Hạt Santa Clara

Dịch Vụ Hỗ Trợ Cho Sự Cô Lập và Cách Ly COVID-19

Nếu kết quả xét nghiệm là quý vị bị nhiễm
Covid-19 hoặc đã có tiếp xúc với người bị nhiễm
Covid-19, chúng tôi có thể giúp cho quý vị và gia
đình được an toàn.

Chúng tôi có thể giúp:
Khẩn cấp giúp trả tiền thuê nhà
và/hoặc giúp đỡ tài chánh.*
*Thu nhập gia đình phải dưới mức 80% Thu Nhập Trung
Bình Của Khu Vực (ví dụ, thu nhập hàng năm cho gia đình
4 người là $112,150 hoặc thấp hơn) và phải là cư dân của:
Khu Vực chưa được nhập vào Hạt Santa Clara, Los Altos,
Los Altos Hills, Milpitas, Morgan Hill, San Jose,hoặc
Saratoga.

Giao đến nhà thực phẩm và các
món hàng tạp hóa và các nguồn
giúp đỡ khác

Phòng khách sạn có giường
chiếu sạch sẽ với dịch vụ giặt
quần áo
cho người vô gia cư sinh sốngkhắp nơi trong
Quận Hạt Santa Clara hoặc cho người có nhà ở
đang sinh sống tại Gilroy, Los Altos, Los Altos
Hills,Milpitas, Morgan Hill, Mountain View, San
Jose, Santa Clara, Saratoga, Sunnyvale, và Khu Vực
chưa được nhập vào Hạt Santa Clara.
*Vị trí các khách sạn là ở giữa Quận.

Hãy gọi để được giúp đỡ
Để bắt đầu, xin để lại tin nhắn. Nói rõ những nhu cầu quý vị cần liền, tên họ và số
điện thoại. Để lại tin nhắn với ngôn ngữ của quý vị. Chúng tôi sẽ gọi điện thoại lại
cho tất cả các tin nhắn của quý vị. Vì nhu cầu của cộng đồng cao, nên việc gọi lại
cho quý vị có thể bị chậm trễ.
Nhóm Hỗ Trợ COVID-19 của Hạt Santa Clara sẽ liệu xem các dịch vụ giúp cô lập và cách ly có
phù hợp với quý vị hay không. Có dịch vụ thông dịch:

(408) 808-7770
Từ 8:00 giờ sáng đến 6:00 giờ chiều mỗi ngày
www.scchelps.org

