាំណ្ងឹ 
 

 ទទួលបាៃព្័ត៌ម្ៃ ឥតគិតនថ្ល អាំព្ីការ្ព្ម្ៃនៃកមតៅ  ៃិងអាសៃនព្ី 
@PhilaOEM មោយផ្កទ ល់មៅកាៃ់ទូរសព្ទរែស់អនក។ 
សរមសរអកេរ READYPHILA មផញើមៅកាៃ់មលស  
888-777 មែើ បីភាជ ែ់មសវាមៃេះ។ 

 

 
 ែៃៅទទួលបាៃែរចុែបៃនភាព្អាំព្ីអាកាសធាតុកនុងតាំែៃ់ 
 

ឃ្ល ាំម ើលអនកែនទ 
 
 ឃ្ល ាំម ើល ៃុសេចាស់ 

ៃិងអនកជិតខ្ងបែល ិៃអារមរ ព្ីផទេះបាៃមោយសារជាំងឺ ឬចាស់ជោ 
 
 មែើអនកម ើ ៃរណ្តម្ន ក់កាំពុ្ងជួែវិែតៅិរម ៃផទេះសប បងបែល្តូវការជាំៃួ

យ សូ មៅទូរសព្ទមៅមលស 215-232-1984 

 
 មែើអនកគតិថ្នម្ៃៃរណ្តម្ន កម់្ៃការសមគអរ េះែន្ទទ ៃប់ផនកមវជជសា្សដ 

សូ មៅមៅមលស 911 

មជឈមណ្ឌ លា៉ា សុនី្រជាក្ ់
 ក្ស្នលងតដ្ើមបីតេចពីក្តដៅ  
និងរីក្រាយនលងភាព្រជាក់្ពីា៉ា សីុន្រជាក់្ក្នុងអំឡុងតពលអាសននថ្នអាកាស
ធារុតឡើងក្តដៅ ខាល ំង។ ចូលតៅកាន់បណ្តា ល័យឥរេិរថ្ងលក្នុងរំបន់របស់អនក្ 
ឬតៅទូរសពទតៅតលខ្ 3-1-1 

តដ្ើមបីស្សាងរក្មជឈមណ្ឌ លា៉ា សីុន្រជាក់្តៅជិរអនក្។ 
 

ក្ស្នលងទលក្ាញ ់
 វិធីានសុវរថិភាព សបាយ និងឥរេិរថ្ងលក្នុងការសបាយជាមួយទលក្តៅ
រដូ្វតតៅ តនុះ តហើយតៅទី្កុ្ងភីឡាតដ្តហាៀានក្ស្នលងទលក្ាញ់តលើសពី  
90 ក្ស្នលង! រក្តមើលក្ស្នលងទលក្ាញ់មួយតៅជិរអនក្៖ 
bit.ly/SpraygroundFinder 
 

អាងស្ហលទលក្សាធារណ្ៈ 
 

អាងស្ហលទលក្េឺជាស្ននក្ដ៏្េួរឲ្យ្សលាញ់ថ្នរដូ្វតតៅ តៅក្នុងទី្កុ្ង និងជាវិធី
អសាា រយក្នុងការតធាើឲ្យខ្លួន្រជាក់្ សបាយ និងតៅស្រសក្មម។ 
ចំត ុះកាលវិភាេតបើក្ឲ្យចូលអាងស្ហលទលក្ សូមតមើលតេហទំព័រ៖ 
phila.gov/ppr 
 

ក្មមវធិវីងិកី្មានៅ 
 តរៀងរាល់ថ្ងៃតធាើការក្នុងរដូ្វតតៅ  
អាចបិទនលូវតដ្ើមបីនៅល់អាហារឥរេិរថ្ងលដ្ល់តក្មងៗតៅ មរំបន់បលុក្តនុះ 
និងអនុញ្ញា រឱ្យតក្មងៗតលងតៅខាងត្ត។ 
 

តដ្ើមបីដ្ឋក់្ ក្យចូលរួមក្មមវិធី Playstreet សូមទូរសពទតៅតលខ្ 
(215) 685-2719 ឬចូលតៅកាន់តេហទំព័រ 

www.phila.gov/programs/playstreets/  

 


