
CalWORKS – cung cấp hỗ trợ tài chính tạm thời và các dịch
vụ liên quan đến việc làm cho những gia đình có con nhỏ.

CalFresh (trước đây là Food Stamps) – được thành lập để cải
thiện chế độ dinh dưỡng cho những người trong hộ gia đình
có thu nhập thấp bằng cách tăng sức mua thực phẩm của họ
để họ có thể mua những thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng, như
trái cây, rau củ và các thực phẩm lành mạnh khác, cho thành
viên trong gia đình họ.

Emergency Child Care – Con của những người lao động thiết
yếu có thể đủ điều kiện đăng ký dịch vụ chăm sóc trẻ khẩn
cấp được trợ cấp trong đại dịch COVID-19.

General Relief – Chương trình do quận tài trợ cung cấp hỗ trợ
tiền mặt tạm thời cho: người lớn, cư dân hợp pháp, nghèo
khổ, và những cư dân không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ các
chương trình của Liên bang hoặc Tiểu bang

Medi-Cal – cung cấp bảo hiểm y tế cho những gia đình có thu
nhập rất thấp, phụ nữ mang thai và người mù, cũng như
những người khác.  

Hãy tham gia với chúng tôi khi chúng tôi trình bày chi tiết thông
tin về những gì các phúc lợi này mang lại cho quý vị, ai đủ điều
kiện và cách ghi danh. Chúng tôi cũng sẽ làm rõ một số lời đồn
đại và trả lời các câu hỏi mà quý vị có thể có.
 
Chúng ta sẽ khám phá các chương trình phúc lợi sau:
 

 

 

 

 

PHIÊN THÔNG TIN LỢI ÍCH
Quý Vị Có Câu Hỏi về Các Phúc Trợ Cấp Công Cộng? Chúng Tôi Có Câu Trả Lời.
 
The County of Orange Social Services Agency (SSA) cung cấp nhiều chương trình phúc lợi giúp quý vị
và gia đình mình nhận được thực phẩm, việc làm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhiều hơn nữa.
 
Để hiểu rõ hơn về các phúc lợi này và những phúc lợi nào mà quý vị có thể đủ điều kiện nhận được,
chúng tôi mời quý vị tham dự buổi trao đổi thông tin MIỄN PHÍ qua Zoom trong đó SSA và Orange
County United Way trình bày về các phúc lợi SSA với các chuyên gia Nancy Thai và Phong Nguyen.

Thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2020
11 giờ sáng – 12 giờ trưa

ĐĂNG KÝ Ở ĐÂY

Đăng ký trước ngày
5 giờ chiều ngày 15 tháng 6

 
Không gian có hạn. Đăng ký ngay

hôm nay.
 

Chúng tôi đang thu nhận trước
các câu hỏi cho sự kiện.

 
Tất cả mọi người đăng ký tham

dự sẽ nhận được email có đường
dẫn Zoom tham dự sự kiện trước

buổi trao đổi thông tin. 
 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến
phiên, xin vui lòng liên hệ

EconomicOpportunity@UnitedWayOC.org.
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https://www.eventbrite.com/e/phien-thong-tin-loi-ich-tickets-107158983404



