The Health Trust’s (THT) Chương Trình Sống
Khỏe giúp cho những người lớn tuổi được
sống nhiều năm khỏe mạnh, thành những
thành viên quan trọng trong cộng đồng của
chúng ta. Hai chương trình của chúng tôi là:

Sourcewise cung cấp các dịch vụ một cách
chuyên môn và chất lượng cho tất cả người
thành niên ở Quận Hạt Santa Clara County,
gia đình và những người chăm sóc họ.
Liên lạc trực tiếp đến dịch vụ Sourcewise:
408-350-3200, chọn số 1
community@mysourcewise.com
Thông tin & nhận thức
Tư vấn bảo hiểm sức
khỏe & bênh vực
chương trình
Dịch vụ việc làm cho
người cao niên

Dịch vụ cung cấp thực
phẩm giao tận nhà

Dịch vụ chăm sóc

Các câu hỏi về những dịch vụ cho quý vị, một
người thân yêu, hoặc một khách hàng?
Nói chuyện với chuyên gia tài nguyên cộng
đồng để nhận được danh sách của riêng bạn
về các tổ chức cộng đồng và các thông tin,
tiêu chuẩn và điều kiện, thủ tục và các dịch vụ
tiếp cận.
Ghé thăm chúng tôi trực tuyến!
Tìm kiếm tài nguyên của các dịch vụ có sẵn
tại Quận Hạt Santa Clara County.
www.mysourcewise.com

211 Santa Clara County Quận Hạt Santa
Clara là mã số điện thoại miễn phí cho các
thông tin cộng đồng, y tế và thảm họa không
khẩn cấp tại Quận Hạt Santa Clara. Các
chuyên viên trả lời điện thoại đã được huấn
luyện để trả lời những thắc mắc về các dịch vụ
và về các cơ quan bất vụ lợi. 211 được bảo
mật, có trên 170 ngôn ngữ và hoạt động 24
giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần
Điện thoại: 2-1-1
Trên mạng: www.211scc.org

The
Social
Services
Agency’s
Department of Aging and Adult
Services (DAAS) giúp cho quý vị cao niên,
thành niên cần được bảo hộ và người khuyết
tật được sống an toàn và tự lập nhờ các
chương trình bảo vệ, dinh dưỡng và trợ giúp
tại gia. Ngoài ra, DAAS thẩm định nhu cầu của
cộng đồng để cấu tạo các chương trình cùng
dịch vụ, và cố vấn về các vấn đề liên quan đến
sự an sinh của người cao niên và người
khuyết tật.
Điện thoại: 408-755-7600
Trên mạng: www.sccgov.org/daas
Chương Trình Bảo Vệ Người Cao Niên (APS)
Điện thoại: 408-975-4900
Đường dây Báo cáo 24 trên 24
(800) 414-2002
Chương Trình Trợ Giúp Tại Gia (IHSS)
(Phải có Medi-Cal)
Điện thoại: 408-792-1600
Cơ quan Quản Lý Tài Sản/Giám hộ/Bảo Quản
(PAG/C)
Điện thoại: 408-755-7610
Chương Trình Dinh Dưỡng Cho Người Cao
Niên (SNP)
Điện thoại: 408-755-7680

Senior Peer Advocate (SPA) là chương trình
huấn luyện và chứng nhận cho những người
tình nguyện cao niên để những người này
cung cấp cho những bằng hữu hoặc người
chăm sóc của gia đình những thông tin về:







Vận chuyển
Nhà ở
Chăm sóc sức khỏe
Chăm sóc và giúp đỡ gia đình
Giáo dục/Sinh hoạt xã hội
Các dịch vụ pháp lý

Các tình nguyện viên của SPA có mặt ở các
trung tâm dành cho người cao niên trong
Quận Hạt. Các địa điểm này được đăng trên
mạng dưới đây.
Chương Trình AGEnts for Change tuyển mộ
và huấn luyện các tình nguyện viên cho các
hoạt động xã hội trong những vấn đề có ảnh
hưởng đến phẩm cách, quyền lựa chọn và sự
tự lập của những người lớn tuổi sống trong
cộng đồng.
Xin lên mạng của chúng tôi để biết thêm về
các chương trình này:
Điện thoại: 408-513-8700
Trên mạng: www.healthtrust.org
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Hỗ Trợ Ngư ờ i Ch ă m Sóc

Tài Chánh và Pháp Lý

Alzheimer’s Association
800-272-3900
www.alz.org/norcal/

Legal Aid Society of Santa Clara County
408-998-5200
www.legalaidsociety.org

Avenidas-Palo Alto
650-289-5400
www.avenidas.org

Senior Adults Legal Services (SALA)
408-295-5991
www.sala.org

Catholic Charities Day Break Respite &
Caregiver Support Services
408-325-5186
www.daybreakcares.org

Dinh Dư ỡ ng

Family Caregiver Alliance
800-445-8106
www.caregiver.org

Second Harvest Food Bank-Brown Bag Prog.
800-984-3663
www.shfb.org/brownbag

VA Caregiver Support
855-260-3274
www.caregiver.va.gov

Senior Nutrition Program
County of Santa Clara, Department of Aging
and Adult Services
408-755-7680
www.sccgov.org/snp

Cố Vấn
Santa Clara County Mental Health Services
800-704-0900 or 408-885-5673
www.sccgov.org/sites/mhd/

Santa Clara County - Meals on Wheels
408-975-4860
www.sccgov.org/mow

India Community Center
408-934-1130
www.indiacc.org
Indian Health Center of SCC
408-445-3400
www.indianhealthcenter.org
Jewish Family Services of Silicon Valley
408-556-0600
www.jfssv.org
Korean American Senior Citizens League
408-247-0605
On-Lok Lifeways
(chương trình này cần có điều kiện đặc biệt)
408-535-4600
www.onlok.org/
Portuguese Organization for Social Services
and Opportunities (POSSO)
408-293-0877
www.portuguesecenter.org

Sourcewise - Meals on Wheels
408-350-3246
www.mysourcewise.com/meals-wheels

Vietnamese Voluntary Foundation (VIVO)
408-532-7755

The Health Trust - Meals on Wheels
408-961-9870
www.healthtrust.org

Yu-Ai-Kai
408-294-2505
www.yuaikai.org

Dân Số Đ ặ c Biệ t

Giao Thông/ Vậ n Tả i

Adult Protective Services
408-975-4900
www.sccgov.org/aps

Asian Americans for Community
Involvement (AACI)
408-975-2730
www.aaci.org

Heart of the Valley, Services for Seniors
408-241-1571
www.servicesforseniors.org

Long Term Care Ombudsman
Program Crisis Line
800-231-4024
www.catholiccharitiesscc.org

Billy DeFrank LGBT Community Center
408-293-3040
www.defrankcenter.org

Silicon Valley FACES-Victims Assistance
408-295-2656
www.svfaces.org

Catholic Charities of Santa Clara County
408-468-0100
www.catholiccharitiesscc.org

Veteran’s Administration
800-455-0057 - Mental Health
650-493-5000 - Psychiatry
www.palo-alto.med.va.gov

Ngư ợ c Đã i Ng ư ờ i Lớ n Tuổ i

Một Nơi Tốt Để Bắt Đầu

VTA Customer Service
408-321-2300
www.vta.org

Kết Nối Tài Nguyên Cho Người
Lớn Tuổi Trong Quận Hạt
Santa Clara
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