
 

 
 

Tiếng Việt 
 

Nguồn cộng đồng 
 
Giới thiệu dịch vụ xã hội 
211: Đường dây nóng 24/7 cung cấp hỗ trợ tìm kiếm các dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu thiết 
yếu (như thực phẩm, nơi ở và điều trị y tế). 
Điện thoại: 211 hoặc 800-273-6222 Văn bản: 89821 (nhập mã zip của bạn) 
Trang web: https://www.211bayarea.org/santaclara/ 
 
Dịch vụ xã hội: Thông tin và số điện thoại cho các Sở dịch vụ xã hội ở Santa Clara. 
Trang web: https://www.sccgov.org/sites/ssa/Pages/ssa.aspx 
  
Hỗ trợ nơi trú ẩn 
Nhà ở hỗ trợ gia đình: Cung cấp chỗ ở tạm thời cho các gia đình vô gia cư có trẻ em. Bao gồm 
quản lý trường hợp và dịch vụ hỗ trợ. 
692 Đường Bắc King. 
San Jose, CA 95133 
Điện thoại: 408-926-8885  
Trang web: http: // Familysupportivehousing.org/programs-and-service/ 
 
LifeMoves Villa: Cung cấp nhà ở khẩn cấp với quản lý trường hợp bao gồm: Hỗ trợ việc làm, 
tư vấn sức khỏe tâm thần, v.v. 
184 S. Đường 11 
San Jose, CA 95112 
Điện thoại: 408-271-0685 Trang web: https://www.lifemove.org/ 
 
Dịch vụ giặt là và tắm 
Dignity on Wheels: Đây là một dịch vụ di động. Mỗi phiên hoạt động kéo dài 4 giờ có thể cung 
cấp tối đa 30 vòi hoa sen và tối đa 14 lần giặt. Vòi hoa sen và giặt là trên cơ sở dịch vụ đầu tiên 
đến tại mỗi địa điểm. 
Trang web: http://www.dignityonwheels.org/locations-and-schedule/ 
 
Sức khỏe tinh thần 
Sức khỏe Hành vi của Hạt Santa Clara: Cung cấp một điểm nhập cảnh tập trung 24/7 cho các cá 
nhân tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi tại Hạt Santa Clara. 
Điện thoại: (800) 704-0900 
 
Dòng văn bản khủng hoảng: Văn bản RENEW gửi 741741 
 
Đường dây nóng tự tử và khủng hoảng 24/7: Điện thoại: (855) 278-4204 
 



 

 
 

Care Solace: Một dịch vụ giúp giới thiệu các cá nhân và gia đình đến các nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng. Họ giúp đỡ các cá nhân với bảo hiểm y tế tư 
nhân và chính phủ. 
Điện thoại: (888) 515-0595 Trang web: https://caresolace.com/site/evergreenfamflower 
 
Mạng lưới chăm sóc trẻ em: Cung cấp dịch vụ giới thiệu sức khỏe tâm thần 24/7 cho trẻ em từ 
0-5 tuổi và gia đình. 
Điện thoại: (800) 704-0900 
 
Internet thu nhập thấp 
Phát sóng 
Trang web: https://www.iNETessentials.com/ 
 
FreedomPop 
Cung cấp dịch vụ điện thoại và internet giá rẻ. 
Trang web: https://www.freedompop.com/ 
 
Hỗ trợ tài chính 
Thánh Tâm 
Điện thoại: 408-780-9134 Trang web: https://bit.ly/SacredHeartCOVID19 Email: 
covid19help@sacred lovcs.org 
Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ, bạn phải đáp ứng TẤT CẢ 3 tiêu chí được nêu dưới đây: 
1. Bạn phải là cư dân của Hạt Santa Clara. 
2. Thu nhập hộ gia đình của bạn phải thấp hơn 80% thu nhập trung bình. Truy cập trang web để 
biết mức thu nhập. 
3. Bạn phải mất một khoản thu nhập liên quan đến các tác động của COVID-19 do sức khỏe, 
việc làm hoặc đóng cửa trường học / chăm sóc trẻ em. 
Hỗ trợ thực phẩm 
Ngân hàng Thực phẩm Thu hoạch Thứ hai: Gọi Thứ hai Thu hoạch để đăng ký và tìm hiểu trung 
tâm phân phối thực phẩm gần nhất với bạn. Phân phối thực phẩm tại Trường tiểu học Kinda 
Smith là vào thứ Năm thứ 2 và thứ 4 mỗi tháng. 
Điện thoại: 408-266-8866 
 
Các bữa ăn nóng: * Tất cả các địa điểm đều cung cấp hộp To-Go. 
Tên cơ quan 
Ngày trong tuần 
Bữa ăn 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Thành phố quốc tế 
Thứ hai chủ Nhật 
 



 

 
 

Bữa ăn sáng 
7: 00-7: 45 sáng. 
Bữa tối 
5: 00-5: 45 p.m. 
1297 N. 13th St. 
San Jose, CA 95112 
408-288-2195 
 
Địa điểm & Cá: Địa điểm: Thung lũng Silicon thiện chí 
Thứ hai thứ Sáu 
3: 30-4: 30 chiều 
1080 N. 7th St. San Jose, CA 95112 
408-922-9085 
 
Loaves & Fishes 
Địa điểm: Nhà thờ Việt Nam San Jose 
Thứ hai thứ Sáu 
3: 30-4: 30 chiều 
1066 S. 2nd St. 
San Jose, CA 95122 
(408) 287-2286 
 
Loaves & Fishes 
Địa điểm: Khu dân cư Eastside 
Thứ hai thứ Sáu 
11:00 sáng-12: 00 p.m. 
* Chỉ dành cho người cao niên (Tuổi từ 60 trở lên) 
2150 Alum Rock Ave. San Jose, CA 95116 
408-251-0215 
 
Đội quân cứu hộ-San Jose 
Thứ hai Thứ bảy 
Ăn trưa: 12: 15-1: 00 p.m. 
Bữa tối: 5: 15-6: 00 chiều 
405-N. San Jose thứ 4, CA 95112 
408-282-1175 
 
Bếp Martha 
Thứ ba và thứ tư 
4: 00-5: 00 chiều 
311 Liễu Thánh San Jose, CA 95112 
408-293-6111 



 

 
 

Thông tin thất nghiệp 
Bộ Phát triển California: Một người có thể nộp đơn yêu cầu thất nghiệp, khuyết tật hoặc trợ cấp 
nghỉ phép gia đình có lương với bộ. 
Trang web: https://www.edd.ca.gov/ 
 
Thông tin Moratorium trục xuất 
Moratorium Evoryium cho Thành phố San Jose: https://www.sanjoseca.gov/your-g chính / 
depeces-office / housing / event-magatorium 
 
 
 
 


