Danh sách các nguồn lực cho COVID-19 của Quận Cam
Đường dây nóng về COVID-19
Số điện thoại: (714) 834-2000

Ngân hàng Thực phẩm & Nguồn lực Phân phối Thực phẩm
Tên: Pandemic EBT
Số điện thoại: (877) 328-9677 Trang web: https://ca.p-ebt.org/en
Các gia đình hội tụ đủ điều kiện sẽ nhận tới $365 giá trị hàng tạp phẩm cho mỗi đứa con hội đủ điều kiện.
Tên: Chương trình Food Great Plates-Delivery
Số điện thoại: (714) 480-6450
Trang web: https://covid19.ca.gov/restaurants-deliver-home-meals-for-seniors/
Trợ giúp người cao niên và người lớn khác có nguy cơ nhiễm COVID-19 bằng cách cung cấp ba bữa ăn
đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày.
Tên: 2-1-1
Số điện thoại: 2-1-1 Trang web: 211.org
Danh sách các địa điểm phân phối thực phẩm theo mã bưu chính.

Sức Khỏe Tâm Thần
Tên: OC Links
Số điện thoại: (855) 625-4657 Trang web: www.ochealthinfo.com
Liên kết các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Tên: NAMI warmLine
Số điện thoại: (714) 991-6412 Trang web: www.namioc.org
Cung cấp hỗ trợ cảm xúc từ Thứ Hai- Thứ Bảy: 9:00 sáng - 3:00 chiều và Chủ Nhật,
10:00 sáng- 3:00 chiều

Trợ cấp Tài chính:
Tên: Cơ quan Dịch vụ Xã hội, Chương trình Dịch vụ Xã hội
Số điện thoại: (800) 281-9799. Thứ Hai – Thứ Sáu 6:30 sáng – 8:00 tối, Thứ Bảy 7:00 sáng – 4:30 chiều.
Trang web: http://www.mybenefitscalwin.org
Medi-Cal, CalFresh, CalWORKs, Chương trình Cash Assistance cho người nhập cư, Chương trình
California Food Assistance và Dịch vụ In-Home Supportive Services
Tên: ca.gov
Trang web: https://covid19.ca.gov/get-financial-help/
Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép gia đình có hưởng lương, bảo hiểm khuyết tật, dịch vụ hỗ trợ vay vốn
sinh viên.
Tên: O.C. One-Stop Center
Số điện thoại: Phía Bắc: 714241-4900 hoặc Phía Nam 341-8000
Trang web: https://www.oconestop.com/covid-19-resourceshttps://www.oconestop.com/covid-19-resources
Cung cấp $800 để giúp thanh toán tiền thuê nhà, tiện ích, đi lại và chi phí chăm sóc trẻ em; đào tạo lực
lượng lao động miễn phí; hỗ trợ tìm kiếm việc làm; hỗ trợ về sơ yếu lý lịch và phỏng vấn.
Tên: S.O.S. Share Our Selves
Địa chỉ: 1550 Superior Avenue, Costa Mesa, CA 9262
Số điện thoại: (949) 270-2100 máy lẻ. 2151 hoặc 2152
Trang web: https://www.shareourselves.org/uncategorized/our-response-to-covid-19-coronavirus/
Cung cấp tiền trợ cấp tiện ích và hỗ trợ thanh toán tiền thuê nhà. Cũng cung cấp thẻ xe buýt và thẻ quà
tặng Target.

Để biết thêm về các nguồn lực của Quận Cam, hãy gọi đến Đường dây Giới thiệu Sức
khỏe: (800) 564-8448
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