CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT
Những điều quý vị cần biết hiện giờ về COVID-19
Quận Los Angeles đang mở cửa trở lại một cách an toàn theo từng
giai đoạn. Khi nhiều doanh nghiệp mở cửa trở lại, có những điều
quan trọng quý vị nên tiếp tục làm:
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Tự cấm túc khi đau ốm &
Tự cách ly khi bị lây nhiễm

Quý vị có lo ngại về việc đi đến phòng cấp cứu hoặc gọi số 9-1-1 trong trường hợp khẩn cấp
không?

Phòng cấp cứu và gọi 9-1-1 AN TOÀN
Các phòng cấp cứu của bệnh viện đang tiến hành thêm các bước để
bảo đảm cho quý vị luôn được an toàn.

Những gì quý vị đang nghe từ bạn bè, gia đình và mạng xã hội có mập mờ không?
Hãy nhớ rằng,KHÔNG CÓ THUỐC CHỮA TRỊ cho COVID-19
Nói chuyện với bác sĩ của quý vị về bất kỳ loại thảo dược hoặc thuốc không kê
đơn nào mà quý vị đang dùng.
Nhận thông tin của quý vị từ những nơi đáng tin cậy và tránh các sự lừa đảo
(https://tinyurl.com/ScamViet)

Quý vị có con cái không?
Giữ các cuộc hẹn chăm sóc sức khỏe của con em quý vị và
đưa trẻ đi chích ngừa các bệnh khác.
Các văn phòng bác sĩ của quý vị đang tiến hành thêm các bước để bảo
đảm cho quý vị và gia đình quý vị luôn được an toàn.
Để biết thêm thông tin, hoặc tìm kiếm các dịch vụ về y tế và xã hội, hãy gọi 2-1-1
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Chúng tôi có mặt để giúp đỡ
Các dịch vụ thông dịch đang sẵn sàng

XIN TIỀN THẤT NGHIỆP (https://tinyurl.com/unemplViet)
•

Để được trợ giúp nộp đơn xin tiền thất nghiệp, hãy gọi cho Phòng Phát
triển Việc làm (Employment Development Department): 1-800-5472058

HỖ TRỢ VỀ SỨC KHỎE CẢM XÚC VÀ TINH THẦN
(https://tinyurl.com/MentalHV)
•

Gọi cho Đường dây Trợ giúp 24/7 của Sở Sức khỏe Tâm thần Quận Los
Angeles: 1-800-854-7771 (Bấm số 1, rồi bấm số 3, rồi bấm số 9 cho ‘tiếng
Việt’)

Trợ cấp Tiền Mặt (CalWORKS), Trợ cấp Thực phẩm (CalFRESH), Medi-Cal,
Quỹ Cứu Trợ (GENERAL RELIEF)
• Để được trợ giúp về Trợ cấp Thực phẩm (CalFRESH), Medi-Cal, Trợ cấp
Tiền Mặt (CalWORKS), hoặc General Relief (https://tinyurl.com/GenRef),
gọi cho Phòng Dịch vụ Xã hội Công cộng: 1-866-613-3777 (cho biết quý vị
nói tiếng Việt; thời gian chờ có thể lâu)
BẠO LỰC GIA ĐÌNH
• Để được trợ giúp, hãy gọi Trung Tâm Gia Đình Châu Á Thái Bình
Dương - Center for the Pacific Asian Family
(https://tinyurl.com/DVViet): 1-800-339-3940, 24 giờ một ngày (cho
biết quý vị nói tiếng Việt)
TỘI ÁC VÌ THÙ GHÉT
• Để báo cáo một tội ác vì thù ghét, hãy vào trang:www.a3pcon.org/stopaapihate
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