ើ
ការធ្វ ើធេស្តជំងឺកូ វដ-១៩
COVID-19
ធោយឥេគិេថ្លៃ
ធោយមិនគិេពីស្ថានភាពអធតតប្រធវស្ន៍ | មានធស្វាកមម រកប្ប្រភាស្ថ
មិនចំបាច់មានការធាតរ៉ារ់រងស្ុខភាពធេ រុប្នែប្រស្ិនធរើមាន ស្ូមយកមកជាមួ យផង

ត អ្
ើ ន កមានតោគសញ្ញាជំងឺកូ វ ីដ-១៩ ដូ ចជាកអ ក, គ្គ ុនតតៅ
ឬបា ់បង់រសជា ិឬកល ិនថ្ម ីៗដដរឬតេ? ត អ្
ើ ន កបានតៅជិ អ្ន កតកើ ជំងឺកូ វ ីដ១៩ ឬតេ? ស្ូមធេស្តធមើលជំងឺកូដ-១៩ ភាៃម។
សូ មចុះត្មះតាមអ្នឡាញ (ជាភាសាអ្ង់តគល ស) តាមរយៈ kingcounty.gov/covid/testing ឬេូ រស័រទតៅ តលខ
(206) 477-3977 តៅថ្ថ្ៃ ណាក៏បាន ចាប់រីតមា៉ោង ៨ គ្រឹក ដល់ តមា៉ោង ៧ ល្ងៃច (មានអ្ន កបកដគ្បភា សា) ។
សូ មក ់សមាាល់៖ តនះគឺសគ្មាប់ដ ោក់ណា ់មកត្វ ីត សៅ ដ ប៉ោុតណា
ណ ះ។ តដើមបីដសវ ងយល់បដនែ មអ្ំរី
ការោក់ណា ់មកចាក់វ៉ាក់សាំង សូ មចូ លតមើលតគហេំរ័រ kingcounty.gov/vaccine.

េីតង
ំ អចិថ្្នត យ៌កនុងេំរន់ King County:
Auburn – Boeing */+
2400 Perimeter Rd, Auburn 98001
ថ្ថ្ៃច័នទ - តៅរ៌ 8:30 គ្រឹក – 5:30 ល្ងៃច

Bellevue – Bellevue College */+
2645 145th Ave SE, Bellevue 98007
ថ្ថ្ៃច័នទ - តៅរ៌ 9:00 គ្រឹក – 5:00 ល្ងៃច

Enumclaw – Enumclaw Middle School */+
550 Semanski St S. Enumclaw, WA 98022
ថ្ថ្ៃច័នទ អ្ង្គារ គ្រហសប ៌ សុក ថ្ថ្ៃសុគ្ក
11:00 គ្រឹក – 7:00 ល្ងៃច

Federal Way – Aquatics Center */+
650 SW Campus Dr, Federal Way 98023
ថ្ថ្ៃច័នទ - តៅរ៌ 9:30 គ្រឹក – 5:30 ល្ងៃច

Renton – HealthPoint */+
805 SW 10th St, Renton 98057
ថ្ថ្ៃច័នទ - ថ្ថ្ៃសុក្ 8:15 គ្រឹក – 6:15 ល្ងៃច
តៅរ៌ 8:15 គ្រឹក – 4:15 ល្ងៃច

SeaTac – Angle Lake **/+
19639 28th Ave S, SeaTac, 98188
ថ្ថ្ៃច័នទ - តៅរ៌ 9:30 គ្រឹក – 5:30 ល្ងៃច

Tukwila – គ្រះវ ិហារតៅដកបរចិត្ច ើមផ្ល វូ */+
3455 South 148th St, Tukwila 98168
ថ្ថ្ៃច័នទ - តៅរ៌ 9:30 គ្រឹក – 5:30 ល្ងៃច

Kent/Des Moines **/+
23221 Pacific Hwy S, Kent 98032
ច័ន្ទ – សៅរ៌, 9:00ព្រឹក – 5:30ល្ងាច

* អ្ន ករិការអាចតបើកឡានចូ លត្វ ីត សៅ បាន. **អ្ន ករិការអាចតដើរចូ លត្វ ីត សៅ បាន. + មនុសសថ្លង់ខ្វវក់ អាចតសន ើសុំអ្នកបកដគ្បភា
សាខ្វវក់តោយឥ គិ ថ្ថ្ល៖ SeattleDBSC.org

VID-19 Call Center any day 8:00am-7:00pm: 206-477-3977 (interpreters available).
លទ្ធ ផលនៃការធ្វ ើធេស្តប្រហែលជាអាចចំណាយធេលរែូ េដល់ 72 ធ ៉ោ ង។
តដើមបីសួរសំណួរទាក់េងនិងជំងឺកូ វ ីដ-១៩
សូ មទាក់េងមណឌលេូ រស័រទេេួ លបនទុកខ្វងជំ ងឺកូ វ ីដ-១៩
របស់គ្កសួ ងសុខ្វភបាលសាធារណៈតៅថ្ថ្ៃណាក៏បាន រីតមា៉ោង ៨ គ្រឹក - តមា៉ោង ៧ ល្ងៃច
តាមរយៈតលខ206-477-3977 (មានតសវកមម បកដគ្បភាសា).

ការស្វ ើបចចុបបន្ន ភារចុងសព្កាយ៖ ថ្ងាទី 13
ខែតុល្ង ឆ្នាំ 2021

