Các Nguồn hỗ trợ về COVID-19 cho Cư dân ở San Diego

Tìm hiểu về COVID-19
Để biết thông tin về Coronavirus mới (COVID-19), xin vui lòng dùng các công cụ và nguồn hỗ trợ sau:
• Truy cập trang mạng Thành phố San Diego để biết thông tin của toàn thành phố sandiego.gov/coronavirus.
• Truy cập trang mạng COVID-19 của Quận hạt San Diego tại đây để biết về các công cụ và nguồn hỗ trợ hữu ích.
• Để biết thông tin chung về COVID-19 và các nguồn hỗ trợ cộng đồng, xin hãy gọi 211 hay truy cập 211SanDiego.org.
• Text COSD COVID19 với số 468-311 để nhận text cập nhật cảnh báo bằng văn bản từ Quận hạt San Diego.
Thử nghiệm
Để biết thông tin về thử nghiệm chẩn đoán Coronavirus, bao gồm hỗ trợ tìm trung tâm thử nghiệm gần quý vị, xin vui lòng truy cập
trang mạng của Quận hạt San Diego tại đây và công cụ bản đồ tương tác.
Cần phải dùng Vật dụng Che mặt ở nơi Công cộng
Kể từ ngày 18 tháng 6, cư dân California phải đeo vật dụng che mặt tại các nơi chung và các nơi công cộng trong nhà và ngoài trời khi
không thể cách xa nhau được. Tìm hiểu thêm về hướng dẫn của Quận hạt San Diego về việc che mặt bằng cách nhấp vào đây.

Thông tin Chăm sóc Sức khỏe
Ghi danh cho Covered California và Medi-Cal
Covered California có một thời gian ghi danh đặc biệt dành cho những người bị mất bảo hiểm y tế do hậu quả của đại dịch COVID-19.
Những người nhập cư, bất kể tình trạng, có thể hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm khẩn cấp Medi-Cal. Để tìm các nguồn hỗ trợ y tế và thông
tin về các dịch vụ ghi danh, xin hãy gọi 211 hay truy cập liên kết này.

Hỗ trợ về Nhà ở và cho Người vô gia cư
Lịnh cấm Trục xuất Cư dân và Trục xuất Kinh doanh của Thành phố San Diego
Để phòng ngừa tình trạng vô gia cư, duy trì sức khỏe cộng đồng, đồng thời mang lại sự ổn định về nhà ở và kinh doanh trong thời gian
đại dịch COVID-19, Thành phố San Diego đã ban hành lịnh cấm trục xuất nhằm cứu trợ những người thuê nhà ở và kinh doanh đang gặp
khó khăn liên quan đến COVID-19. Luật khẩn cấp này tạm thời ngừng các việc trục xuất ở Thành phố San Diego từ ngày 25 tháng 3 đến
ngày 30 tháng 9, năm 2020. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập tại đây.
San Diego Housing Commission
Để biết thêm các nguồn thông tin về nhà ở, hãy truy cập trang mạng COVID-19 của SD Housing Commission tại đây.
211
Để biết các nguồn thông tin về nhà ở, nơi tạm trú và các dịch vụ tổng quan khác, những người nào gặp tình trạng vô gia cư có thể gọi
211 hay tham khảo cổng thông tin trực tuyến bằng cách truy cập 211SanDiego.org.

Hỗ trợ Tài chánh

Hỗ trợ Thực phẩm

Quỹ Cứu trợ người Nhập cư của Tập đoàn cho Quyền
nhập cư San Diego (SDIRC)
Quỹ Cứu trợ Người nhập cư SDIRC cung cấp các khoản trợ cấp
lên đến $500 cho những người nhập cư vào Quận hạt San Diego
mà bị mất toàn bộ hay một phần thu nhập vì đại dịch coronavirus.
Để biết thêm thông tin và để ghi danh, hãy truy cập trang mạng
của SDIRC tại đây.

Feeding San Diego
858-452-3663 | info@feedingsandiego.org
feedingsandiego.org/get-help/
Jewish Family Services
Hand Up Food Pantry & Corner Market
858-637-3210;
www.jfssd.org/our-services/
San Diego Food Bank
1-866-350-FOOD (3663)
sandiegofoodbank.org/gethelp

Hỗ trợ Pháp lý
Legal Aid Society of San Diego
877-534-2524

Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ

Catholic Charities
619 287-1270
International Rescue Committee (IRC) San Diego
619-641-7510 ext. 250 | Immigration.SD@rescue.org
Jewish Family Services
858-637-3210 | www.jfssd.org
University of San Diego (USD) School of Law
619-260-7470 | jdinfo@sandiego.edu

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần
Hãy truy cập trang mạng của Quận hạt San Diego tại đây cho các
nguồn hỗ trợ về các dịch vụ sức khỏe tâm thần trong đại dịch
COVID-19.
NAMI San Diego Helpline
Đường Dây trợ giúp NAMI San Diego (619-543-1434) luôn sẵn
sàng để nhận các cuộc gọi, và được các tình nguyện viên giàu kinh
nghiệm và các Chuyên gia hỗ trợ Gia đình/Đồng lứa, cung cấp
những sự hỗ trợ, giúp đỡ và kết nối với các nguồn tài nguyên. Để
biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng cho đường dây trợ
giúp

Small Business Stimulus Grant
Chương trình Trợ cấp Kích thích Doanh nghiệp Nhỏ cung cấp bởi
Quận hạt San Diego dành cho các doanh nghiệp nhỏ nào đang tìm
được giúp đỡ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng
của Quận hạt tại đây.
Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Ngoài trời Tạm thời
Thành phố San Diego đã tạo ra một chương trình tạm thời để
cho phép các kinh doanh bán lẻ và các nhà hàng ăn uống hoạt
động ở những nơi ngoài trời liền kề với doanh nghiệp của họ,
bao gồm bãi đậu xe trên đường, vỉa hè và các bãi đậu xe riêng.
Điều này cũng áp dụng cho các dịch vụ cá nhân, bao gồm cả
các tiệm làm tóc và làm móng tay, cũng như các phòng tập thể
dục, các phòng hướng dẫn và các hội thánh tôn giáo. Để biết
thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng tại đây.

Hỗ trợ Trường học
San Diego County Office of Education
Để biết tin tức mới nhất về lịch trình học tập và các nguồn thông
tin cho phụ huynh, xin vui lòng truy cập trang mạng của Văn
phòng Giáo dục Quận hạt San Diego (SDCOE) tại đây hay truy
cập nguồn hỗ trợ phụ huynh tại cổng thông tin hỗ trợ và có thể
liên lạc SDCOE ở số 858-292-3500.

Follow Welcoming San Diego
WelcomingSD.org | Facebook | Instagram | Twitter

