Ngày 10 tháng 4 năm 2020
Kính gửi cộng đồng SARC,
Chúng tôi xin được thông báo cùng Quý vị những cập nhật của Trung tâm Vùng San Andreas liên quan đến đại dịch
COVID-19. Cuộc khủng hoảng này mang đến tất cả mọi gia đình nhiều khó khăn đáng kể, và nhiều hoàn cảnh,
ngoài sức chịu đựng. Đến hôm nay, chúng tôi hy vọng Điều phối Viên Dịch vụ của SARC đã liên lạc với Quý vị để
thăm hỏi. Nếu vẫn chưa, Quý vị nên gửi điện thư đến info@sarc.org hoặc liên lạc văn phòng để nói chuyện với
Người Quản lý thường trực.
Chúng tôi cũng xin chia sẻ một số cập nhật sau:
1) Luật “Cách ly" cho các quận của chúng ta sẽ hết hạn vào ngày 3 tháng 5 năm 2020. Cho đến ngày đó, tất cả trụ
sở văn phòng của Trung tâm Vùng San Andreas sẽ tạm đóng cửa. Tuy vậy, nhân viên của chúng tôi vẫn tiếp tục
hoạt động nhưng hầu hết làm việc từ xa. Một lần nữa, nếu Quý vị có vấn đề khó khăn liên lạc với điều phối viên
dịch vụ của mình, Quý vị có thể nhắn qua điện thư info@sarc.org để được giúp đỡ.
2) Rất buồn, chúng tôi thông báo có một cá nhân đã tử vong đầu tuần do bệnh dịch COVID-19. Cá nhân này đã có
những tình trạng y tế tiềm ẩn, tăng phần rủi ro và dẫn đến tử vong.
3) Hiện tại, SARC có khoảng 30 cá nhân đang được theo dõi do phơi nhiễm COVID-19. Những người này tuy
không có dấu hiệu triệu chứng, họ vẫn phải được quan sát tuân theo hướng dẫn của Bộ Y tế Công cộng.
4) Sở Thuế vụ gần đây đã được phê chuẩn “gói kích thích tài chính” bảo đảm tới $1200 cho những cá nhân đang
nhận phúc lợi SSI mà không có người khác khai thue họ là phụ thuộc. Để biết thêm chi tiết và điều kiện, xin truy
cap trang web của Sở Thuế vụ irs.gov.
5) Bộ Dịch vụ Phát triển đã cung cấp những hướng dẫn cho các Trung tâm Vùng cách thức hỗ trợ cho các tổ chức
cung cấp dịch vụ. Một trong những chỉ thị, hướng dẫn các nhà cung cấp dịch vụ có thể thực hiện dịch vụ của họ
bằng cách sử dụng những hình thức thay thế, bao gồm cả công nghệ từ xa. Quý vị có thể tìm hiểu thêm tất cả các chỉ
thị cũng như thông tin về những tài nguyên Food Banks, Sức khỏe Tâm thần, theo Y tế Công cộng, và vv trên trang
mạng Corona Virus Information and Resource.
6) Quận hạt Santa Clara đã dựng trang web #siliconvalleystrong - liệt kê các dịch vụ hỗ trợ người dân trong thời
gian khủng hoảng.
7) Quý vị có thể cập nhật thông tin từ Trung tâm San Andreas qua mạng Facebook, Instagram và Twitter của chúng
tôi.
8) Tất cả các dịch vụ cung cấp sẽ tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. Một số dịch vụ như Thay thế Chăm sóc, Giữ em,
Huấn luyện Kỹ năng Tự lập, và Can thiệp/Hỗ trợ Nguy cấp có thể gia tăng. Quý vị nên liên lạc với điều phối viên
dịch vụ của mình để thảo luận về nhu cầu của gia đình.
Đồng tâm chung sức chúng ta sẽ vượt qua được khủng hoảng này. Xin được nhắc lại,, Quý vị hãy gửi email đến
info@sarc.org nếu vẫn không liên hệ được với điều phối viên dịch vụ của mình hoặc liên lạc trực tiếp với Người
Quản lý thường trực qua số điện thoại văn phòng thuộc địa phương của mình: San Jose- (408) 374-9960;
Watsonville- (831) 900-3737; Salina- (831) 900-3636.
Chúng tôi cầu mong gia đình Quý vị sức khỏe và luôn bình an.
Kính thư,

Javier Zaldivar
Tổng Giám đốc

