Chương trình Yêu Cầu Hỗ Trợ Hộ Gia Đình (Household
Assistance Request)
Quý vị và gia đình có cần hỗ trợ về mặt tài chính trong khi cách ly? Bất kỳ ai sống ở quận King có kết quả xét
nghiệm dương tính hoặc tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 có thể đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp thanh toán
hóa đơn một lần lên đến $1500 để giúp trả các hóa đơn thuê nhà, thế chấp mua nhà, điện nước, điện thoại và
Internet hàng tháng của họ. Chương trình Yêu Cầu Hỗ Trợ Hộ Gia Đình (Household Assistance Request) được tài trợ
bởi Bộ Y Tế tiểu bang và sẽ tiếp tục miễn là có đủ ngân sách.

Làm sao để tôi đủ điều kiện hoặc tham gia chương trình?
Quý vị không cần nộp đơn xin. Những người có kết quả xét nghiệm COVID-19

Các câu hỏi thường gặp

dương tính gần đây hoặc những người có tiếp xúc gần với một trường hợp
dương tính sẽ nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ nhân viên truy vết của quận King trong vòng năm ngày. Điều
này sẽ bắt đầu một quá trình để xác định xem cá nhân có đủ điều kiện hay không. Có dịch vụ phiên dịch nếu cần.

Điều kiện
Không có yêu cầu về thu nhập hoặc quốc tịch. Để đủ điều kiện,
cá nhân phải:

•

Xác nhận nhu cầu được giúp đỡ tài chính với những nhân viên truy vết.

•

Xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc có tiếp xúc gần với người có kết quả dương tính.

•

Đang trong cách ly.

•

Đang sống tại quận King.

•

Đang không nhận các trợ cấp của địa phương hoặc liên bang để chi trả chi phí hàng tháng.

Cách hoạt động của chương trình
•

Những cá nhân đáp ứng đủ điều kiện sẽ có bảy ngày kể từ khi họ kết nối với nhân viên Y Tế Cộng Đồng của
quận King để nộp các bản sao hóa đơn cho Sở Y Tế Công Cộng – Seattle & Quận King.

•

Nhân viên Y Tế Cộng Đồng của quận King sẽ hỗ trợ các cá nhân trong quá trình họ nộp tài liệu.

•

Thanh toán sẽ được trả trực tiếp cho các nhà cung cấp dịch vụ trên mỗi hóa đơn.

•

Chương trình chi trả cho các hóa đơn hiện tại của tiền thuê nhà, thế chấp mua nhà, điện nước, điện thoại và
Internet. Các hóa đơn theo chu kỳ hai tháng một lần cũng sẽ được thanh toán đầy đủ.

•

Tiền hỗ trợ từ chương trình không được dùng để thanh toán thẻ tín dụng, hóa đơn y tế, khoản vay mua xe,
bảo hiểm hoặc thanh toán thuế hoặc bất kỳ hóa đơn nào đã quá một tháng hoặc quá hạn.

Cách ly
Những cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc những người đang có các triệu chứng của
COVID-19 và đang chờ kết quả xét nghiệm có thể khiến mọi người trong cộng đồng gặp nguy hiểm. Điều quan
trọng là họ phải cách ly để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng nơi chúng ta đang ở và ngăn chặn sự lây lan của
COVID-19. Vui lòng đọc thêm về Chỉ Thị Cách Ly và Lệnh Cách Ly do Viên Chức Y Tế của quận King ban hành.

Truy vết
Nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc đã tiếp xúc với người mắc bệnh, các điều tra viên sức khỏe,
còn được gọi là nhân viên truy vết sẽ liên hệ để giúp xác định thời điểm quý vị bị bệnh và những người quý vị có
thể đã tiếp xúc. Sau đó, họ sẽ làm việc với quý vị, để cho những người thân của quý vị biết những biện pháp
phòng ngừa cần thực hiện và nơi nhận xét nghiệm miễn phí. Tìm hiểu về quy trình truy vết tại đây (trang web
chỉ có tiếng Anh).

