
Hướng dẫn này cung cấp cho người 
di trú thông tin chi tiết về các loại 
hình dịch vụ hỗ trợ thảm họa tại địa 
phương, tiểu bang và liên bang.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ THẢM HỌA 
CHO NGƯỜI DI TRÚ

VĂN PHÒNG VỀ QUAN HỆ VỚI NGƯỜI DI TRÚ
408-299-6414 • immigrant.relations@ceo.sccgov.org

VĂN PHÒNG DỊCH VỤ CỨU TRỢ KHẨN CẤP

van.nguyen
Underline
DÀNH CHO



Dịch Vụ Hỗ Trợ Thảm Họa cho Người Di Trú
Hướng dẫn này cung cấp cho người di trú thông tin chi tiết về các loại hình dịch vụ 
hỗ trợ thảm họa tại địa phương, tiểu bang và liên bang.

Mặc dù một số nguồn lực của liên bang và tiểu bang bị hạn chế đối với các cá nhân 
hoặc hộ gia đình có tình trạng di trú hợp pháp, nhưng có rất nhiều dịch vụ dành cho 
tất cả mọi người. Các nguồn lực địa phương và cộng đồng có sẵn dành cho tất cả cư 
dân trong quận và chúng tôi khuyến khích mọi người tìm kiếm sự giúp đỡ. Hướng 
dẫn này được soạn thảo dựa trên các tài liệu do Sở Dịch Vụ Xã Hội California, Trung 
Tâm Thông Tin Pháp Lý về Di Trú, Trung Tâm Luật Di Trú Quốc Gia và các cơ quan hợp 
tác khác xuất bản. Để biết danh sách đầy đủ những tổ chức cộng tác, vui lòng xem ở 
bìa sau.

Một số chủ đề sẽ được đề cập:

• Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) về nguồn lực trước, trong và sau thảm họa

• Tình trạng di trú và khả năng tiếp cận dịch vụ

• Hỗ trợ nơi trú ẩn và nhà ở

• Thực phẩm và những nhu yếu phẩm cơ bản khác

• Sức khỏe, sức khỏe cộng đồng và tư vấn

• Thay mới giấy tờ, tái thiết tài sản và bảo hiểm

• Dịch vụ việc làm

TỔ CHỨC BIÊN SOẠN: 
VĂN PHÒNG VỀ QUAN HỆ VỚI NGƯỜI DI TRÚ
PHỐI HỢP VỚI
VĂN PHÒNG DỊCH VỤ CỨU TRỢ KHẨN CẤP
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Giới thiệu

Thiên tai và các tình huống khẩn cấp khác ảnh hưởng đến mọi người trong 

cộng đồng, và sự an toàn của mọi cư dân là mối quan tâm chính của Quận 

Santa Clara. Các chính sách của quận khẳng định lại cam kết tiếp cận bình 

đẳng với các dịch vụ và thực hiện mọi nỗ lực để kết nối mọi người với các 

nguồn lực. Trong trường hợp xảy ra thảm họa, cư dân có quyền và được 

khuyến khích tìm kiếm sự giúp đỡ bất kể tình trạng di trú của họ. Mặc dù có 

thể hiểu được nỗi sợ hãi thông qua tình hình chính trị hiện tại và bản chất của 

thảm họa, nhưng các quan chức địa phương, Quận và các cơ quan cộng đồng 

vẫn có mặt để hỗ trợ. Hướng dẫn này cung cấp Các Câu Hỏi Thường Gặp liên 

quan đến các nguồn lực địa phương, tiểu bang và liên bang. Hướng dẫn cũng 

trình bày mức độ sẵn có của các dịch vụ khác nhau dành cho các hộ gia đình 

có tình trạng đa dạng theo các chương trình và lĩnh vực cần thiết cụ thể.

Hướng dẫn gồm nhiều phần, mỗi phần có các câu hỏi tổng quan chung, nguồn 

lực địa phương, tiểu bang và liên bang, loại nhu cầu/dịch vụ và các hạn chế 

đủ điều kiện có thể áp dụng trong một số trường hợp.
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Cơ Quan Quản Lý Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) có thể cung 
cấp Hỗ Trợ Nơi Trú Ẩn Chuyển Tiếp (TSA) cho những người 
sống sót sau thảm họa đủ điều kiện, những người có nhu 
cầu tiếp tục trú ẩn sau khi các nơi trú ẩn tạm trú đã đóng 
cửa vì họ không thể trở về nhà trong một thời gian dài. 
Sáng kiến này nhằm cung cấp chỗ ở ngắn hạn cho những 
người sống sót sau thảm họa đủ điều kiện, những người 
này không thể ở hoặc không thể tiếp cận cộng đồng của 
mình do các thiệt hại liên quan đến thảm họa. 

Theo chương trình TSA, những người sống sót sau thảm 
họa có thể đủ điều kiện ở lại khách sạn hoặc nhà nghỉ 
trong một thời gian giới hạn và được FEMA bao trả chi 
phí phòng và các khoản thuế khác. Tuy nhiên, FEMA 
không bao trả chi phí cho các khoản phí phòng hoặc tiện 
nghi phát sinh ngẫu nhiên, chẳng hạn như điện thoại, 
dịch vụ phòng, thực phẩm, v.v. Để biết thêm thông tin về 
chương trình TSA, quý vị có thể truy cập vào trang web 
của FEMA tại địa chỉ: https://www.fema.gov/transitional-
shelter-assistance

Các cá nhân và hộ gia đình không đủ điều kiện tham gia 
chương trình TSA sẽ được chuyển đến các cơ quan địa 
phương hoặc các tổ chức tình nguyện để được hỗ trợ.

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở & CỘNG ĐỒNG

Sở Phát Triển Nhà Ở và Cộng Đồng (HCD) California có 
thể hỗ trợ trả lời các câu hỏi về nhà ở, bao gồm sửa 
chữa, lắp đặt và/hoặc đăng ký và quyền sở hữu. Để biết 
thông tin về việc xin giấy phép xây dựng các ngôi nhà 
hoặc công viên di động, hãy liên hệ với Văn Phòng Khu 
Vực Riverside theo số 951-782-4420 hoặc Văn Phòng Khu 
Vực Sacramento theo số 916-255-2501. Để biết thông tin 
liên quan đến Đăng Ký và Quyền Sở Hữu, hãy gọi tới số 1- 
800-952-8356; TTY 1-800-735-2929 hoặc truy cập trang 
web tại địa chỉ: http://www.hcd.ca.gov/manufactured-
mobile-home/registration-titling/ index.shtml.

CÂU HỎI THÊM

Nếu quý vị có thắc mắc về tính hội đủ điều kiện dựa trên 
tình trạng di trú của mình hoặc cần trợ giúp pháp lý để 
được hướng dẫn quy trình đăng ký cứu trợ thảm họa, 
quý vị có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ pháp lý miễn 
phí. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ trực tiếp với các tổ 
chức sau đây.

Hội Đồng Luật Sư Tiểu Bang California
Dịch vụ pháp lý cứu trợ thảm họa.
http://www.calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Free-
Legal-Help/Legal-Help-After-Disaster

Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo của Quận Santa Clara
Chương Trình Dịch Vụ Cứu Trợ và Khắc Phục Thảm Họa 
Phục Vụ Mọi Người Thuộc Mọi Nền Văn Hóa và Tín 
Ngưỡng
408-755-5114
disasterrelief@catholiccharitiesscc.org

Dự Án Luật Nhà Ở Công Bằng (FHLP)
FHLP cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho các khách 
hàng bị di dời, bị từ chối tiếp cận, hoặc các khách hàng bị 
nhắm mục tiêu, phân biệt đối xử hoặc bị chủ nhà từ chối 
sửa chữa không công bằng trong thời gian xảy ra thảm 
họa.

Tổ Chức Luật của Silicon Valley
152 North 3rd Street, 3rd Floor
San Jose, CA 95112
Điện Thoại Liên Hệ của FHLP: 408-280-2452
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FAQ
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp nhất (FAQ) liên 
quan đến khả năng tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ thảm 
họa. Một số câu hỏi thường gặp bổ sung có trong các 
phần cụ thể.

1. NHỮNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ THẢM HỌA NÀO 
“KHÔNG GIỚI HẠN” - CÓ SẴN DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC 
NẠN NHÂN CỦA THẢM HỌA BẤT KỂ TÌNH TRẠNG DI 
TRÚ CỦA HỌ?

Tất cả các nạn nhân của thảm họa đều có khả năng nhận 
được các dịch vụ do cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận 
hoặc các tổ chức “phi chính phủ” khác cung cấp. “Tất cả 
các nạn nhân” bao gồm cả người di trú không có giấy tờ. 
Ví dụ về các tổ chức đó bao gồm Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ 
và các cơ quan phi lợi nhuận khác giúp đỡ các nạn nhân 
của thảm họa và các nhóm tôn giáo.

Kiểm tra phần địa phương của hướng dẫn này để biết 
danh sách các cơ quan cộng đồng. Các cơ quan tiểu bang 
và chính quyền địa phương cũng giúp đỡ các nạn nhân 
của thảm họa. Thông thường, họ cung cấp viện trợ khẩn 
cấp không dùng tiền mặt cho tất cả các nạn nhân của 
thảm họa ngay sau khi thảm họa xảy ra bất kể tình trạng 
di trú của các nạn nhân là gì. 

Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung Trong Thảm 
Họa (D-SNAP)
Hỗ trợ thực phẩm cho các hộ gia đình thu nhập thấp bị 
mất lương thực hoặc thiệt hại do thiên tai. Chương trình 
này được cung cấp bất kể tình trạng di trú.

Để biết thêm thông tin: Tổng Quan về Chương Trình 
D-SNAP: https://www.disasterassistance.gov/get-
assistance/forms-of-assistance/5769  
Hướng Dẫn về D-SNAP: https://fns-prod.azureedge.net/
sites/default/files/D- SNAP_handbook_0.pdf

Đạo Luật Dịch Vụ Khẩn Cấp Tiểu Bang
AB 2327 (và một số điều khác) của California yêu cầu 
các công viên chức hỗ trợ cho những người sống sót sau 
thảm họa mà không cần lấy bất kỳ thông tin hoặc tài liệu 
gì không cần thiết để xác định tính đủ điều kiện.

2. NẾU TÔI KHÔNG CÓ GIẤY TỜ, TÔI CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
NHẬN BẤT KỲ HỖ TRỢ THẢM HỌA NÀO LIÊN QUAN 
ĐẾN HỎA HOẠN, LỞ ĐẤT, LŨ LỤT HOẶC CÁC THẢM 
HỌA KHÁC KHÔNG?

Có, ngay cả khi quý vị không có giấy tờ, có rất nhiều 
nguồn lực và dịch vụ mà quý vị có thể tiếp cận. Quý vị có 
thể đủ điều kiện tham gia nhiều chương trình khác nhau 
do các cơ quan Tiểu Bang và địa phương điều hành để 
nhận nhiều loại hình hỗ trợ tiền mặt và các loại hình trợ 
giúp khác. Hãy gọi cho văn phòng Hội Chữ Thập Đỏ địa 
phương hoặc bất kỳ cơ quan địa phương nào khác được 
liệt kê dưới đây.

3. TÔI KHÔNG CÓ GIẤY TỜ NHƯNG CÁC THÀNH VIÊN 
KHÁC TRONG GIA ĐÌNH TÔI LÀ CÔNG DÂN HOẶC 
NGƯỜI DI TRÚ ĐỦ ĐIỀU KIỆN. TÔI CÓ THỂ NHẬN 
CALFRESH VÀ CALWORKS CHO HỌ KHÔNG?

Có. Mặc dù quý vị không thể nhận trợ giúp cho chính 
mình, nhưng quý vị vẫn có thể nhận CalFresh và 
CalWORKs cho con quý vị nếu con quý vị là công dân 
Hoa Kỳ hoặc người di trú đủ điều kiện. Ngay cả khi quý 
vị hoặc thành viên gia đình của quý vị không được nhận 
CalFresh thì quý vị vẫn có thể nhận bữa trưa và bữa sáng 
ở trường, nhận Disaster CalFresh, WIC và đến các ngân 
hàng thực phẩm cộng đồng và các chương trình thực 
phẩm khác. Quý vị có thể đăng ký thay mặt cho người 
con chưa thành niên (dưới 18 tuổi) để nhận hỗ trợ tiền 
mặt của FEMA (Hỗ Trợ Chương Trình Cá Nhân và Hộ 
Gia Đình) nếu quý vị sống cùng người con đó. Quý vị sẽ 
không phải cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình trạng di 
trú của mình hoặc ký bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến tình 
trạng của mình.

4. TÔI CÓ CẦN SỐ AN SINH XÃ HỘI ĐỂ ĐĂNG KÝ 
NHẬN HỖ TRỢ TIỀN MẶT CỦA FEMA (HỖ TRỢ 
CHƯƠNG TRÌNH CÁ NHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH) KHÔNG?

Nếu quý vị đang nộp đơn thay mặt cho người con chưa 
thành niên của mình, quý vị nên cung cấp Số An Sinh Xã 
Hội của con quý vị. Tôi nên làm gì nếu tôi nộp đơn thay 
mặt cho một người trong gia đình tôi là công dân Hoa Kỳ 
hoặc người nước ngoài đủ điều kiện? Hãy nói rõ rằng quý 
vị chỉ đang đăng ký nhận các dịch vụ dành cho con quý vị 
chứ không phải cho chính quý vị. Không cung cấp bất kỳ 
thông tin về tình trạng di trú của chính quý vị. Không cần 
phải cung cấp thông tin về tình trạng của quý vị, vì quý vị 
không đăng ký nhận dịch vụ cho chính mình. Không cung 
cấp các thông tin sai lệch.
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Giấy phép cũng có thể được kiểm tra trực tuyến tại 
địa chỉ https://www2.cslb.ca.gov/OnlineServices/
CheckLicenseII/CheckLicense.aspx. Quý vị cũng có thể 
xem video, “Tái Thiết Sau Thảm Họa Thiên Nhiên” trên 
trang web CSLB tại địa chỉ: 
http://www.cslb.ca.gov/Media_Room/Disaster_Help_
Center/

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CÁ NHÂN & HỘ GIA 
ĐÌNH

Chương Trình dành cho Cá Nhân và Hộ Gia Đình (IHP) là 
một chương trình chung của Liên Bang và Tiểu Bang. Quý 
vị hoặc một người sống cùng quý vị phải là công dân Hoa 
Kỳ hoặc “người di trú đủ tiêu chuẩn” thì hộ gia đình của 
quý vị mới có thể đăng ký. Theo IHP, Cơ Quan Quản Lý 
Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) có thể cung cấp các khoản tài 
trợ dưới dạng tiền thuê, sửa chữa hoặc chuyển đổi nhà 
ở, sửa chữa hoặc thay thế phương tiện chuyên chở, chi 
phí tang lễ, tài sản cá nhân, chi phí y tế, nha khoa hoặc 
các chi phí khác. Công tác hỗ trợ thảm họa của FEMA đài 
thọ các nhu cầu cơ bản nhưng thường không đền bù toàn 
bộ tổn thất cho các nạn nhân thảm họa. Mỗi tình huống 
đều độc nhất và được xử lý tùy theo trường hợp. Những 
người bị thiệt hại trong thảm họa do Tổng Thống tuyên 
bố có thể đăng ký nhận hỗ trợ bằng cách gọi đến đường 
dây đăng ký của FEMA, 1-800-621-3362. Những người bị 
khiếm thính hoặc khó nghe xin gọi số 1-800-462-7585. 
Nếu quý vị cảm thấy không yên tâm khi tự gọi, nhân viên 
phụ trách trường hợp của quý vị có thể giúp. 
Để biết thông tin chung hoặc để thay đổi một đơn đăng 
ký hiện có, số điện thoại Đường Dây Trợ Giúp thông tin 
thảm họa của FEMA là 1-800-621-3362 hoặc TTY 1-800-
462- 7585.

CHƯƠNG TRÌNH TRỢ CẤP BỔ SUNG CỦA TIỂU BANG

Chương Trình Trợ Cấp Bổ Sung của Tiểu Bang (SSGP) 
California, do Sở Dịch Vụ Xã Hội California, Cục Dịch Vụ 
Hỗ Trợ Thảm Họa quản lý, có thể cung cấp các quỹ trợ cấp 
để hỗ trợ những người bị thiệt hại trong khu vực thảm 
họa do Tổng Thống tuyên bố khi triển khai hỗ trợ của 
liên bang cho IHP. SSGP được Tiểu Bang tài trợ 100 phần 
trăm. Khoản trợ cấp có thể giúp chi trả cho các hạng mục 
đủ tiêu chuẩn chưa được IHP giải quyết. Tuy nhiên, các 
cá nhân phải đăng ký với FEMA và nhận khoản tài trợ tối 
đa theo IHP mới có thể đủ tiêu chuẩn cho SSGP. Các tiêu 
chí đủ tiêu chuẩn tương tự các tiêu chí của FEMA, bao 

gồm phải là công dân Hoa Kỳ hoặc “người di trú đủ tiêu 
chuẩn”. Các khoản trợ cấp của tiểu bang đài thọ các nhu 
cầu cứu trợ thảm họa trong cùng các hạng mục như của 
IHP. Nếu quý vị có thắc mắc về tính đủ tiêu chuẩn hoặc 
liệu có an toàn không khi đăng ký với FEMA, vui lòng liên 
hệ với các cơ quan hỗ trợ thảm họa địa phương nêu trên. 
Nếu quý vị đã nhận mức hỗ trợ tối đa theo IHP, FEMA sẽ 
tự động chuyển đơn đăng ký của quý vị đến SSGP. Không 
có quy trình đăng ký riêng cho SSGP. Nếu quý vị có thắc 
mắc về Chương Trình Trợ Cấp Bổ Sung của Tiểu Bang, quý 
vị có thể liên hệ với SSGP theo số 1-800-759-6807 hoặc 
số TTY 1-800-952-8349 cho người khiếm thính hoặc khó 
nghe. Nhấp vào các liên kết sau để biết thêm thông tin 
chi tiết về SSGP.

Tờ Thông Tin Chương Trình Trợ Cấp Bổ Sung của Tiểu 
Bang (SSGP) (Phiên Bản Tiếng Tây Ban Nha)

Tờ Thông Tin Chương Trình Trợ Cấp Bổ Sung của Tiểu 
Bang (SSGP)

HỖ TRỢ NƠI TRÚ ẨN CHUYỂN TIẾP

Chương Trình Hỗ Trợ Nơi Trú Ẩn Chuyển Tiếp (TSA) cung 
cấp hỗ trợ chỗ ở ngắn hạn cho những người di tản không 
thể trở về nhà trong thời gian dài hoặc không xác định 
sau thảm họa. Quý vị phải là một công dân hoặc người di 
trú đủ tiêu chuẩn mới được nhận hỗ trợ này. Nếu các con 
trong độ tuổi vị thành niên của quý vị là công dân Hoa Kỳ 
thì quý vị có thể muốn đăng ký cho các em. Tham vấn các 
cơ quan địa phương nếu quý vị có thắc mắc hoặc quan 
ngại.
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5. YÊU CẦU VỀ QUỐC TỊCH/DI TRÚ CỦA FEMA LÀ GÌ?

Quý vị phải là Công Dân Hoa Kỳ, Kiều Dân nhưng không 
phải Công Dân Hoa Kỳ hoặc “Người Nước Ngoài Đủ Điều 
Kiện” thì mới có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền mặt 
của FEMA: Hỗ Trợ Chương Trình Cá Nhân và Hộ Gia Đình 
và Hỗ Trợ Thất Nghiệp Do Thảm Họa.

“Người Nước Ngoài Đủ Điều Kiện” là bất cứ ai có hộ khẩu 
thường trú hợp pháp (“thẻ xanh”). Quý vị sẽ được yêu 
cầu ký vào mẫu Tuyên Bố và Tiết Lộ (Mẫu FEMA 90-69 B) 
rằng quý vị là Công Dân Hoa Kỳ, Kiều Dân nhưng không 
phải Công Dân Hoa Kỳ hoặc “Người Nước Ngoài Đủ Điều 
Kiện”.

6. TÔI LÀ NGƯỜI DI TRÚ CÓ THỊ THỰC HỢP LỆ, 
NHƯNG VÌ TÔI KHÔNG PHẢI LÀ THƯỜNG TRÚ NHÂN 
NÊN TÔI SỢ RẰNG TÔI SẼ BỊ TRỤC XUẤT NẾU TÔI 
LIÊN HỆ VỚI BẤT KỲ QUAN CHỨC ĐỊA PHƯƠNG, TIỂU 
BANG HOẶC LIÊN BANG NÀO VÀ YÊU CẦU GIÚP ĐỠ. 
NGOÀI RA, CHÍNH PHỦ CÓ THỂ LẤY BẤT KỲ ĐƠN XIN 
VIỆN TRỢ NÀO CỦA TÔI ĐỂ CHỐNG LẠI TÔI NẾU SAU 
NÀY TÔI ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ KHÁC ĐỂ NHẬN THẺ 
XANH KHÔNG? VIỆC NHẬN CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ 
THẢM HỌA CÓ DẪN ĐẾN VIỆC TÔI KHÔNG THỂ CÓ 
ĐƯỢC THẺ XANH HAY QUỐC TỊCH HOA KỲ KHÔNG?

Cứu trợ thảm họa khẩn cấp được Cơ Quan Di Trú và Nhập 
Tịch Hoa Kỳ (USCIS) miễn trừ khỏi việc bị coi là gánh nặng 
xã hội. Việc nhận các dịch vụ hỗ trợ thảm họa từ chính 
phủ không dẫn đến tình trạng người di trú không đủ điều 
kiện để được thường trú hợp pháp (nhận “thẻ xanh”) 
hoặc nhập tịch. Việc nhận các dịch vụ hỗ trợ thảm họa 
không khiến người di trú trở thành “gánh nặng xã hội”.

Thông tin bổ sung được cung cấp tại địa chỉ https://www.
uscis.gov/greencard/public-charge

7. AI LÀ “NGƯỜI DI TRÚ ĐỦ ĐIỀU KIỆN”?

Người di trú đủ điều kiện là bất kỳ ai thuộc loại mục dưới 
đây:

• Thường trú nhân hợp pháp (chủ thẻ xanh);

• Người tị nạn và người lánh nạn;

• Các cá nhân đã được tạm tha nhân đạo trong thời gian 
một năm;

• Các cá nhân bị trục xuất đã được giữ lại do có tư cách là 
người tị nạn chính trị;

• Người Cuba hoặc Haiti; hoặc là

• Nạn nhân của tình trạng bạo lực gia đình hiện đang chờ 
đơn xin cứu trợ

8. TÔI KHÔNG CÓ GIẤY TỜ. TÔI CÓ BỊ BÁO CÁO CHO 
CƠ QUAN DI TRÚ NẾU TÔI NỘP ĐƠN XIN NHẬN 
CALFRESH (PHIẾU TRỢ CẤP THỰC PHẨM) CHO CON 
TÔI KHÔNG?

Nếu quý vị không đăng ký xin nhận quyền lợi hỗ trợ công 
cho chính mình, quý vị không cần cung cấp thông tin về 
tình trạng di trú của mình. Quý vị nên nói với nhân viên 
xem xét tính đủ điều kiện của mình rằng không phải quý 
vị đang cố gắng để lấy quyền lợi cho chính mình. Nhân 
viên xem xét tính đủ điều kiện sẽ không hỏi quý vị thêm 
bất kỳ câu hỏi nào về tình trạng di trú của quý vị một khi 
quý vị nói với họ rằng quý vị không nộp đơn cho chính 
mình. Không trình bày thông tin hoặc thông tin nhận 
dạng sai lệch. Quý vị sẽ cần cung cấp thông tin về thu 
nhập của mình hoặc bất kỳ tài sản nào quý vị có thể có, 
chẳng hạn như xe hơi.

9. TÔI KHÔNG CÓ GIẤY TỜ. TÔI CÓ BỊ BÁO CÁO CHO 
CƠ QUAN DI TRÚ NẾU TÔI ĐẾN NƠI TRÚ ẨN KHẨN 
CẤP KHÔNG?

Cục Kiểm Soát Di Trú và Hải Quan (ICE) Hoa Kỳ và Cơ 
Quan Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới (CBP) Hoa Kỳ đã 
tuyên bố rằng họ không tiến hành kiểm soát di trú tại 
các địa điểm cứu trợ thảm họa như nơi trú ẩn hoặc ngân 
hàng thực phẩm. Chính Phủ Liên Bang khuyến khích 
mạnh mẽ tất cả mọi người tuân theo sự hướng dẫn của 
các quan chức địa phương và tìm kiếm sự giúp đỡ và 
nơi trú ẩn bất kể tình trạng di trú của họ. Danh sách các 
nơi trú ẩn bao gồm nhiều nhà thờ và trường học thường 
được xem là nhà cung cấp đáng tin cậy.

10. ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU TÔI BỊ MẤT GIẤY TỜ TÙY 
THÂN HOẶC CÁC GIẤY TỜ KHÁC VÀ GẶP KHÓ KHĂN 
TRONG VIỆC CHỨNG MINH TÌNH TRẠNG HOẶC DANH 
TÍNH HỢP PHÁP?

Việc mọi người mất giấy tờ khi thảm họa xảy ra là điều 
phổ biến và dễ hiểu. Lửa, nước và gió có thể phá hủy các 
giấy tờ. Mọi người sơ tán nhanh chóng khỏi khu vực nguy 
hiểm có thể không có thời gian để lấy giấy tờ của mình.

Các cơ quan cung cấp dịch vụ hỗ trợ thảm họa hiểu điều 
này. Thông thường, họ sẽ nới lỏng các yêu cầu đơn xin 
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Nha Lộ Vận
http://www.dmv.ca.gov/

Nha Lộ Vận (DMV) California có thể giải đáp các thắc mắc 
và cung cấp các biểu mẫu cần thiết để hỗ trợ các cá nhân 
thay mới các giấy tờ của DMV, chẳng hạn như giấy phép 
lái xe, thẻ nhận dạng, giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy 
chứng nhận quyền sở hữu, bị mất do thảm họa. 

Nha Lộ Vận cung cấp miễn phí các thông dịch viên, bao 
gồm thông dịch viên Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ (ASL).

Nếu quý vị cần một thông dịch viên, vui lòng thông báo 
cho nhân viên DMV và một cuộc hẹn sẽ được lên lịch 
khi có thông dịch viên ngoại ngữ hoặc ASL. Các cuộc 
hẹn cũng có thể được lên lịch trong giờ làm việc thông 
thường bằng cách gọi số 1-800-777-0133 và cho biết 
cần hỗ trợ về ngoại ngữ. Để sử dụng Dịch Vụ Điện Thoại 
Chuyển Tiếp California từ điện thoại TTY, vui lòng gọi số 
1-800-735-2929 hoặc, từ điện thoại thoại, gọi số 1-800-
735- 2922 để được hỗ trợ liên hệ với DMV và sắp xếp 
thông dịch viên ASL.

Không được sử dụng thông dịch viên để làm bài kiểm 
tra kiến thức nhằm xin cấp giấy phép lái xe thương mại 
(CDL).

Khai Sinh, Chứng Tử, Kết Hôn và các Hồ Sơ Quan Trọng 
Khác
Phải xin hồ sơ khai sinh, chứng tử, kết hôn từ văn phòng 
lục sự quận tại quận nơi xảy ra sự kiện. Truy cập địa 
chỉ https://www.cdph. ca.gov/Programs/CHSI/Pages/
Obtaining-Vital-Records-From-County-Offices.aspx để 
xem danh sách các văn phòng lục sự quận.

Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Santa Clara
Cho phép xin trực tuyến các hồ sơ quan trọng (khai sinh, 
kết hôn và chứng tử) hoặc quý vị có thể xin trực tiếp.

70 West Hedding Street, East Wing, 1st Floor
San Jose, CA 95110
408-299-5688 
ClerkRecorder@rec.sccgov.org

HỖ TRỢ CỦA TIỂU BANG & 
LIÊN BANG
1. Có sẵn chương trình cứu trợ thảm họa của tiểu bang 
và liên bang nào cho người di trú không?

Có sẵn các chương trình của tiểu bang và liên bang liên 
quan đến cứu trợ thảm họa cho những người di trú đủ 
tiêu chuẩn. Các cơ quan địa phương tham gia công tác 
cứu trợ thảm họa có thể giúp quý vị điều hướng các hệ 
thống này và làm rõ các yêu cầu về tính đủ tiêu chuẩn. 
Đối với một số chương trình, nếu quý vị có con sinh tại 
Hoa Kỳ thì quý vị có thể tiếp cận các dịch vụ và khoản tài 
trợ cho con mình.

THÔNG TIN BẢO HIỂM VÀ TÁI THIẾT

Sở Bảo Hiểm California cung cấp hỗ trợ về các vấn đề bảo 
hiểm, chẳng hạn như trì hoãn xử lý yêu cầu bảo hiểm, chi 
phí sinh hoạt bổ sung, tranh chấp bảo hiểm dưới mức, 
v.v. Nếu quý vị đang gặp khó khăn trong việc xử lý yêu 
cầu bảo hiểm hoặc muốn điều tra vấn đề bảo hiểm dưới 
mức, hãy liên hệ với các nhân viên theo số điện thoại 
Đường Dây Nóng cho Người Tiêu Dùng của Sở để được 
hỗ trợ. 

Đường Dây Nóng cho Người Tiêu Dùng của Sở Bảo 
Hiểm California
1-800-927-HELP (4357)
TTY: 1-800-482-4833 
www.insurance.ca.gov.

Nếu quý vị cảm thấy không yên tâm khi tự gọi, nhân viên 
phụ trách trường hợp của quý vị có thể giúp.

HỘI ĐỒNG CẤP PHÉP NHÀ THẦU TIỂU BANG 

Hội Đồng Cấp Phép Nhà Thầu Tiểu Bang (CSLB) xác minh 
giấy phép của nhà thầu, điều tra các khiếu nại và cung 
cấp thông tin hữu ích về việc thuê một nhà thầu được 
cấp phép. Để biết thông tin về việc thuê hoặc nộp đơn 
khiếu nại liên quan đến nhà thầu, các nạn nhân thảm họa 
có thể gọi đến Đường Dây Nóng Thảm Họa Thiên Nhiên 
của CSLB theo số 1-800-962-1125 từ 8 giờ sáng - 5 giờ 
chiều, thứ Hai - thứ Sáu hoặc gọi đến hệ thống trả lời 
điện thoại tự động 24 giờ theo số 1-800-321-CSLB (2752). 
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thông thường về việc chứng minh tình trạng di trú, nhập 
tịch hoặc danh tính. Những người di trú nộp đơn hoặc 
yêu cầu giúp đỡ sau thảm họa nên mô tả tình huống của 
họ. Nếu họ bị mất hoặc không thể mang theo giấy tờ của 
họ khi thảm họa xảy ra, họ nên giải thích điều này cho bất 
kỳ quan chức cơ quan nào yêu cầu họ xuất trình giấy tờ.

Việc mất giấy tờ có thể ảnh hưởng đến khả năng được 
nhận hỗ trợ tài chính của một người và các quyền lợi 
khác liên quan đến khắc phục. Các cá nhân bị mất giấy tờ 
quan trọng hoặc có giấy tờ bị hư hỏng nên nộp đơn xin 
cấp giấy tờ thay thế.

Quý vị có thể nộp đơn xin cấp giấy tờ thay thế tại Văn 
Phòng Lục Sự của Quận, tại trường học, trường đại học, 
Nha Lộ Vận (DMV) (bằng lái xe thường hoặc bằng AB 60) 
và các cơ quan khác, tùy thuộc vào giấy tờ quý vị cần cho 
bản thân hoặc thành viên gia đình. Quý vị cũng có thể 
yêu cầu bất kỳ tổ chức hỗ trợ thảm họa nào hướng dẫn 
quý vị về vấn đề này.

11. TÔI NÓI TIẾNG ANH KHÔNG TỐT. TÔI CÓ THỂ LÀM 
GÌ?

Quý vị sẽ được cung cấp dịch vụ dịch thuật và phiên dịch 
miễn phí, bao gồm cả một nhân viên có thể nói ngôn 
ngữ của quý vị. Nếu nhân viên không thể nói ngôn ngữ 
của quý vị, quý vị sẽ được cung cấp một thông dịch viên 
hoặc miễn phí khi sử dụng các dịch vụ thông dịch viên 
của “đường dây ngôn ngữ”. Đừng ngần ngại yêu cầu một 
thông dịch viên.

12. NHỮNG CƠ QUAN NÀO ĐANG LẬP RA CÁC QUỸ 
ĐẶC BIỆT CHO NGƯỜI DI TRÚ KHÔNG CÓ GIẤY TỜ 
KHI THẢM HỌA XẢY RA?

Kiểm tra Các Quỹ và Dịch Vụ trên Mặt Đất được lập bởi 
Các Nhà Tài Trợ Quan Tâm Đến Người Di Trú và Người Tị 
Nạn (GCIR)

Liên kết đến các quỹ có sẵn và các tổ chức trong khu 
vực để hỗ trợ https://www.gcir.org/initiatives/natural-
disaster-response

NGUỒN LỰC ĐỊA PHƯƠNG 
HỖ TRỢ THẢM HỌA TẠI QUẬN 
SANTA CLARA
Sau đây là các nguồn lực địa phương sẵn sàng cho tình 
trạng khẩn cấp và hỗ trợ thảm họa được các tổ chức 
phi lợi nhuận địa phương và các cơ quan khác cung cấp. 
Hầu hết đều được cung cấp cho bất cứ ai và cung cấp 
nhiều cấp độ năng lực ngôn ngữ.

CÁC TRANG VỀ THẢM HỌA IMMIGRANTINFO.ORG

Phần Khẩn Cấp/Thảm Họa của Migrantinfo.org có các 
liên kết nguồn lực địa phương, tiểu bang và liên bang với 
thông tin đa ngôn ngữ, đa văn hóa về sức khỏe, an toàn, 
sẵn sàng và ứng phó tình trạng khẩn cấp. http://www.
immigrantinfo.org/immigrant-info/emergency-disaster/

ALERTSCC

AlertSCC là phương thức miễn phí, bí mật dành cho bất 
cứ ai sống hoặc làm việc tại Quận Santa Clara nhận được 
cảnh báo khẩn cấp được gửi trực tiếp đến điện thoại di 
động, thiết bị di động, email hoặc điện thoại cố định của 
họ. AlertSCC có thể liên lạc với quý vị mọi lúc mọi nơi để 
cung cấp thông tin và hướng dẫn trong nhiều tình huống 
khẩn cấp, bao gồm thông tin sau thảm họa về nơi trú ẩn, 
phương tiện vận chuyển hoặc vật tư. Hướng dẫn về cách 
đăng ký được cung cấp bằng: Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban 
Nha | Tiếng Việt | Tiếng Trung Quốc | Tuy nhiên, thông 
báo chỉ được gửi bằng Tiếng Anh.
Đăng ký tại www.alertscc.org.

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HOA KỲ - CHƯƠNG SILICON 
VALLEY (ARC-SV)

Các lớp học về sẵn sàng và ứng phó thảm họa, sức khỏe 
và an toàn, sơ cứu và chăm sóc trẻ em. Hỗ trợ khẩn cấp 
cho các nạn nhân trong các vụ cháy nhà và thiên tai. 
Chương trình phòng cháy chữa cháy và giáo dục cộng 
đồng.

Dịch Vụ Quốc Tế - Đoàn Tụ Gia Đình. 
Văn phòng San Jose phục vụ Quận Santa Clara.
2731 N. 1st St., San Jose, CA 95134
800-733-2767
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Goodwill
Quyên Tặng Xe Hơi
408-468-6220

QUẦN ÁO, VỆ SINH VÀ ĐỒ GIA DỤNG

Nhóm Thành Phố San Jose
408-232-5600

Giấy Giới Thiệu đến Goodwill của Hội Chữ Thập Đỏ Hoa 
Kỳ
408-468-6220

Dịch Vụ Cộng Đồng Sacred Heart
408-278-2160

Cứu Thế Quân San Jose
408-298-7600 hoặc Gilroy 408-848-5373

HỖ TRỢ PHÁP LÝ

Tổ Chức Luật của Silicon Valley
Các dịch vụ pháp lý cho người thuê bao gồm việc họ có 
phải trả tiền thuê trong thời gian xảy ra thảm họa không 
và quá trình trở về nhà của họ.
408-293-4790

Hỗ Trợ Pháp Lý Cho Người Cao Tuổi (SALA)
SALA không chuyên về các vấn đề pháp lý liên quan cụ 
thể đến cứu trợ thảm họa, nhưng đối với những người 
cao tuổi có thể có các nhu cầu pháp lý khác phát sinh 
trong thời gian xảy ra thảm họa thì người di trú cao tuổi 
có thể được hưởng lợi từ việc liên hệ với cơ quan này.

Văn Phòng Trung Tâm
1425 Koll Circle, Suite 109 San Jose, CA 95112
Điện thoại 408 295-5991

North County
650 969-8656 - Số Điện Thoại Miễn Phí

South County
408 847-7252 

DỌN DẸP & KHẮC PHỤC CHO CHỦ NHÀ

1. Nếu tôi lo ngại về sức khỏe của mình do có chất thải 
nguy hại xuất hiện trong thảm họa thì tôi có thể liên hệ 
với ai? Họ sẽ thu thập các thông tin cá nhân nào của 
tôi?

Các cơ quan địa phương, bao gồm Cơ Quan Xử Lý Chất 
Thải Nguy Hại Quận Santa Clara sẽ không yêu cầu quý vị 

cung cấp tình trạng di trú trong thời gian xảy ra thảm họa. 
Quý vị có thể liên hệ với bất kỳ nguồn lực nào được liệt 
kê dưới đây.

Cơ Quan Xử Lý Chất Thải Nguy Hại Quận Santa Clara
408-299-7300

Liên Minh Giám Sát Chất Độc Hại Silicon Valley
Chất thải điện tử.
408-287-6707

Sở Bảo Hiểm California
800-927-4357

Sở Xây Dựng Thành Phố San Jose
408-535-7770

THUẾ

Hội Đồng Quân Bình
408-277-1231 

Hội Đồng Thuế Đặc Quyền Kinh Doanh
800-852-5711 

Trợ Giúp Thẩm Định Tài Sản 
408-299-5500

THAY MỚI GIẤY TỜ & BẢO HIỂM

1. Nếu tôi bị mất giấy tờ trong thảm họa thì tôi có thể 
làm gì? Có an toàn không khi đến thăm các văn phòng 
chính phủ nếu tôi không thể chứng minh danh tính hoặc 
tình trạng di trú của mình?

Bất kỳ cơ quan địa phương nào được liệt kê ở trên có tiến 
hành công tác toàn diện về trường hợp đều có thể hỗ trợ 
trong khi quý vị thực hiện quy trình thay mới giấy tờ. Nếu 
quý vị cảm thấy không thoải mái khi tự mình tham gia vào 
quy trình này, hãy liên hệ với bất kỳ cơ quan địa phương 
nào làm công tác cứu trợ thảm họa và yêu cầu được giúp 
đỡ. Quý vị có thể thay mới bằng lái xe “thông thường” 
của mình hoặc bằng lái AB 60 tại bất kỳ văn phòng nào 
của Nha Lộ Vận (DMV) California. DMV California đã 
tuyên bố rằng họ không chia sẻ dữ liệu cá nhân với Cục 
Kiểm Soát Di Trú và Hải Quan (ICE), trừ khi họ đưa ra lệnh 
bắt giữ một cá nhân cụ thể liên quan đến một vụ án hình 
sự. Quý vị có thể lên lịch các cuộc hẹn theo cách trực 
tuyến để tiết kiệm thời gian. Thông tin thêm về DMV và 
các hồ sơ quan trọng được cung cấp bên dưới.

13

D Ị C H  V Ụ  H Ỗ  T R Ợ  T H Ả M  H Ọ A  C H O  N G Ư Ờ I  D I  T R Ú

van.nguyen
Sticky Note
kịp thời

van.nguyen
Cross-Out

van.nguyen
Inserted Text
Người

van.nguyen
Cross-Out

van.nguyen
Inserted Text
Cơ Quan Quản Lý Các Phương TiệnCơ Giới

van.nguyen
Cross-Out

van.nguyen
Cross-Out

van.nguyen
Inserted Text
chứa

van.nguyen
Cross-Out

van.nguyen
Inserted Text
liên kết đến

van.nguyen
Cross-Out

van.nguyen
Inserted Text
phương cách 

van.nguyen
Cross-Out

van.nguyen
Inserted Text
bảo mật

van.nguyen
Cross-Out

van.nguyen
Inserted Text
cảnh báo

van.nguyen
Cross-Out

van.nguyen
Inserted Text
 Cơ Quan Thuế Vụ Tiểu Bang ( BoE) )

van.nguyen
Cross-Out

van.nguyen
Inserted Text
Sở Thuế Tiểu Bang (FTB)

van.nguyen
Cross-Out

van.nguyen
Inserted Text
DMV



TỔ CHỨC TỪ THIỆN CÔNG GIÁO DỊCH VỤ KHẮC PHỤC 
THẢM HỌA

Chương Trình Dịch Vụ Cứu Trợ và Khắc Phục Thảm Họa 
Phục Vụ Mọi Người Thuộc Mọi Nền Văn Hóa và Tín 
Ngưỡng
408-755-5114
disasterrelief@catholiccharitiesscc.org

Địa điểm

Căn Hộ Paseo Senter
1908 Senter Road, Suite #50, San Jose, CA 95112

Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo của Quận Santa Clara
Văn Phòng Chính
2625 Zanker Road, San Jose, CA 95134

HỖ TRỢ DỰA TRÊN KHU VỰC CẦN 
THIẾT

QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP THẢM HỌA

Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ
Dịch vụ cứu trợ thiên tai ngắn hạn 408-577-2054

Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo của Quận Santa Clara
Hỗ trợ từ trung đến dài hạn, vận động và hướng dẫn 
trong việc tiếp cận các nguồn lực 408-755-5114

Mạng Lưới Hỗ Trợ Trẻ Em Quốc Tế (ICAN)
408-508-8788 hoặc 408-532-7755

HỖ TRỢ NƠI TRÚ ẨN & NHÀ Ở

Hầu hết các nơi trú ẩn được quản lý bởi các cộng đồng 
địa phương, Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ và các cơ quan tình 
nguyện khác. Nhiệm vụ nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ 
Hoa Kỳ là nuôi dưỡng, che chở và cung cấp các hình thức 
hỗ trợ khác mà không liên quan đến chủng tộc, tôn giáo 
hoặc tình trạng di trú. Các nơi trú ẩn được lập ra trong 
các tình huống khẩn cấp. Ví dụ, trong trận lụt năm 2017 
tại San Jose, Trung Tâm Cộng Đồng George Shirakawa đã 
mở cửa tại 2072 Lucretia Ave., làm trung tâm một cửa 
khẩn cấp, nơi cư dân bị ảnh hưởng có thể nhận được 
nhiều dịch vụ.

1. Tôi có thể tiếp cận với dịch vụ hỗ trợ nhà ở/nơi trú ẩn 
khẩn cấp mà không sợ bị thẩm vấn và giam giữ không?

Hội Chữ Thập Đỏ sẽ không yêu cầu mọi người đưa ra bất 
kỳ hình thức nhận dạng nào để được ở trong nơi trú ẩn 
của họ. Để nhận được một số dịch vụ của Hội Chữ Thập 
Đỏ, chẳng hạn như gặp gỡ nhân viên phụ trách để hỗ trợ 
khắc phục thảm họa, họ sẽ cần xác minh địa chỉ trước 
khi xảy ra thảm họa của một người. Đối với những người 
không có giấy tờ nhận dạng do chính phủ cấp, Hội Chữ 
Thập Đỏ thường có thể thực hiện việc này thông qua các 
phương tiện khác, chẳng hạn như bản sao hóa đơn tiện 
ích.

FEMA đã nhiều lần tuyên bố rằng các nhân viên ICE sẽ 
không tiến hành các hoạt động kiểm soát trong các nơi 
trú ẩn khẩn cấp.

2. Tôi nên liên hệ với cơ quan địa phương nào nếu tôi 
cần hỗ trợ về nhà ở? 

Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ - Chương Silicon Valley  
(ARC-SV)
Văn phòng San Jose phục vụ Quận Santa Clara.
2731 N. 1st St., San Jose, CA 95134
800-733-2767

Nơi Trú Ẩn Khẩn Cấp

Ngoài các cơ quan địa phương, các nơi trú ẩn khẩn cấp 
cũng được liệt kê trên trang web của Văn Phòng Dịch Vụ 
Cứu Trợ Khẩn Cấp California http://www.caloes.ca.gov/
cal-oes-divisions/access-functional-needs/sheltering
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CHĂM SÓC SỨC KHỎE & QUYỀN LỢI BẢO HIỂM  
(MEDI-CAL)

Medi-Cal là một chương trình bảo hiểm y tế công cộng 
cung cấp quyền lợi bảo hiểm chăm sóc y tế, nha khoa và 
nhãn khoa toàn diện cho người có thu nhập thấp, bao 
gồm các gia đình có trẻ em, người cao tuổi, người khuyết 
tật, phụ nữ mang thai và người có thu nhập thấp mắc các 
bệnh cụ thể, chẳng hạn như bệnh lao, ung thư vú hoặc 
HIV/AIDS. Quý vị phải là một công dân hoặc người di trú 
đủ tiêu chuẩn mới được nhận hỗ trợ này, nhưng các dịch 
vụ cấp cứu được cung cấp cho tất cả mọi người. Để biết 
thông tin về tính đủ tiêu chuẩn hoặc nếu quý vị có bất kỳ 
thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ với Sở Dịch Vụ Xã Hội 
Quận Santa Clara.
https://www.sccgov.org/sites/ssa/debs/hc/Pages/
medical.aspx

NHU CẦU CỦA NHÓM DÂN SỐ ĐẶC BIỆT

Dịch vụ cho Người Cao Tuổi

1. Tôi là một người di trú cao tuổi. Có sẵn các dịch vụ 
nào cho tôi trong những thảm họa lớn? Có tình trạng 
di trú của tôi có ảnh hưởng đến quyền tiếp cận dịch vụ 
không?

Người di trú cao tuổi có thể bị căng thẳng và gặp khó 
khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ trong thời gian xảy ra 
thảm họa. Một trong những nguồn lực địa phương quan 
trọng có thể kể đến Sourcewise, trước là Hội Đồng về 
Người Cao Tuổi. 

Sourcewise
408-350-3200, tùy chọn 1
community@mysourcewise.com

Kết Nối Nguồn Lực
Cho biết các dịch vụ sẵn có tại Quận Santa Clara. www.
mysourcewise.com

Để truy cập danh sách đầy đủ hơn các cơ quan địa 
phương làm việc với người cao tuổi, bao gồm Tổ Chức Từ 
Thiện Công Giáo, Liên Minh Công Dân Cao Tuổi Người Mỹ 
Gốc Hàn, Trung Tâm Cộng Đồng Người Bản Địa, Tổ Chức 
Người Mỹ Gốc Á vì Sự Tham Gia Trong Cộng Đồng, Tổ 
Chức Tình Nguyện Người Việt, Yu-Ai-Kai, Tổ Chức Dịch Vụ 
Xã Hội và Cơ Hội Cho Người Bồ Đào Nha (POSSO), và các 
cơ quan khác, xin vui lòng nhấp vào đây.

Hầu hết các cơ quan này cung cấp dịch vụ cho người di 
trú trong các khoảng “thời gian thông thường”, nhưng 
cũng hành động trong thời gian xảy ra thảm họa. Các dịch 
vụ liên quan đến thảm họa được cung cấp bất kể tình 
trạng di trú, nhưng hãy kiểm tra với một cơ quan và một 
chương trình cụ thể.

Ngoài ra, Quận Santa Clara còn có Phòng Dịch Vụ Người 
Cao Tuổi và Người Trưởng Thành (DAAS) của Cơ Quan 
Dịch Vụ Xã Hội khuyến khích lối sống an toàn và độc 
lập cho người cao tuổi, người lớn phụ thuộc và người 
khuyết tật thông qua việc cung cấp các dịch vụ bảo vệ, 
dinh dưỡng chất lượng và các dịch vụ tại nhà mang tính 
hỗ trợ. DAAS cũng thực hiện đánh giá nhu cầu của cộng 
đồng, phát triển các chương trình và dịch vụ đồng thời tư 
vấn về các vấn đề chính sách liên quan đến phúc lợi cho 
người cao tuổi và người khuyết tật. Các nguồn thông tin 
của họ có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng 
Trung. 

Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội
Phòng Dịch Vụ Người Cao Tuổi và Người Trưởng Thành 
(DAAS)
333 W. Julian Street, San Jose, CA 95110
408-755-7600

XE HƠI BỊ HƯ HỎNG/CẨU ĐI & QUYÊN TẶNG XE HƠI

Xe Hơi Bị Hư Hỏng/Cẩu Đi
408-277-4263

Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo của Quận Santa Clara
Quyên Tặng Xe Hơi
408-755-5114
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Hỗ Trợ Tìm Kiếm và Cho Thuê Nhà Ở

Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo của Quận Santa Clara
Điện thoại chính: 408-794-1100

Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo Dịch Vụ Khắc Phục Thảm 
Họa Chương Trình Dịch Vụ Cứu Trợ và Khắc Phục Thảm 
Họa Phục Vụ Mọi Người Thuộc Mọi Nền Văn Hóa và Tín 
Ngưỡng
408-755-5114
disasterrelief@catholiccharitiesscc.org

Căn Hộ Paseo Senter
1908 Senter Road, Suite #50, San Jose, CA 95112

Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo của Quận Santa Clara
Văn Phòng Chính
2625 Zanker Road, San Jose, CA 95134

TỔ CHỨC LAW FOUNDATION OF SILICON VALLEY (LFSV)

Dự Án Luật Nhà Ở Công Bằng (FHLP)
FHLP cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho các khách 
hàng bị di dời, bị từ chối tiếp cận, hoặc các khách hàng bị 
nhắm mục tiêu, phân biệt đối xử hoặc bị chủ nhà từ chối 
sửa chữa không công bằng trong thời gian xảy ra thảm 
họa.

Tổ Chức Luật của Silicon Valley
152 North 3rd Street, 3rd Floor
San Jose, CA 95112
Điện Thoại Liên Hệ của FHLP: 408-280-2452

THỰC PHẨM & CÁC NHU YẾU PHẨM KHÁC

1. Nếu tôi không có giấy tờ. Tôi có nên tìm kiếm sự trợ 
giúp về thực phẩm từ chính phủ trong hoặc sau thảm 
họa không?

2. Nếu tôi không phải là công dân Hoa Kỳ, việc nhận trợ 
cấp thực phẩm có làm ảnh hưởng đến cơ hội nhập tịch 
của tôi không?

Theo U.S.CIS, các chương trình dinh dưỡng, bao gồm 
Phiếu Trợ Cấp Thực Phẩm, Chương Trình Dinh Dưỡng Bổ 
Sung cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ Sinh và Trẻ Em (WIC), Chương 
Trình Bữa Trưa và Bữa Sáng tại Trường Quốc Gia và các 
chương trình trợ cấp thực phẩm bổ sung và khẩn cấp 
khác không được coi là “gánh nặng xã hội” và việc sử 
dụng bất kỳ chương trình nào trong số này sẽ KHÔNG 
ảnh hưởng đến tình trạng di trú của quý vị dưới bất kỳ 
hình thức nào.

Hãy liên lạc với bất kỳ cơ quan địa phương nào cung cấp 
hỗ trợ thực phẩm hoặc gọi tới các đường dây nóng được 
liệt kê dưới đây. Ngoài Ngân Hàng Thực Phẩm Vụ Thu 
Hoạch Thứ Hai, tổ chức tôn giáo địa phương trong các cơ 
quan cộng đồng khác cũng có thể phân phối thực phẩm 
trong thời gian xảy ra thảm họa.

3. Những cơ quan địa phương nào cung cấp thực phẩm 
trong trường hợp khẩn cấp?

Ngân Hàng Thực Phẩm Vụ Thu Hoạch Thứ Hai
408-266-8866
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều
https://www.shfb.org/getfood

Trung Tâm Curtner
750 Curtner Avenue, San Jose CA 95125
408-266-8866
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều

Trung Tâm Cypress
4001 North 1st Street, San Jose CA 95134
408-266-8866
Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:00 sáng đến 5:00 chiều

Dịch Vụ Cộng Đồng Sacred Heart: Chương Trình Thực 
Phẩm và Quần Áo
http://sacredheartcs.org/programs/
food-clothing/
408-278-2160

Dịch Vụ Cộng Đồng Drop By Sacred Heart
1381 South First St., San José, CA 95110

Dịch Vụ Cộng Đồng Sunnyvale
Được thành lập để ngăn chặn và giải quyết tình trạng vô 
gia cư và nạn đói.

Dịch Vụ Khẩn Cấp Cho Cư Dân Sunnyvale
725 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086
info@svcommunityservices.org
408-738-4321
Thứ Hai đến Thứ Sáu
9:00 đến 11:30 sáng | 1:00 đến 4:00 chiều

Dịch Vụ Cộng Đồng West Valley
Phòng Để Thức Ăn Dịch Vụ Cộng Đồng West Valley cung 
cấp nhiều lựa chọn thực phẩm cho các gia đình đang phải 
đối mặt với khủng hoảng nạn đói.
10104 Vista Dr., Cupertino, CA 95014
408-255-8033
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và những người khuyết tật mà nếu không có công tác 
chăm sóc này, sẽ không thể ở lại an toàn trong nhà của 
họ. Chương trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (IHSS) cung cấp 
các dịch vụ theo khả năng thực hiện các hoạt động hàng 
ngày của người nhận IHSS và có thể bao gồm cho ăn, tắm 
rửa, mặc đồ, dọn nhà, giặt ủi, mua sắm, chuẩn bị bữa ăn 
và dọn dẹp, chăm sóc đường hô hấp, ruột & bàng quang, 
di chuyển đến và ra khỏi giường, chà xát da (để ngăn 
ngừa lở loét da), đi cùng đến các cuộc hẹn y tế, dịch vụ y 
tế và giám sát bảo vệ.

Người nhận IHSS có trách nhiệm tìm các nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc tại nhà, thuê và giám sát các nhà cung 
cấp của họ và sa thải nhà cung cấp nếu các dịch vụ không 
được thực hiện theo tiêu chí của khách hàng. Ngoài ra, 
Cơ Quan Công IHSS có giữ sổ đăng ký các cá nhân có thể 
làm việc với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc tại 
nhà.

2. Ai Đủ Điều Kiện cho IHSS? 

Để đủ tiêu chuẩn cho IHSS, người đăng ký phải từ 65 tuổi 
trở lên, bị khiếm thị hoặc khuyết tật. Người đăng ký cũng 
phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

• Cư trú tại California

• Sống trong nhà riêng của họ hoặc nơi ở khác mà họ 
chọn cư trú (những người sống trong bệnh viện chăm sóc 
cấp tính, cơ sở điều dưỡng chuyên môn và cơ sở chăm 
sóc trung gian không đủ tiêu chuẩn)

• Có xác định đủ tiêu chuẩn cho Medi-Cal. Nếu quý vị 
hiện không nhận Medi-Cal, vui lòng liên hệ với Trung Tâm 
Hỗ Trợ Đăng Ký của Cơ Quan chúng tôi qua điện thoại 
theo số 1-877-962-3633 hoặc qua trang web của chúng 
tôi tại địa chỉ www.MybenefitsCalWIN.org để biết thêm 
thông tin chi tiết về tính đủ tiêu chuẩn cho Medi-Cal.

• Nộp biểu mẫu Chứng Nhận Chăm Sóc Sức Khỏe [SOC 
873] do Chuyên Gia Chăm Sóc Sức Khỏe Được Cấp Phép 
điền Những người hiện đang nhận Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại 
Nhà (IHSS) có thể nhận dịch vụ từ nhà cung cấp của họ 
(hoặc từ nhà cung cấp đã ghi danh khác) ngay cả khi 
được sơ tán khỏi nơi cư trú chính. Những người nhận 
và nhà cung cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà có thắc mắc liên 
quan đến các dịch vụ bị ảnh hưởng bởi thảm họa có thể 
liên hệ với nhân viên IHSS tại quận của họ. 

Để biết danh sách các văn phòng IHSS của Quận, vui lòng 
truy cập trang web tại địa chỉ: http://www.cdss.ca.gov/
inforesources/County-IHSS-Offices.

THÔNG TIN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

1. Đâu là cách tốt nhất để nhận được thông tin đáng tin 
cậy khi có quan ngại về sức khỏe trong khi xảy ra thảm 
họa?

Có nhiều cách để nhận thông tin khi có quan ngại về sức 
khỏe cộng đồng trong thảm họa. Quý vị có thể muốn liên 
hệ với Sở Y Tế Công Cộng Quận Santa Clara theo số 408-
792- 5202.

Hoặc xem các cảnh báo sức khỏe và an toàn: 
https://www.sccgov.org/sites/phd/pages/health-safety-
alerts.aspx

Mạng lưới Nỗ Lực Cứu Trợ Thảm Họa Của Các Cơ Quan 
Hợp Tác (CADRE) địa phương cũng có thể phổ biến thông 
tin thông qua các phương tiện truyền thông dân tộc địa 
phương. Đài phát thanh được cộng đồng hỗ trợ cũng có 
sẵn bằng tiếng Anh (và một số chương trình tiếng Tây Ban 
Nha) tại 94.1 FM — đài phát thanh này có vùng phủ sóng 
trực tiếp trên mặt đất trong vụ cháy rừng ở miền Bắc 
California vào mùa thu năm ngoái.

Sở Y Tế Công Cộng California
Cung cấp thông tin liên quan đến quan ngại về sức khỏe 
cộng đồng trong khi xảy ra thảm họa. 
916-650-6416 
http://www.bepreparedcalifornia.ca.gov
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Trung Tâm Gia Đình St. Joseph
Nhiệm vụ của Trung Tâm Gia Đình St. Joseph là giảm bớt 
nạn đói và tình trạng vô gia cư tại Quận South Santa Clara 
bằng cách cung cấp thực phẩm, nhà ở và các dịch vụ liên 
quan đến việc làm.

Trung Tâm Gia Đình St. Joseph cung cấp hỗ trợ thực phẩm 
cho cư dân có thu nhập thấp bằng cách cung cấp các giỏ 
thức ăn bổ sung từ Thứ Ba đến Thứ Sáu. Sản phẩm tươi 
ngon miễn phí được phân phối cho các cá nhân và gia 
đình có thu nhập thấp vào Thứ Hai từ 9:00 sáng - 12:00 
trưa.

7950 Church Street, Suite A Gilroy, CA 95020
408-842-6662 x25

4. Làm thế nào tôi có thể nhận được disaster CalFresh?

Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Quận Santa Clara
Nếu có thể, hãy tới Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội Quận Santa 
Clara để đăng ký CalFresh và/hoặc các quyền lợi công 
khác.

Đường Dây Thông Tin Tự Động 24 Giờ: 
1-877-96-BENEFITS hoặc 1-877-962-3633

Có thể nộp đơn trực tiếp cho quận, thông qua người đại 
diện được ủy quyền bằng fax, thư hoặc qua điện thoại. 
Các đơn có sẵn tại Văn Phòng Tiếp Nhận Cơ Quan Dịch Vụ 
Xã Hội địa phương hoặc trực tuyến.

Các Trung Tâm Hỗ Trợ Đăng Ký: 

San Jose
1919 Senter Road
San Jose, CA 95112
408-271-5600

South County
379 Tomkins Court
Gilroy, CA 95020
408-846-3900

North County
1330 W. Middlefield Road
Mountain View, CA 94043
408-278-2400

Đường dây nóng chung của CalFresh (Phiếu Trợ Cấp Thực 
Phẩm) 877-962-3633 • Đường dây nóng về thực phẩm 
800-984-3663

Disaster CalFresh
TẤT CẢ CÁC CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH ĐỀU CÓ THỂ ĐĂNG KÝ

Disaster CalFresh có thể giúp đáp ứng các nhu cầu dinh 
dưỡng tạm thời của các nạn nhân thảm họa có thu nhập 
trung bình, bất kể tình trạng di trú, sau thảm họa thiên 
nhiên như lũ lụt, hỏa hoạn hoặc động đất. Disaster 
CalFresh cung cấp một quyền lợi về thực phẩm có giá trị 
một tháng trên thẻ Chuyển Quyền Lợi Điện Tử (EBT), có 
thể được sử dụng để mua thực phẩm tại các cửa hàng 
tạp hóa và chợ nông sản được ủy quyền. Để biết thêm 
thông tin về Disaster CalFresh, hãy truy cập trang web tại 
địa chỉ: http://www.cdss.ca.gov/inforesources/CalFresh/
Disaster-CalFresh

CalFresh
CalFresh cung cấp hỗ trợ thực phẩm liên tục cho những 
người có thu nhập thấp thông qua các quyền lợi hàng 
tháng trên thẻ Chuyển Quyền Lợi Điện Tử (EBT) có thể 
được sử dụng để mua thực phẩm tại các cửa hàng tạp 
hóa và chợ nông sản được ủy quyền.

Chương Trình Dinh Dưỡng Bổ Sung cho Phụ Nữ, Trẻ Sơ 
Sinh và Trẻ Em (WIC)
Chương trình WIC dành cho tất cả phụ nữ mang thai và 
trẻ nhỏ bất kể tình trạng di trú. Chương trình WIC giúp 
các phụ nữ mang thai có thu nhập thấp đến trung bình, 
các bà mẹ mới sinh và con của họ cùng với các em nhỏ 
được ăn uống tốt và duy trì sức khỏe. 
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dự kiến   làm việc trong khu vực thảm họa tại thời điểm 
xảy ra thảm họa; và do thảm họa:

• không còn có việc làm hoặc nơi làm việc; hoặc

• không thể đến nơi làm việc; hoặc

• không thể làm việc do nơi làm việc bị tàn phá; hoặc

• không thể làm việc vì chấn thương do thảm họa gây ra.  

Cần có bằng chứng về việc làm, nhưng nhiều tài liệu có 
thể được sử dụng làm bằng chứng về việc làm. Xem các 
liên kết dưới đây để biết thêm thông tin. Nhìn chung, nếu 
quý vị là người di trú nhưng đã có giấy phép làm việc thì 
quý vị không phải lo lắng khi yêu cầu loại hỗ trợ này. Tuy 
nhiên, quý vị có thể muốn kiểm tra với các cơ quan địa 
phương được liệt kê trong tập sách này.

Để biết thêm thông tin về chương trình, hãy xem Tờ 
Thông Tin DUA của Phòng Phát Triển Việc Làm (EDD) 
California có sẵn tại địa chỉ:

Tiếng Anh: http://www.edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/
de8714y.pdf

Tiếng Tây Ban Nha: http://www.edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/
de8714ys.pdf

Để tìm thêm thông tin về DUA và cách nộp đơn cho cả 
bảo hiểm việc làm và DUA, hãy truy cập trang web của 
EDD tại địa chỉ: http://www.edd.ca.gov/About_EDD/
Disaster_Related_Services.htm

SỨC KHỎE, SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VÀ 
TƯ VẤN

SỨC KHỎE TÂM THẦN & TINH THẦN

1. Nếu tôi cảm thấy đau buồn, chán nản, hay bị chấn 
động do thảm họa thì tôi nên tìm sự giúp đỡ ở đâu?

Quý vị có thể muốn liên hệ với một vài tổ chức địa 
phương, Quận hoặc các trung tâm khủng hoảng quốc gia. 
Số điện thoại của họ được liệt kê bên dưới.

2. Nếu tôi không có giấy tờ thì tôi có thể tiếp cận các 
dịch vụ trợ giúp đó mà không phải tiết lộ tình trạng di 
trú của mình không?

Tất cả các cơ quan địa phương và cơ quan của Quận cũng 
như nhân viên đường dây nóng địa phương sẽ không hỏi 
về tình trạng di trú của quý vị.

Trung Tâm Bill Wilson
408-243-0222
3490 The Alameda, Santa Clara, CA 95050

Buddhist Tzu Chi Foundation
408-457-6969 
2355 Oakland Rd, San Jose, CA 95131

Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo của Quận Santa Clara
408-794-1100 
2625 Zanker Rd, San Jose, CA 95134

TƯ VẤN VỀ KHỦNG HOẢNG

Đường Dây Nóng Phòng Chống Khủng Hoảng và Tự Tử 
của Quận
1-855-278-4204 
Số điện thoại miễn phí; 24 giờ/7 ngày một tuần

Đường Dây Trợ Giúp Đau Buồn Do Thảm Họa
Gọi số 1-800-985-5990 hoặc soạn tin TalkWithUs gửi 
66746 để kết nối với một nhân viên tư vấn khủng hoảng 
được đào tạo. 

Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khủng hoảng 24/7, 365 
ngày một năm cho những người gặp phải tình trạng đau 
buồn về cảm xúc liên quan đến các thảm họa nhiên nhiên 
hoặc do con người gây ra.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ TẠI NHÀ

1. Người di trú có đủ điều kiện nhận các Dịch Vụ Hỗ Trợ 
Tại Nhà không?

Thường trú nhân hoặc người được cấp thẻ xanh thường 
đủ điều kiện cho loại dịch vụ này nếu họ đáp ứng các yêu 
cầu khác về tính đủ tiêu chuẩn.

Để đăng ký IHSS, hãy gọi cho Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội của 
Quận Santa Clara theo số 408-792- 1600 trong khoảng 
thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến hết 
thứ Sáu.

Chương trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà là một chương trình 
do liên bang, tiểu bang và địa phương tài trợ để cung cấp 
trợ giúp cho những người cao tuổi đủ tiêu chuẩn, người 
khiếm thị,
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WIC cung cấp:

• Séc đặc biệt để mua các loại thực phẩm tốt cho sức 
khỏe như sữa, nước ép, trứng, phô mai, trái cây, rau củ, 
thực phẩm cho trẻ em và ngũ cốc nguyên hạt;

• Thông tin về dinh dưỡng và sức khỏe; và

• Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và giới thiệu đến các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe và cộng đồng.

CalWorks
CalWORKs cung cấp hỗ trợ tiền mặt để các gia đình 
nghèo đủ tiêu chuẩn ở California có thể trả tiền nhà, tiền 
thực phẩm và các chi phí cần thiết khác. Nếu quý vị là 
một “người di trú không đủ tiêu chuẩn” và không đăng ký 
quyền lợi CalWORKs cho bản thân thì quý vị có thể nhận 
hỗ trợ cho con mình nếu các em là công dân Hoa Kỳ hoặc 
người di trú đủ tiêu chuẩn. Để biết thêm thông tin về 
chương trình này, hãy truy cập trang web về hỗ trợ tiền 
mặt tại địa chỉ: http://www.cdss.ca.gov/CalWORKs hoặc 
đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: www.benefitscal.org/.  
Quý vị cũng có thể liên hệ với phòng phúc lợi/dịch vụ xã 
hội tại quận địa phương của mình tại địa chỉ: 
http://www.cwda.org/links/chsa.php

DỊCH VỤ VIỆC LÀM

1. Đâu là các Tổ Chức Tại Cộng Đồng (CBO) địa phương 
trợ giúp các dịch vụ liên quan đến việc làm và hỗ trợ tài 
chính mà tôi có thể cần sau thảm họa?

Dưới đây là danh sách các tổ chức và số điện thoại của 
họ. Quý vị có thể muốn liên hệ với nhân viên của họ hoặc 
văn phòng tại địa phương của Phòng Phát Triển Việc Làm. 
Hầu hết người di trú thích tương tác với các cơ quan tại 
cộng đồng nằm trong khu phố của họ. Như đã mô tả 
trong phần nhà ở, các cơ quan này thường yêu cầu các tài 
liệu/cách thức thay thế để chứng minh danh tính và nơi 
cư trú của quý vị.

VIỆC LÀM

Work2Future
408-794-1100 / 408-794-1125
1601 Foxworthy Avenue San Jose, CA 95118

Tzu Chi Foundation
408-457-6969 
2355 Oakland Rd, San Jose, CA 95131

Tổ Chức Tình Nguyện Người Việt (VIVO) – y tế & dịch vụ 
nhân sinh
2264 Quimby Rd, San Jose, CA 95122
408-532-7755

Phòng Phát Triển Việc Làm
800-300-5616

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TRONG THẢM HỌA

Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo của Quận Santa Clara
408-755-5114

Căn Hộ Paseo Senter
1908 Senter Road, Suite #50, San Jose, CA 95112

Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo của Quận Santa Clara
Văn Phòng Chính
2625 Zanker Road, San Jose, CA 95134
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Mạng Lưới Hỗ Trợ Trẻ Em Quốc Tế (ICAN)
408-508-8788
532 Valley Way, Milpitas, CA 95035
info@ican2.org
Dịch vụ cho các gia đình và cộng đồng người Việt

Dịch Vụ Cộng Đồng Sacred Heart
408-278-2160 1381 
South First Street, San José, CA 95110

Cứu Thế Quân San Jose
408-298-7600 359 
N. 4th St, San Jose, CA 95112

Tzu Chi Foundation - Hỗ trợ tài chính cho các gia đình
408-457-6969 
2355 Oakland Rd, San Jose, CA 95131

HỖ TRỢ CHỦ DOANH NGHIỆP

Hội Đồng Quân Bình
408-277-1231

Work 2 Future
408-794-1100 / 408-794-1125
1601 Foxworthy Ave, San Jose, CA 95118

2. Đâu là các CBO địa phương trợ giúp các dịch vụ liên 
quan đến việc làm mà tôi có thể cần sau thảm họa?

Work 2 Future
408-794-1100 / 408-794-1125
1601 Foxworthy Ave, San Jose, CA 95118

Tzu Chi Foundation
408-457-6969 
2355 Oakland Rd, San Jose, CA 95131

Tổ Chức Tình Nguyện Người Việt (VIVO) – y tế & dịch vụ 
nhân sinh
2264 Quimby Rd, San Jose, CA 95122
408-532-7755

DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Phòng Phát Triển Việc Làm (EDD) và các cơ quan đối tác 
địa phương tại các địa điểm Trung Tâm Việc Làm Hoa Kỳ 
của California trên toàn tiểu bang cung cấp nhiều dịch 
vụ việc làm, chẳng hạn như tìm kiếm, giới thiệu việc làm 
và đào tạo. Những người tìm việc và nhà tuyển dụng có 
thể kết nối với hàng ngàn cơ hội việc làm có sẵn và các 

ứng viên đủ điều kiện thông qua CalJobs, hệ thống trao 
đổi lao động trực tuyến của California tại địa chỉ www.
caljobs.ca.gov.

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Người lao động bị mất việc không phải do lỗi của họ, 
chẳng hạn như trong trường hợp xảy ra thảm họa, có thể 
đủ tiêu chuẩn nhận các quyền lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp 
(UI). Để đủ tiêu chuẩn nhận các quyền lợi UI, các cá nhân 
phải có giấy phép làm việc, bị thất nghiệp hoặc không làm 
việc toàn thời gian, có thể làm việc, đang tìm việc và sẵn 
sàng chấp nhận một công việc phù hợp.

Cách đăng ký nhanh nhất và dễ dàng nhất là đăng ký 
trực tuyến trên trang web của Phòng Phát Triển Việc 
Làm (EDD) tại địa chỉ: www.edd.ca.gov. Nhấp vào liên kết 
“Unemployment” (Thất nghiệp), sau đó nhấp vào “Apply 
for UI” (Đăng ký UI) (eApply4UI) ở trên cùng bên phải của 
trang. Quý vị cũng có thể nêu yêu cầu bảo hiểm UI qua 
điện thoại theo số 1-800-300-5616. 

Tiếng Quảng Đông: 1-800-547- 3506
Tiếng Quan Thoại: 1-866-303-0706
Tiếng Tây Ban Nha: 1-800-326-8937
Tiếng Việt: 1-800-547-2058
TTY: 1-800-815-9387

HỖ TRỢ THẤT NGHIỆP DO THẢM HỌA

Chương trình Hỗ Trợ Thất Nghiệp Do Thảm Họa (DUA) là 
một chương trình liên bang cung cấp hỗ trợ tài chính và 
dịch vụ việc làm cho người lao động không có việc làm và 
người làm tư nhân khi họ bị thất nghiệp do hậu quả trực 
tiếp của một thảm họa thiên nhiên lớn.

1. Người di trú có thể tiếp cận loại dịch vụ Hỗ Trợ Thất 
Nghiệp này không? 

Có. Trong thời điểm xảy ra các vụ cháy rừng năm 2017, 
chương trình liên bang này đã được tạo ra và người di 
trú, nông dân và người làm tư nhân đủ điều kiện nhận 
dịch vụ của chương trình.

Chương trình Hỗ Trợ Thất Nghiệp Do Thảm Họa (DUA) có 
thể cung cấp một số hỗ trợ tài chính cho những người bị 
ảnh hưởng. Khi Tổng Thống đã tuyên bố một thảm họa 
lớn, DUA thường sẽ được cung cấp cho những người lao 
động hoặc người làm tư nhân thất nghiệp sống, làm việc 
hoặc
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