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Thông báo quan trọng từ Sở Dịch Vụ Phát Triển về 

Các Dịch Vụ Không Định Cư Thay Thế trong COVID-19  

Nội dung cần biết Trong thời gian bùng phát đại dịch COVID-19, quý vị có thể 
tiếp tục nhận được tất cả các dịch vụ mà mình cần.  

 
Các nhà cung cấp dịch vụ có nhiều phương thức khác để giúp 
đỡ quý vị và giúp quý vị được giữ an toàn.  
 

Nội dung thay đổi      Các nhà cung cấp dịch vụ có thể làm việc với quý vị theo  
           những cách sau:  

• Giúp quý vị lập kế hoạch cho tương lai dựa trên lựa 
chọn và nhu cầu của quý vị 

• Làm việc với quý vị qua điện thoại hoặc video 
• Đưa ra các hoạt động tại nhà và mang vật dụng của 

những hoạt động đó đến cho quý vị 
• Cung cấp các dịch vụ quý vị cần tại nơi quý vị sống hoặc 

tại bất kỳ nơi an toàn nào khác  
• Giúp quý vị chuyển sang một chương trình khác nếu 

quý vị chọn làm vậy 
 

Các nhà cung cấp dịch vụ sẽ: 
• Cùng quý vị xem xét các tùy chọn được cung cấp   
• Thông báo kế hoạch cho trung tâm khu vực của quý vị 
• Tiếp nhận đào tạo nếu họ sẽ trực tiếp giúp đỡ quý vị 
• Cho quý vị biết thông tin về phương thức và địa điểm 

để quý vị có thể liên hệ với họ  
 
Có thắc mắc? Vui lòng liên hệ với trung tâm khu vực địa phương của quý vị. 

Nếu họ không thể giúp quý vị, vui lòng gửi thư đến địa chỉ 
email DDSC19@dds.ca.gov 

 

Tìm hiểu thêm Xem thông báo đi kèm về Tình trạng Khẩn cấp được 
Thống đốc Gavin Newsom ban bố vì đại dịch COVID-19 
bùng phát. 
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