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Các quan chức tiểu bang dự 
đoán California sẽ là nơi 

sinh sống của khoảng 10,8 triệu 
người từ 60 tuổi trở lên vào năm 
2030 — gần một phần tư dân số 
của tiểu bang. Sự thay đổi dân 
số này sẽ đòi hỏi tăng cường 
đáng kể sự tiếp cận nhà ở với 
giá cả phải chăng, và các dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe và xã hội.

Nhận thấy sự thay đổi dân số 
này chắc chắn sẽ ảnh hưởng 
đến hầu hết mọi khía cạnh của 
cuộc sống, Thống đốc Gavin 
Newsom đã ban hành một lệnh 
điều hành vào năm 2019 để tạo 
ra một kế hoạch. 

Được công bố vào năm ngoái, 
Kế hoạch Tổng thể cho Người 
Cao niên của California khẳng 
định sự cần thiết của các chính 
sách bảo vệ người lớn tuổi và 
giúp tiểu bang chuẩn bị đối phó 
với “sự thay đổi lớn về dân số”, 
theo Giám đốc Susan DeMarois 
của California Department of 
Aging (CDA).

Kế hoạch Tổng thể cho Người 
Cao niên thiết lập năm mục tiêu 
chính, bao gồm nhà ở cho mọi 
lứa tuổi và tại nhiều giai đoạn, 
chăm sóc sức khỏe được tái định 
hình, công bằng và hòa nhập, 
chăm sóc hiệu quả và hợp túi 
tiền cho người cao niên. 

Kế hoạch thừa nhận rằng “hợp 

túi tiền cho người cao niên” 
đang trở nên khó đạt được. Gần 
30 phần trăm người lớn tuổi ở 
California hiện đang sống trong 
tình trạng nghèo hoặc cận 
nghèo, và hơn hai triệu người 
lớn tuổi ở California hiện không 
có đảm bảo về kinh tế.

Kế hoạch của California đề 
xuất thêm nhiều đơn vị nhà ở 
giá cả phải chăng với mạng lưới 
giao thông “dễ dàng cho người 
khuyết tật”, nơi sinh hoạt cộng 
đồng và ngoài trời cho mọi lứa 
tuổi, đồng thời cải thiện sự ứng 
phó khẩn cấp và chuẩn bị.

Mặc dù nỗ lực lập kế hoạch 
này đã bắt đầu trước đại dịch, 
sự khởi đầu của COVID-19 nhấn 
mạnh khẩn cấp việc dựng một 
kế hoạch để giải quyết vấn đề 
người cao niên. Trong lá thư về 
Kế hoạch Tổng thể cho Người 
Cao niên, ông Newsom cho biết 
sự bùng phát “bộc lộ sự bất bình 
đẳng dai dẳng và bị thống hoá” 
trong tiểu bang, và kéo dãn hạn 
chế các dịch vụ cho người cao 
niên và khuyết tật “chưa từng có 
trước đây.”

Với suy nghĩ này, kế hoạch của 
thống đốc nhằm mục đích tăng 
số lượng công việc của người 
chăm sóc bằng cách mở rộng 
hỗ trợ cho những người làm việc 
này thông qua các chương trình 

California có một kế hoạch cho quý vị
Trên 60? 
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nghỉ phép có lương, hỗ trợ đào 
tạo đa ngôn ngữ, và với các lựa 
chọn chăm sóc từ xa. 

Khoảng 3 tỷ USD đã được đầu 
tư cho kế hoạch tổng thể và quá 
trình thực hiện cho đến nay, 
nhưng tổng chi phí thực hiện 
vẫn chưa được quy định.

Theo bà DeMarois, các kế 
hoạch trước đây để giải quyết 
vấn đề cao niên chỉ tập trung 
vào chăm sóc sức khỏe. Tuy 
nhiên, phiên bản này tìm cách 
giải quyết đầy đủ các thách thức 
và cơ hội mà người lớn tuổi trên 
toàn tiểu bang phải đối mặt. 

“Quy hoạch tổng thể này rất 
toàn diện,” bà nói. “Nó nhìn vào 
toàn bộ con người.”

Có lẽ quan trọng nhất, kế 
hoạch này là một nỗ lực được 
ủng hộ rộng rãi bao gồm Thống 
đốc, Cơ quan Lập pháp Tiểu 
bang và các bên liên quan, bà 
nói thêm.

Nếu quý vị là cư dân California 
từ 60 tuổi trở lên, hoặc là người 
chăm sóc cho người thân như 
vậy, thì Kế hoạch Tổng thể về 
Người Cao niên đúng là dành 
cho quý vị.

 
Xem hướng dẫn này để tìm hiểu 
những nguồn lực và dịch vụ có 
sẵn cho bạn.

Bộ Người Cao Niên California (CDA) quản lý các 
chương trình phục vụ cho người lớn tuổi, người 
lớn khuyết tật, người chăm sóc gia đình, và cư 
dân trong các cơ sở chăm sóc dài hạn trên toàn 
tiểu bang.

81.9

YEARS

Ở tuổi 81,9, California có một 
tuổi thọ trung bình cao thứ 
hai trên toàn quốc.

Nguồn: www.macrotrends.net



Quét mã này để tìm hiểu 
những gì có sẵn trong khu 
vực của quý vị.
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Giúp Quý Vị Ở Tại Nhà
Multipurpose Senior Services Program (MSSP) bao 
gồm dịch vụ xã hội và quản lý chăm sóc sức khỏe để 
giúp những người lớn tuổi ở tại nhà riêng và trong 
cộng đồng của họ. Nhóm MSSP có thể cung cấp các 
dịch vụ sửa chữa nhỏ cho nhà cửa, chăm sóc bổ sung 
tại nhà, đưa đón, v.v.

Chương trình cho Người chăm sóc
Chương trình Dịch vụ Người Chăm sóc Gia đình giải 
quyết các nhu cầu cần thiết riêng của các người thân 
trong gia đình, họ là những người cung cấp dịch vụ 
chăm sóc cho một người thân trong nhà. Chương 
trình này cung ứng trợ giúp tạm thời tại nhà, các lớp 
học chăm sóc, và thêm nhiều hỗ trợ khác.

Dịch vụ Cộng đồng 
Trong số chương trình kết nối người lớn tuổi với cộng 
đồng, có hai dịch vụ là các trung tâm ban ngày dành 
cho người lớn tuổi — nơi cung cấp một môi trường 
để hòa nhập sinh hoạt cùng lúc nhận được hỗ trợ 
với các công việc hàng ngày, và Đường dây Hữu nghị 
California (Friendship Line California) (1-888-670-1360) 
— giúp thực hiện các cuộc trò chuyện thân thiện với 
những người cảm thấy bị cô lập.

Đào tạo Việc làm 
The Senior Community Service Employment 
Program (SCSEP) tổ chức đào tạo việc làm trong 
nhiều ngành khác nhau cho những người lớn tuổi có 
thu nhập thấp, thất nghiệp từ 55 tuổi trở lên. 

Dịch vụ Pháp lý  Các dịch vụ pháp lý có sẵn cho người 
lớn tuổi và người lớn bị khuyết tật trong toàn bang, 
ủng hộ các nạn nhân của hành vi lừa đảo người tiêu 
dùng, lạm dụng người cao tuổi, v.v.

Tư vấn Bảo hiểm 
California’s Health Insurance Counseling and 
Advocacy Program(HICAP) cung cấp tư vấn miễn 
phí, bảo mật cho các cá nhân và gia đình của họ về 
Medicare, bảo hiểm chăm sóc dài hạn và các vấn đề 
khác liên quan đến bảo hiểm y tế. Họ cũng có thể giúp 
quý vị lập kế hoạch chăm sóc lâu dài trong tương lai.

Chương trình Bữa ăn 
Chương trình Bữa ăn Cộng đồng phục vụ các bữa ăn 
bổ dưỡng cho người lớn tuổi trong một môi trường 
tập thể với cơ hội để giao lưu. Chương trình Bữa ăn 
giao tận nhà cũng dành cho người lớn tuổi ở nhà.

Các Cơ quan Khu vực về Người Cao niên điều phối các dịch vụ 
dành cho người lớn tuổi ở mỗi vùng California. Các điều kiện 
thích ứng có thể cần được đòi hỏi. Quý vị có thể xem những dịch 
vụ nào có sẵn tại địa phương của mình bằng cách quét mã bên 
dưới hoặc gọi cho Đường dây Thông tin cho Người Cao niên và 
Người lớn California theo số 1-800-510-2020.

dành cho quý vị nơi đây!
Dịch vụ cho Người Cao niên của California



Đối với người lớn 
tuổi, vắc xin đưa ra 
một con đường để 

kết nối
Nhiều người lớn tuổi bị cô lập trong đại dịch. Các 

trung tâm xã hội dành cho người lớn tuổi buộc 
phải đóng cửa các dịch vụ trực tiếp và những lo ngại 
về sức khỏe khiến việc gặp gỡ bạn bè và các thành 
viên trong gia đình trở nên khó khăn.

Khi những người lớn tuổi léo lái cuộc sống trong 
thời đại COVID-19, tiêm chủng và tăng cường có thể 
là bước đầu tiên để trở lại bình thường, và thực sự 
là vé mời vào hầu hết các cơ hội để hòa nhập xã hội. 
Vắc xin đã cung cấp một con đường để tiếp xúc trực 
tiếp với những người khác một cách an toàn hơn và 
khoảng 85% người dân California từ 65 tuổi trở lên đã 
được tiêm chủng đầy đủ. Họ muốn lấy lại cuộc sống 
sinh hoạt của mình, và đối với nhiều người, mong 
muốn đó đã góp phần chính trong quyết định đi 
tiêm chủng của họ.

Gilbert King, một người tham gia vào một trong 
271 trung tâm chăm sóc người lớn tuổi ban ngày ở 
California, nói rằng mặc dù  ông ấy yêu con chó tên 
Gorgeous của mình, sinh hoạt với thú nuôi không 
giống như với bạn bè.  Ông ấy có điều khôi hài là 
một con bạc thục bi da và yêu thích các thể dục hoạt 
động tập thể.

Khi được hỏi cảm giác khi quay trở lại trung tâm 
như thế nào, ông ấy nói, “Thật tốt khi được quay trở 
lại nói chuyện và học hỏi những điều mới. Tôi rất biết 
ơn khi được có mặt ở đây. “

Tsiliy Tankover, người tham dự khác của trung tâm 
chăm sóc người lớn ban ngày, rất vui mừng khi biết 
các thành viên có thể quay trở lại nếu họ đã được 
tiêm chủng.

Trách nhiệm tiêm chủng và tăng cường không 
chỉ rơi vào dân số  người lớn tuổi. Bằng cách theo kịp 
các loại vắc-xin cho nhiều loại COVID-19 và các bệnh 
khác, những người trẻ tuổi ở California cũng sẽ giúp 
đảm bảo rằng dân số lớn tuổi luôn khỏe mạnh, năng 
động và kết nối. 

Bất kể tình trạng bảo hiểm hay nhập cư, người lớn 
tuổi hiện có thể chích vắc xin miễn phí hoặc tăng 
cường. Hãy truy cập www.myturn.ca.gov hoặc gọi 
833-422-4255 để biết thêm thông tin.

Nhiều người lớn tuổi bị cô 
lập bởi đại dịch:
    Đây là cách kết nối lại
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“Đó (trung tâm) là một nơi tràn đầy 
sức sống... Tôi rất hạnh phúc khi 

được ở bên cạnh những người bạn 
của mình.”
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— Bà Tsiliy Tankover



— Bà Tsiliy Tankover

Tìm kiếm Cộng đồng Thông qua Giáo dục
Ở tuổi 84 ông Matador Đạt được Ước mơ, Tốt nghiệp từ CSUN

COVID-19 khiến nhiều người lớn tuổi ở California 
cảm thấy cô đơn. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh 

báo cáo rằng gần một nửa số người lớn tuổi cảm thấy 
bị cô lập hơn về sinh hoạt trong sự trỗi dậy của đại dịch.

Cô đơn tự bản thân nó là một cuộc khủng hoảng 
sức khỏe, gây ra những nguy cơ như huyết áp cao, mất 
ngủ, và trầm cảm. Để giúp chấm dứt tình trạng cô lập, 
các tổ chức địa phương trên khắp California đang cung 
cấp các chương trình cộng đồng cho người lớn tuổi và 
người chăm sóc.

Các trung tâm ban ngày dành cho người lớn - những 
cộng đồng địa phương nơi người lớn tuổi có thể giao 
lưu và nhận trợ giúp trong các công việc hàng ngày - 
là các nơi phục vụ người lớn tuổi, bao gồm cả những 
người năng học suốt đời họ có thể tham dự các lớp học 

trực tiếp tại các cơ sở giáo dục của bang. 
Nếu quý vị chưa sẵn sàng hoặc không thể rời khỏi 

nhà để tham gia vào các kết nối sinh hoạt, Đời sống 
Hữu nghị California (Friendship Life California) 
(1-888-670-1360) luôn sẵn sàng có người trò chuyện 
thân thiện qua điện thoại. Và đối với những người 
chăm sóc, chương trình Dịch vụ Người Chăm sóc Gia 
đình có nhiều giải quyết cho các nhu cầu riêng của các 
người trong gia đình mà đang cung cấp dịch vụ chăm 
sóc cho người thân. Được quản lý bởi các Cơ quan về 
Người Cao niên trong Khu vực của California, các dịch 
vụ của họ bao gồm sắp xếp dịch vụ chăm sóc thay thế, 
cứu trợ tạm thời tại nhà hoặc bên ngoài và đào tạo 
cho những người chăm sóc. Hãy tìm hiểu thêm và gọi 
1-800-510-2020.
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Trải qua nhiều trở ngại trong cuộc sống, tôi đã đạt 
được ước mơ của mình tại đại học CSUN. Tôi đã làm 

điều này ở tuổi 84 . Tôi là bằng chứng sống cho thấy 
không bao giờ là quá muộn để đặt mục tiêu nào và 
đạt được nó. Tôi đã thực hiện nhiều điều như vậy trong 
cuộc đời mình.

Năm 1954, tôi bị đuổi khỏi trường trung học khi 
đang học năm cuối cấp. Sau đó, tôi tạm dừng việc học 
của mình. Tôi quyết định gia nhập Hải quân Hoa Kỳ, 
nơi tôi đã phục vụ trong tám năm và lấy bằng Giáo dục 
Phổ thông (GED). Sau dịch vụ, tôi được chẩn đoán mắc 
chứng Rối loạn Căng thẳng Sau Chấn thương (Post-
Traumatic Stress Disorder).

Trong thập niên 40, tôi nhận ra rằng lấy được bằng 
tâm lý học là điều mà tôi muốn thực hiện trong đời 
mình. Tôi thích môn tâm lý học vì đó là một cách để 
khám phá bên trong đầu của chính mình. Nhưng trước 
đó trong nhiều năm qua, tôi đã làm những việc khác. 
Tôi thành công trong nghành diễn xuất, xuất hiện trong 
phim và quảng cáo. 

Sau khi trải qua những việc làm này, tôi thấy mình 
đứng trước cửa trường đại học CSUN ở độ tuổi 80. Tôi 

tới đây để lấy được bằng cấp mà tôi muốn, và đó chính 
là điều tôi đã làm. Tôi không phủ nhận việc học vấn ở 
độ tuổi này thì khó hơn so với lúc 
trước nhiều. 

Tuy nhiên, tôi đã vượt qua nó 
và được kết bạn mới với nhiều 
sinh viên mà họ đã đón nhận 
tôi trong suốt chặng đường tại 
CSUN. Tôi cũng là một sinh viên 
như họ.

Bây giờ thì mục tiêu này đã 
hoàn thành, tôi không muốn 
dừng lại ở đây. Tôi muốn tiếp tục 
học vào tháng Giêng. Tôi cảm 
kích thời gian của tôi tại CSUN và muốn mọi người 
biết rằng không bao giờ là quá muộn để hoàn thành 
chương trình học của mình. Có rất nhiều cựu sinh viên 
và cựu chiến binh có thể cảm thấy rằng họ đã bỏ lỡ cơ 
hội đạt được bằng đại học. Tôi muốn chứng minh rằng 
nếu mà tôi làm được thì bất kỳ ai cũng có thể làm được. 
Tôi cũng muốn giúp các bạn sinh viên CSUN theo đuổi 
ước mơ của mình. Ngôi trường này đã giúp tôi thực 
hiện một ước mơ.

Mọi Câu 
chuyện đều 
Quan trọng.

Để đọc thêm các câu 
chuyện từ CDA hoặc gửi câu 
chuyện của riêng quý vị, hãy 

quét mã bên dưới.



T        ình trạng ngược đãi người cao tuổi đang gia tăng ở 
California. Hơn 200.000 trường hợp người cao niên 

và người lớn phụ thuộc bị lạm dụng được báo cáo ở 
California mỗi năm, và người ta tin rằng số người lớn tuổi 
bị lạm dụng được báo cáo thấp hơn một cách đáng kể.

Blanca Castro, Thanh tra viên Chăm sóc Dài hạn của 
tiểu bang, đã chia sẻ những cách để phát hiện tình 
trạng người cao tuổi bị ngược đãi và cách quý vị có thể 
bênh vực cho những người thân yêu. Các hình thức lạm 
dụng bao gồm bỏ mặc bản thân, bị người khác bỏ rơi, 
lạm dụng trên thân thể, lạm dụng tình dục, lạm dụng 
tinh thần, lạm dụng tài chính, và bỏ rơi. 

Bà Castro giải thích các cách xác định để biết người 
thân của mình có thể là nạn nhân của lạm dụng hay 
không. “Sử dụng tất cả năm giác quan,” bà nói. “Hãy 
nhìn xung quanh phòng của họ, ngửi mùi. Họ có hành 
động bình thường không? Có bất kỳ hành vi nào nằm 
ngoài chuẩn mực không? Đây là tất cả những dấu hiệu 
cho thấy điều gì đó có thể đang xảy ra ”.

Nếu có điều gì đó không ổn, bà Castro kêu gọi các 
người thân trong gia đình yêu cầu bác sĩ đánh giá. “Điều 
quan trọng là phải đảm bảo rằng họ [những người ở cơ 
sở chăm sóc dài hạn] vẫn ổn và được chăm sóc, đồng 
thời biết rằng quý vị có quyền đảm bảo rằng họ được an 
toàn.”

Bảo vệ cư dân: Biết quyền của quý vị
Tất cả cư dân trong các cơ sở chăm sóc dài hạn trên 
toàn tiểu bang được hưởng các quyền và sự bảo vệ. Cư 
dân và gia đình của họ cần biết những điều này là gì để 
vận động cho chính họ hoặc những người thân yêu của 
họ. 

7 Dấu hiệu Lạm dụng

Tự bỏ mặc Lạm dụng 
thân thể

Bị người 
khác bỏ rơi

BIẾT CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ

 9 Quyền được biết những thay đổi của 
dịch vụ chăm sóc. 

 9 Quyền sử dụng thời gian theo cách  
quý vị muốn. 

 9 Quyền đối với khách viếng thăm.

Phổ biến nhất là lạm dụng tình 
dục, tình cảm, và thân thể.

“Sử dụng cả năm giác quan. Nhìn xung 
quanh phòng của họ, ngửi mùi. Họ có hành 
động bình thường không? Có hành vi nào 

khác thường không? Đây đều là những 
dấu hiệu cho thấy điều gì đó có thể đang 

xảy ra.” 

Dấu hiệu Cảnh báo:
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- Blanca Castro, 
Thanh tra chăm sóc dài hạn của tiểu bang

 

Ngược đãi VÀ bỏ 
bê người cao tuổi 



7 Dấu hiệu Lạm dụng

Bộ Y tế Công cộng California liệt kê các quyền của cư 
dân được chăm sóc dài hạn và các quyền của gia 

đình họ trên mạng của họ (www.cdph.ca.gov).
Đối với cư dân, những quyền này bao gồm quyền 

được biết về những thay đổi đối với dịch vụ chăm sóc 
của họ, quyền dùng thời gian theo cách họ muốn và 
quyền được tiếp cận với khách.

Cách vận động
Thông qua thanh tra viên, các thành viên gia đình và 
cư dân có thể vận động cho quyền của họ và đảm bảo 
rằng họ được đối xử công bằng. Các thành viên trong 
gia đình có quyền lên tiếng bênh vực người thân của 
mình nếu họ không tự giao tiếp được

Nếu quý vị hoặc người thân từng là nạn nhân của 
sự lạm dụng người cao tuổi, có những nguồn lực và cơ 
hội rất tốt có sẵn thông qua Bộ Dịch vụ Xã hội (www.
cdss. Ca.gov), Bộ Y tế (www.cdph.ca.gov) , và Bộ Lão 
hóa (www.aging.ca.gov), để giúp quý vị tìm kiếm công 
lý.

Lạm dụng 
Tình dục

Lạm dụng
Tài chính

Lạm dụng
Tinh thần

Bị bỏ 
rơi

Làm thế nào để phát hiện ra 
  VÀ cách quý vị có thể giúp đỡ.

• Gọi 1-800-231-4024, đối với những cá nhân sống 
trong cơ sở chăm sóc dài hạn, để liên hệ với Đường 
dây CRISIS của Thanh tra Chăm sóc Dài hạn.

• Gọi 1-833-401-0832, đối với những cá nhân sống tại 
nhà, để nói chuyện với Dịch vụ Bảo vệ Người lớn. 

Cơ hội tình nguyện
Các chương trình Thanh tra Chăm sóc Dài hạn tại địa 

phương là những cách khác nhau để tuyển dụng tình 
nguyện viên. Nếu quý vị muốn tham gia vào chương 
trình thanh tra viên hoặc biết ai đó làm việc đó, hãy liên 
hệ với chúng tôi theo địa chỉ stateomb@aging.ca.gov

Lừa đảo trông như thế nào?

Để bảo vệ người lớn tuổi khỏi bị lạm dụng và 
bỏ rơi: DẤU HIỆU LẠM DỤNG TÀI 

CHÍNH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI:

 9 Hoạt động tài chính bất thường 

 9 Có “bạn bè” hoặc người trợ giúp 
mới 

 9 Đi lại khó khăn hoặc thân thể yếu 

 9 Suy giảm nhận thức hoặc mất sự 
nhạy bén về tài chính

5 loại lừa đảo hàng đầu

trộm cắp danh tính 

lừa đảo mạo danh 

Phòng Tín dụng, 
Cung cấp Thông tin & 
Người dùng Báo cáo 

Mua sắm Trực tuyến 
& Đánh giá Xấu 

Ngân hàng & Người 
cho vay

25%
16%

11%

7%

4%
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Hãy truy cập myturn.ca.gov hoặc gọi 833-422-4255

Và tất cả những người thân của bạn

HÃY CHÍCH NGỪA VỚI VẮC XIN MỚI NHẤT
HÃY GIỮ GÌN VỚI VẮC XIN MỚI NHẤT
TỰ BẢO VỆ MÌNH

THỰC PHẨM HOẶC BỮA ĂN, Hãy gọi 2-1-1 
hoặc truy cập www.211ca.org để kết nối với hỗ trợ 
thực phẩm địa phương và cách dịch vụ khác.

DỊCH VỤ NGƯỜI LỚN TUỔI, Hãy gọi Đường 
dây Thông tin Người Cao niên & Người lớn của Cal-
ifornia theo số 1-800-510-2020

THUỐC HOẶC LƯU Ý Y TẾ, hãy gọi chương 
trình sức khỏe của mình hoặc văn phòng bác sĩ của 
quý vị để được trợ giúp. Khi có khẩn cấp gọi 911.

THÔNG TIN VỀ MEDICARE, hãy gọi  
1-800-434-0222 để biết Chương trình Tư vấn và 
Bênh vực Bảo hiểm Y tế.

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG  —Quý vị không bị 
đơn độc. Hãy gọi Đường dây Hữu nghị CA  
(Friendship Line CA) theo số 1-888-670-1360 để 
có người lắng nghe 24/7.

BẢO VỆ KHỎI Bị LẠM DỤNG & BỎ 
RƠI: 
• Hãy gọi 1-800-231-4024, nếu quý vị đang sống 
trong một cơ sở chăm sóc dài hạn, để liên hệ với 
Đường dây KHỦNG HOẢNG của Cơ quan  
Thanh tra Chăm sóc Dài hạn.
• Hãy gọi 1-833-401-0832, nếu quý vị đang sống  
ở nhà, để nói chuyện với Dịch vụ Bảo vệ Người lớn.

BẢO VỆ KHỎI LỪA ĐẢO,  hãy gọi  
1-877-908-3360, để biết Đường dây Trợ giúp  
Mạng lưới Giám sát Lừa đảo của hội AARP.

HỖ TRỢ CHO CÁC BỆNH MẤT TRÍ NHỚ 
ALZHEIMER’S HOẶC DEMENTIAS,  
hãy gọi 1-800-272-3900 cho Đường dây trợ giúp 
24/7 của Hiệp hội Alzheimer’s Association®.

THÔNG TIN CHUNG VỀ COVID-19,  
hãy gọi Đường dây Thông tin COVID theo  
số 1-833-422-4255 hoặc truy cập  
www.covid19.ca.gov.

DANH MỤC NGUỒN LỰC

Quý vị hoặc ai đó quý vị biết cần:


