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Thông báo quan trọng từ Bộ Dịch vụ Phát triển về 

Hướng dẫn bổ sung về thanh toán cho các dịch 
vụ không cư trú 

Điều cần biết Những người giúp đỡ bên ngoài nhà bạn có thể giúp bạn 
bằng những cách khác. 
 

Việc trợ giúp này có thể khác  so với trước đây trong thời 
gian đại dịch COVID-19. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng 
bạn tiếp tục nhận được các dịch vụ bạn cần. 

 
Những thay đổi Các nhà cung cấp dịch vụ có thể giúp bạn tại nơi bạn sống 

theo những cách mới như: 
 

• Giúp bạn giữ liên lạc với bạn bè và gia đình 
• Cung cấp cho bạn các hoạt động để làm ở nhà 
• Giao thực phẩm hoặc vật dụng 
• Nói chuyện với bạn trên điện thoại hoặc máy tính 
• Giúp bạn những thứ bạn cần, như mua đồ ở cửa 

hàng tạp hóa hoặc đặt hẹn với bác sĩ 
 
Họ cũng có thể làm việc với Trung tâm Khu vực của bạn 
để giúp bạn khi ở trong nhà. Chúng tôi muốn đảm bảo 
rằng các nhà cung cấp có đủ nhân viên được đào tạo để 
giúp bạn và mọi người trong thời gian này. 

 
Câu hỏi? Vui lòng liên hệ với trung tâm khu vực địa phương nơi bạn cư 

ngụ. Nếu họ không thể hỗ trợ, vui lòng gửi email đến 
DDSC19@dds.ca.gov 

 
Tìm hiểu thêm Xem thông báo của Bộ về tình trạng khẩn cấp  do bùng 

phát dịch COVID-19 theo tuyên bố của Thống đốc Gavin 
Newsom.  
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