Hướng dẫn về tài nguyên dành cho gia đình khi các trung tâm chăm
sóc trẻ em đóng cửa do COVID-19
Do Chương trình tự túc của ODHS, các cơ quan khác của tiểu bang và các tổ chức dựa trên cộng đồng
cung cấp
TÀI NGUYÊN

LIÊN HỆ
 Đăng ký hội đủ điều kiện trực tuyến:
one.oregon.gov

Hỗ trợ & Quyền lợi do ODHS
cung cấp

 Trung tâm về vấn đề hội đủ điều kiện: 800699-9075
 Tìm văn phòng ở địa phương quý vị
https://www.oregon.gov/DHS/Offices/Pages/i
ndex.aspx

Bộ phận Học tập Sớm (ELD):
Tài nguyên về COVID-19

https://oregonearlylearning.com/COVID-19Resources/For-Families

Thất nghiệp và
tiền lương chưa trả

 Tài nguyên về COVID-19 của Sở Việc làm
unemployment.oregon.gov
 Trợ cấp thất nghiệp thường xuyên
gọi số 877-345-3484 hoặc đăng ký ở đây
 Hỗ trợ thất nghiệp do đại dịch
833-410-1004 hoặc đăng ký ở đây
 Chương trình nghỉ phép tạm thời có lương
do COVID-19

Hỗ trợ lương thực

 https://govstatus.egov.com/or-dhs-food
 Chương trình WIC
oregon.gov/OHA/PH/HealthyPeopleFamilies/
wic/Pages/index.aspx
 Cơ quan Hành động Cộng đồng Địa phương

Hỗ trợ thuê

 211info / 211info.org

THÔNG TIN
Đăng ký các quyền lợi do ODHS cung cấp, bao gồm
thực phẩm, tiền mặt, dịch vụ trông trẻ, y tế và các
quyền lợi khác bằng đơn đăng ký trực tuyến, gọi cho
trung tâm về vấn đề hội đủ điều kiện hoặc liên hệ với
văn phòng ở địa phương quý vị. Vui lòng gọi cho văn
phòng địa phương trước khi đến trực tiếp.
Tài nguyên dành cho gia đình về cách hỗ trợ trẻ em
trong thời kỳ COVID-19, các lựa chọn chăm sóc trẻ
em…
Hãy kiểm tra trang web của Sở Việc làm thường
xuyên vì kinh phí có thể ảnh hưởng đến khả năng
cung ứng các tài nguyên cụ thể.
Chương trình nghỉ phép có lương tạm thời do COVID19 dành cho những người cần cách ly hoặc cô lập
nhưng không đủ tiêu chuẩn hoặc không có quyền
hưởng chế độ nghỉ ốm có lương liên quan đến
COVID-19.
Bao gồm thông tin về kho thực phẩm, địa điểm nhận
hàng và các tùy chọn giao hàng.
WIC cung cấp thực phẩm và dinh dưỡng lành mạnh
đồng thời hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ cho các gia
đình có trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ mang thai.
Có thể có các tài nguyên cụ thể về COVID-19.

TÀI NGUYÊN

LIÊN HỆ
 Công cụ tìm kiếm sự hỗ trợ về năng lượng
của Quỹ Năng lượng Oregon
oregonenergyfund.org/energy-assistance/

Dịch vụ công

 Chương trình Assurance Wireless Lifeline
Assistance Program (AWLAP)
assurancewireless.com/lifelineservices/what-lifeline

Quỹ Cứu trợ Người lao động của Oregon
Tài nguyên cho các cộng đồng https://workerrelief.org/find-a-navigator/
không có giấy tờ
888-274-7292

THÔNG TIN
Hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ công cụ thể
của quý vị về các tài nguyên COVID-19 có thể có sẵn
cho quý vị.
AWALP cung cấp gói dữ liệu, nhắn tin và phút gọi điện
thoại miễn phí hàng tháng cùng với điện thoại thông
minh miễn phí cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và
hội đủ điều kiện.
Quỹ này trợ cấp cho những người bị mất việc làm
nhưng không đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp thất
nghiệp hoặc gói cứu trợ kích thích liên bang.

Vận chuyển y tế không khẩn
cấp

Dịch vụ Vận chuyển y tế không khẩn cấp của
OHP
oregon.gov/oha/hsd/ohp/pages/nemt.aspx

Dịch vụ này được đài thọ cho các thành viên của
Chương trình y tế Oregon (Oregon Health Plan).

Cơ quan Y tế Công cộng địa
phương

https://www.oregon.gov/oha/ph/ProviderPartner
Resources/LocalHealthDepartmentResources/
Pages/lhd.aspx

Tìm hiểu thêm về tài nguyên được cung cấp trong
cộng đồng quý vị

211info






211info kết nối mọi người với các tổ chức y tế và dịch
vụ xã hội.

Tài nguyên bổ sung về
COVID-19

 Thông tin cập nhật về COVID-19 của Cơ
quan Y tế Oregon
 Hỗ trợ cộng đồng do COVID-19
 Truy dấu người tiếp xúc
 Oregon An toàn + Mạnh mẽ
 Trang web về COVID-19 của Thống đốc
Kate Brown
 Yêu cầu về khẩu trang của Oregon

https://www.211info.org/
Gọi 211 hoặc 1-866-698-6155
Nhắn tin mã zip của quý vị đến 898211
Gửi email đến địa chỉ help@211info.org
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