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Chào mừng quý vị đến với Hướng dẫn Song ngữ về các Nguồn
Thông tin/Hỗ trợ trong Cộng đồng
của Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Tigard-Tualatin (TTFRC)!
Như quý vị đã biết, việc tìm đọc thông tin cập nhật về các nguồn hỗ trợ trong cộng
đồng đối với nhiều người không là điều dễ dàng và có thể tốn nhiều thời gian. Mục
đích của Hướng dẫn về các Nguồn Thông tin/Hỗ trợ trong Cộng đồng TTFRC này là
cung cấp một công cụ cho những người làm việc chặt chẽ với trẻ em, thanh thiếu
niên và các gia đình trong khu vực Tigard và Tualatin. Hướng dẫn này chứa thông tin
về các dịch vụ mà nhiều người cần đến nhất và cách tiếp cận chúng. Quý vị có thể
sao chép riêng từng trang để trao cho các gia đình đang tìm kiếm sự giúp đỡ.
Do đại dịch COVID-19, việc cập nhật hướng dẫn về các nguồn thông tin/hỗ trợ trong
năm nay đã trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi cung
cấp thông tin cập nhật nhất hiện có, tuy nhiên, do tình hình đại dịch luôn thay đổi,
nhiều dịch vụ và chương trình cũng nhanh chóng thay đổi. Chúng tôi hy vọng rằng
thông tin cập nhật này sẽ vẫn hữu ích cho quý vị, và xin quý vị vui lòng liên lạc với
các chương trình trước khi đến văn phòng của họ để xem họ có thay đổi nào mới hay
không.
Sổ tay này không phải là một hướng dẫn toàn diện về các dịch vụ và cơ quan ở Quận
Washington. Vui lòng gọi TTFRC để tìm hiểu thêm về những dịch vụ không được đề
cập đến ở đây. Trong phần đầu tiên -Tổng quan về các Nguồn Thông tin/Hỗ trợ trong
Cộng đồng- quý vị sẽ thấy hiện cũng có nhiều nguồn hỗ trợ tuyệt vời khác, nơi quý vị
có thể tìm các dịch vụ xã hội và giới thiệu, chẳng hạn như 211info. Vui lòng truy cập
trang web của Trung tâm tại www.ttsdschools.org, và cuộn xuống để nhấp vào liên
kết nhanh “Family Resource Center/Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ Gia đình” để xem tin
tức mới nhất về các sự kiện và lớp học sắp tới, cũng như để tải xuống bản sao của
hướng dẫn này bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Rebecca Padron cũng như các tình nguyện viên và
nhân viên của chúng tôi, những người đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tạo ra ấn phẩm
này. Ngoài ra, chúng tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả quý vị, những người đang
tích cực nỗ lực để phục vụ và hợp tác với các gia đình từ các trường học và cộng
đồng của chúng ta. Chúng tôi hy vọng rằng hướng dẫn này sẽ giúp ích cho quý vị.
Trân trọng,

Catherine West
Điều phối viên Dịch vụ Xã hội Quận
Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ Gia đình
Học khu Tigard-Tualatin
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Tổng quan về các Nguồn Thông tin/Hỗ trợ trong Cộng đồng
Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ Gia đình Tigard-Tualatin: Phục vụ tất cả các gia đình trong ranh giới Học khu TigardTualatin. Trung tâm sẽ dời vị trí từ Trường Trung học Tigard sang khuôn viên Trường Tiểu học Templeton trong năm
học 2021-22. Trong khi trường học vẫn đóng cửa do đại dịch, nhân viên trung tâm vẫn tiếp tục làm việc từ xa. Thông
tin & Giới thiệu: tham khảo ý kiến nhân viên để được cập nhật về các nguồn thông tin/hỗ trợ cộng đồng địa phương.
Học bổng dành cho các em học sinh đang tham gia các chương trình ngoại khóa nếu ngân quỹ cho phép. Quần áo
cho trẻ em từ 0-5 tuổi; đặt hàng thông qua Northwest Children's Outreach (Chương trình Tiếp cận Trẻ em Tây Bắc).
Tìm kiếm đồ nội thất thông qua Community Warehouse (Nhà kho Cộng đồng). Đồ dùng vệ sinh cá nhân cho các gia
đình vô gia cư. Thông tin về trợ giúp trong những ngày lễ; đơn đăng ký thường có sẵn tại các trường học vào tháng
10. (503) 603-1585. Trang web: www.ttsdschools.org, nhấp vào liên kết "Family Resource Center/Trung tâm Thông
tin/Hỗ trợ Gia đình".
211info: Giúp cư dân xác định, điều hướng và kết nối với các nguồn thông tin/hỗ trợ tại địa phương. Thứ Hai-Thứ
Sáu, 8:00 sáng - 6:00 tối. Để nói chuyện với chuyên viên về các thông tin/hỗ trợ cộng đồng hiện có tại địa phương của
quý vị, vui lòng liên lạc 211, e-mail: help@211info.org, gửi tin nhắn với từ khóa là mã zip của quý vị tới 898211, tải
xuống ứng dụng di động 211info miễn phí hoặc truy cập trang web tại www.211info.org để tìm kiếm thông tin/hỗ trợ
trên cơ sở dữ liệu trực tuyến.
Love INC Tigard-Tualatin-Sherwood: Giúp đỡ các gia đình và cá nhân đang gặp tình trạng vô gia cư hoặc những
người có thu nhập thấp. Vé xe buýt, đi xe riêng, đồ nội thất, đồ gia dụng, khăn trải giường, đồ dùng vệ sinh, thuốc
không cần toa và vật dụng, thực phẩm, quần áo, cắt tóc, các lớp học về nuôi dạy con cái, cố vấn cá nhân để hỗ trợ về
mặt tinh thần, giúp tìm việc làm và quản lý ngân sách gia đình. Hỗ trợ được cung cấp thông qua quan hệ đối tác với
các nhà thờ trong toàn khu vực. Thứ Ba và Thứ Tư, 9:30 sáng - 12:30 chiều. (503) 443-6888. Tại thời điểm in ấn,
chương trình này hoạt động dưới tên gọi là Washington County Essentials Hub for Tigard (Trung tâm Nhu yếu phẩm
Phục vụ Thành phố Tigard của Quận Washington). Email: admin@loveinc-tts.org. Trang web: www.loveinc-tts.org.
Oregon Helps: Là trang web giúp xác định tính đủ điều kiện cho 33 dịch vụ khác nhau, chẳng hạn như trợ cấp
SNAP/tem phiếu thực phẩm; Oregon Health Plan, hoặc OHP (Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Oregon); Women,
Infants, and Children Nutrition Program, hoặc WIC (Trợ cấp cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em); Temporary
Assistance for Needy Families, hoặc TANF (Trợ cấp Tạm thời cho Gia đình Nghèo; Employment-Related Day Care,
hoặc ERDC (Trợ cấp Giữ trẻ cho Người lao động); và các dịch vụ khác. Trang web: http://oregonhelps.211info.org.
Tigard Self-Sufficiency/Multi-Service Center (Trung tâm Tự túc/Đa dịch vụ Tigard) (Department of Human
Services/Bộ Xã hội): Gọi để biết thêm chi tiết về trợ cấp SNAP/tem phiếu thực phẩm; bảo hiểm của Oregon Health
Plan (OHP- nơi nộp đơn đăng ký); TANF (Trợ cấp Tạm thời cho Gia đình Nghèo); ERDC (Trợ cấp Giữ trẻ cho Người
lao động), và các chương trình khác của tiểu bang. Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều. 10777 SW Cascade
Ave., Tigard, OR 97223. (503) 670-9711. Trang web: www.oregon.gov/DHS.
HƯỚNG DẪN VỀ TIÊU CHUẨN NGHÈO CỦA LIÊN BANG 2020
Để đủ điều kiện hưởng trợ cấp, nhiều chương trình đòi hỏi thu nhập hàng năm của các gia đình phải thấp hơn một
mức tiêu chuẩn được xác định trước. Tiêu chuẩn thu nhập này khác nhau tùy theo chương trình. Tiêu chuẩn này
thường được mô tả là một tỷ lệ phần trăm nhất định trong Hướng dẫn về Tiêu chuẩn Nghèo của Liên bang dựa trên
tổng thu nhập hàng năm:

Quy mô
Gia đình
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185%
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1

$12,760

$19,140

$23,606

$25,520

$31,900

2

$17,240

$25,860

$31,894

$34,480

$43,100

3

$21,720

$32,580

$40,182

$43,440

$54,300

4

$26,200

$39,300

$48,470

$52,400

$65,500

5

$30,680

$46,020

$56,758

$61,360

$76,700

6

$35,160

$52,740

$65,046

$70,320

$87,900

7

$39,640

$59,460

$73,334

$79,280

$99,100

Để xác định
hướng dẫn về tiêu
$38280 chuẩn nghèo của
liên bang cho các
$51,720
gia đình có trên 8
thành viên, hãy
$65,160
tìm mức tiêu
$78,600 chuẩn cho 8 người
$92,040 ở 100% ($44,120)
và cộng thêm
$105,480 $4,480 cho mỗi
người bổ sung.
$118,920

8

$44,120

$66,180

$81,622

$88,240

$110,300

$132,360

300%
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Trung tâm Văn hóa
Asian Health and Service Center (Trung tâm Dịch vụ và Sức khỏe Châu Á): Cung cấp các dịch
vụ phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ cho người Mỹ gốc Á, bao gồm dịch vụ sức khỏe tâm thần, giáo
dục sức khỏe và quản lý hồ sơ, trung tâm thông tin/hỗ trợ về ung thư, dịch vụ hỗ trợ cho người
chăm sóc gia đình, các chương trình cho người cao tuổi, giúp đăng ký xin bảo hiểm của Oregon
Health Plan, chương trình tình nguyện, và một trường mầm non chuyên tiếng Trung Quốc. Nhân
viên nói được tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Đài Loan, tiếng Hàn và tiếng Việt. Thứ
Hai-Thứ Sáu, 8:30 sáng - 5:00 chiều. Văn phòng Beaverton: 3800 SW Cedar Hill Blvd. # 196,
Beaverton, OR 97005. (503) 641-4113. Trang web: www.ahscpdx.org. Để được hỗ trợ về hành vi,
vui lòng gọi đường dây tiếng Anh 503-772-5893, tiếng Quan Thoại: 503-772-5895, tiếng Quảng
Đông: 503-772-5894, tiếng Hàn: 503-772-5896, tiếng Việt: 503-772-5897.
Immigrant and Refugee Community Organization, hoặc IRCO (Tổ chức Cộng đồng cho Người
nhập cư và Tị nạn): Hỗ trợ người nhập cư, người tị nạn và các thành viên cộng đồng chính thống
học kỹ năng tự cung tự cấp bằng cách cung cấp hơn 200 chương trình cụ thể về văn hóa và ngôn
ngữ. Các dịch vụ ở Quận Washington bao gồm: trợ cấp tiền thuê nhà, hỗ trợ trong việc tiếp cận/truy
vết lây nhiễm/dịch vụ toàn diện liên quan đến COVID 19, việc làm/dạy nghề, can thiệp và ngăn chặn
bạo lực gia đình/tấn công tình dục, giáo dục cho trẻ nhỏ tuổi/mầm non, Trường Ngoại ngữ, can
thiệp bạo lực cấp cộng đồng và nhạy cảm về văn hóa, phát triển lực lượng lao động thanh thiếu
niên, và các chương trình hỗ trợ học tập. 10301 NE Glisan St., Portland, OR 97220. (503) 234-1541.
Trang web: www.irco.org.
Latino Network (Mạng lưới người Mỹ La tinh): Tổ chức giáo dục do người Latinh lãnh đạo,
chuyên cung cấp các hoạt động và dịch vụ cụ thể về mặt văn hóa, tạo sức mạnh cho cộng đồng
người Latinh để giúp họ tham gia một cách có ý nghĩa vào những quyết định mà có thể ảnh hưởng
đến cuộc sống của họ và gia đình họ. Tại Quận Washington, các dịch vụ này bao gồm: Juntos
Aprendemos, một chương trình học tập sớm dành riêng cho phụ huynh và trẻ em về văn hóa, tập
trung vào sự tham gia của gia đình với trẻ em từ 3-5 tuổi; Chuyên viên về Sự tham gia Bình đẳng
Của Gia đình, hỗ trợ các bậc phụ huynh gốc Latinh của học sinh trung học trong TTSD; RAICES
Family Navigation and Mentoring Violence (Chương trình Điều hướng và Cố vấn Gia đình về Bạo
lực), phòng ngừa, can thiệp và giúp hồi phục các gia đình gốc Latinh có con em liên lụy đến Hệ
thống Tư pháp Vị thành niên, chỉ chấp nhận những thân chủ được giới thiệu. (503) 283-6881. Email:
info@latnet.org. Trang web: www.latnet.org.
Lutheran Community Services Northwest (Dịch vụ Cộng đồng Đạo Tin lành Tây Bắc): Chi phí
khách nhau tùy theo dịch vụ. Nhân viên nói được trên 45 ngôn ngữ. Tư vấn về sức khỏe tâm thần
và di trú, quản lý hồ sơ chuyên sâu, dịch vụ hỗ trợ đồng đẳng và quản lý thuốc cho người tị nạn và
nhập cư. Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30 sáng - 4:30 chiều. (đóng cửa ăn trưa từ 12:00 trưa - 1:00 chiều).
3800 SW Cedar Hills Blvd. # 288, Beaverton, OR 97005. (503) 924-2448. Trang web:
www.lcsnw.org/office/beaverton.
Oregon Somali Family Education Center (Trung tâm Giáo dục Gia đình Somali Oregon): Làm
việc với những người Somali nhập cư trong các lĩnh vực giáo dục và hỗ trợ cha mẹ, thể thao và giải
trí, xây dựng kỹ năng, dạy kèm/cố vấn, nâng cao nhận thức và hỗ trợ liên quan đến băng đảng, học
bổng, sự kiện cộng đồng, chương trình can thiệp sớm và giáo dục sức khỏe. Thứ Hai-Thứ Sáu,
9:00 sáng - 4:00 chiều, Thứ Bảy 11:00 sáng - 1:00 chiều, và Chủ Nhật chỉ theo lịch hẹn. Merlo
Station Apartments, 2032 SW Merlo Ct., Beaverton, OR 97006. (503) 662-1039. Trang web:
www.osfec.org.
Russian Oregon Social Services (Dịch vụ Xã hội cho Người Nga tại Oregon): Phục vụ cư dân
nói tiếng Nga. Các dịch vụ được cung cấp bao gồm hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và tấn công
tình dục, làm quen với cộng đồng và giáo dục đa văn hóa, dạy tiếng Anh và dạy kèm, giáo dục sức
khỏe phù hợp với văn hóa, thông tin và giới thiệu, giúp tìm dịch vụ nha khoa khẩn cấp. Thứ Hai-Thứ
Sáu, 8:30 sáng - 4:30 chiều. 7931 NE Halsey St. Suite 304, Portland, OR 97213. (503) 777-3437.
Email: ross@emoregon.org. Trang web: www.emoregon.org/ross.
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Ngược đãi
ĐỂ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ KHẨN CẤP, HÃY GỌI 911
Washington County Non-Emergency Police (Đường dây Cảnh sát Không khẩn cấp của
Quận Washington): (503) 629-0111

Ngược đãi Trẻ em
Washington County Child Abuse 24-hour Reporting Hotline (Đường dây nóng Báo cáo
Ngược đãi Trẻ em 24-giờ của Quận Washington): (503) 681-6917
CARES Northwest(Tổ chức CARES Tây Bắc): Dành cho trẻ em đã từng bị ngược đãi về thể chất hoặc
tình dục, bị bỏ rơi, và/hoặc tiếp xúc với bạo lực gia đình. Đánh giá dựa trên như cầu y tế, điều trị và
phòng ngừa ngược đãi trẻ em. Chi phí có thể được bao trả bởi bảo hiểm, bởi Oregon Health Plan, hoặc
Crime Victims Compensation (Chương trình Bồi thường cho Nạn nhân Tội phạm). Có nhân viên nói tiếng
Tây Ban Nha. Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều. 2800 N. Vancouver Ave. Suite 201, Portland,
OR 97227. Tòa nhà Y tế 1 đối diện Legacy Emanuel Medical Center (Trung tâm Y tế Legacy Emanuel)
(503) 276-9000. Trang web: www.caresnw.org.
Domestic Violence Resource Center (Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ về Bạo lực Gia đình): Tư vấn
miễn phí cho trẻ em bị bạo lực gia đình trong độ tuổi từ 5-18. Dịch vụ có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây
Ban Nha. (503) 521-7997. Trang web: www.dvrc-or.org.
Early Learning Division của Sở Giáo dục (Early Learning Division of the Department of
Education): Ngoài Đường dây Nóng về Ngược đãi Trẻ em, 1-855-503-7233, quý vị còn có thể gọi đến
đây để báo cáo tình trạng lạm dụng trẻ em có thể đã xảy ra trong một cơ sở giữ trẻ được cấp phép, để
kiểm tra sự tuân thủ và lịch sử khiếu nại cũng như kiểm tra hồ sơ lý lịch tội phạm. Nhân viên nói tiếng
Tây Ban Nha và tiếng Nga. Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều. 1-800-556-6616. Trang web:
www.oregonearlylearning.com.
Oregon Parents Anonymous (Hội Phụ huynh Ẩn danh Oregon) (Dịch vụ Gia đình và Trẻ em
Morrison/Morrison Child and Family Services): Các nhóm hỗ trợ cha mẹ miễn phí dành cho bất cứ ai
đang đảm vai trò cha mẹ. Các nhóm này do phụ huynh tổ chức cùng với một điều hành viên chuyên
nghiệp được đào tạo về phương pháp phòng chống ngược đãi trẻ em dựa trên bằng chứng của Parents
Anonymous®. Các nhóm hỗ trợ phụ huynh chuyên biệt dành cho nam giới và phụ nữ trong quá trình
phục hồi sau lạm dụng chất kích thích và những người có thể có liên lụy với Department of Human
Services Child Welfare (Cơ quan Phúc lợi Trẻ em thuộc Bộ Xã hội). Parent Mentor Program (Chương
trình Cố vấn dành cho Phụ huynh): cố vấn cho các bậc phụ huynh bị ảnh hưởng bởi chứng nghiện và có
liên lụy với hệ thống Phúc lợi Trẻ em của DHS. (971) 263-3091. National Parent Helpline (Đường dây
Trợ giúp Phụ huynh Quốc gia) để các nhóm hỗ trợ cho nhau: (503) 258-4568.

Bạo lực Gia đình, Hiếp dâm và Lạm dụng Tình dục
Abuse Recovery Ministry and Services, hoặc ARMS (Trung tâm Phục hồi và Dịch vụ Chống Lạm
dụng): Các nhóm hỗ trợ phục hồi miễn phí dành cho những phụ nữ bị ảnh hưởng bởi lạm dụng gia đình.
Các nhóm can thiệp bạo lực gia đình cho cả nam và nữ (có tính phí), dành cho thân chủ tự nguyện và
theo lệnh của tòa án. Các chương trình được giảng dạy theo quan điểm kinh thánh nhưng đón chào tất
cả mọi người. Địa chỉ gửi thư: PO Box 663, Hillsboro, OR 97123. (503) 846-9284. Trang web:
www.abuserecovery.org.
Domestic Violence Resource Center (Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ về Bạo lực Gia đình): Giáo dục,
hỗ trợ và tạo sức mạnh cho nạn nhân của bạo lực gia đình. Cung cấp dịch vụ miễn phí, song ngữ, bao
gồm biện hộ để có được lệnh bảo vệ, tư vấn chuyên nghiệp, nơi tạm trú bí mật, lập kế hoạch an toàn,
giới thiệu các nguồn thông tin/hỗ trợ, và huấn luyện trong cộng đồng. 735 SW 158th Ave. Suite 100,
Beaverton, OR 97006. Văn phòng: (503) 640-5352. Đường dây khủng hoảng 24 giờ: (503) 469-8620.
Trang web: www.dvrc-or.org.
Domestic Violence Safe Dialogue (Đối thoại An toàn về Bạo lực Gia đình): Hỗ trợ các cuộc đối thoại
tự nguyện trong bối cảnh an toàn giữa nạn nhân và tội phạm tội bạo lực gia đình đủ điều kiện mà trước
đây không có quan hệ. Các phiên hỗ trợ này được điều khiển bởi một nhóm điều khiển có cả nam và nữ.
Những người tham gia có thể mang theo người hộ tống. Survivor Impact Panel (Nhóm Thảo luận về Tác
động Đến Nạn nhân): một nhóm gồm những nạn nhân bạo lực gia đình trao đổi về tác động của sự lạm
dụng. Lutheran Community Services Northwest, 605 SE Cesar E. Chavez Blvd., Portland, OR 97214.
503-750-6779. Trang web: www.dvsdprogram.com.
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Bạo lực Gia đình, Hiếp dâm và Lạm dụng Tình dục (Tiếp)
Tổ chức Home Free (Volunteers of America Oregon/Tổ chức Tình nguyện viên Hoa Kỳ tại Oregon):
Chương trình can thiệp bạo lực gia đình. Hỗ trợ và biện hộ để giúp tìm chỗ ở ổn định cho nạn nhân, dựa
vào Tòa án Quận Multnomah, Cơ quan Phúc lợi Trẻ em DHS, Cục Cảnh sát Portland, và một phòng
khám sức khỏe. Các biện hộ viên giúp tìm nơi ở tạm thời cho nạn nhân tại các motel hoặc các nhà tạm
trú khác. Có nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha. Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng - 6:00 tối. 3910 SE Stark St.,
Portland, OR 97214. (503) 235-8655. Trang web: www.voaor.org.
Call to Safety (Gọi đến An toàn): Phục vụ nạn nhân bạo lực gia đình và tấn công tình dục. Cung cấp
đường dây chống khủng hoảng 24 giờ, lập kế hoạch an toàn và hỗ trợ về mặt tinh thần, cung thông tin và
giới thiệu các dịch vụ dành cho nạn nhân, nhà ở khẩn cấp, hỗ trợ trong vấn đề vận chuyển đường dài để
giúp nạn nhân thoái khỏi nguy hiểm và tìm đến nơi an toàn, theo dõi biện hộ và quản lý hồ sơ, cung cấp
nhóm hỗ trợ miễn phí, dịch vụ thông/phiên dịch cho mọi ngôn ngữ; tiếp cận cộng đồng và giáo dục. (503)
235-5333 hoặc 1-888-235-5333. Trang web: www.calltosafety.org.
Tổ chức Rose Haven: Biện hộ và giới thiệu các nguồn thông tin/hỗ trợ cộng đồng, lập kế hoạch để đạt
mục tiêu, cung cấp quần áo, thực phẩm, đồ dùng vệ sinh, chỗ tắm, địa chỉ gửi thư, hộp thư thoại và các
lớp học. Dịch vụ dành cho phụ nữ, trẻ em và những người không theo chuẩn về giới tính mà đang trong
hoàn cảnh tổn thương, nghèo đói cũng như khó khăn về sức khỏe thể chất và tinh thần. Thứ Hai-Thứ
Sáu, 8:30 sáng - 12:00 trưa, và 1:00 chiều - 4:00 chiều. 627 NW 18th Ave., Portland, OR 97209. (503)
248-6364. Trang web: www.rosehaven.org.
Sexual Assault Resource Center, hoặc SARC (Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ về Tấn công Tình dục):
Các văn phòng đóng cửa tại thời điểm in ấn phẩm này do COVID-19, tuy nhiên các biện hộ viên luôn sẵn
sàng giúp đỡ nạn nhân tại các bệnh viện và làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật của Quận
Washington 24/7 qua điện thoại. Khi mở cửa trở lại, các ủng hộ viên sẽ trực tiếp hỗ trợ mọi người tại các
địa điểm đó. Tư vấn theo nhóm và cá nhân bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha qua cuộc gọi video và
điện thoại, và gặp trực tiếp tại SARC khi văn phòng mở cửa trở lại. Trung tâm cung cấp dịch vụ cho tất
cả nạn nhân bạo lực tình dục. 4900 SW Griffith Dr. Suite 100, Beaverton, OR 97005. Văn phòng: (503)
626-9100. Đường dây hỗ trợ và chống khủng hoảng 24 giờ: (503) 640-5311. Trang web:
www.sarcoregon.org.
Única Project (Dự án Única): Đường dây ủng hộ nạn nhân bạo lực gia đình bằng tiếng Anh và tiếng
Tây Ban Nha, cung cấp dịch vụ can thiệp, nhà ở và hỗ trợ pháp lý. Đường dây chống khủng hoảng 24
giờ: (503) 232-4448. Trang web: www.projectunica.org.

Nhà tạm trú Khẩn cấp cho Nạn nhân Bạo lực Gia đình
Trung tâm Bradley Angle: Nhà tạm trú khẩn cấp, hỗ trợ, giúp người lớn và trẻ em là nạn nhân bạo lực
gia đình hồi phục. Các chương trình bao gồm hỗ trợ phù hợp với văn hóa cho các nạn nhân thuộc cộng
đồng LGBTQ và là Người Da Đen/Người Mỹ Gốc Phi. Có nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha, có các dịch
vụ dịch ngôn ngữ khác. 5432 N. Albina Ave., Portland, OR 97217. Văn phòng: (503) 232-1528. Đường
dây chống khủng hoảng 24 giờ: (503) 235-5333. Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ Bradley Angle: (503) 5959591. Trang web: www.bradleyangle.org.
Monika's House (Nhà của Monika) (do Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ về Bạo lực Gia đình điều hành): Nhà
tạm trú khẩn cấp bí mật dành cho người lớn, trẻ em và vật nuôi để giúp họ thoát khỏi nguy cơ bị bạo lực
tức thời. Các dịch vụ tại chỗ bao gồm biện hộ, quản lý hồ sơ, và các nhóm hỗ trợ. Để được tiếp
nhận/sàng lọc vào nhà tạm trú, vui lòng gọi đường dây chống khủng hoảng từ 8:00 sáng đến 12:00 trưa.
Có nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha. Đường dây chống khủng hoảng 24 giờ: (503) 469-8620. Trang web:
www.dvrc-or.org.
Raphael House of Portland (Nhà Raphael House tại Portland): Nơi trú ẩn khẩn cấp cho các gia đình
và cá nhân đang cố trốn khỏi bạo lực gia đình, quản lý hồ sơ, nhóm hỗ trợ, và các chương trình khác có
sẵn cho những nạn nhân tạm trú hiện tại và trước đây. Giáo dục phòng ngừa ở các trường trung học cấp
hai và cấp ba, chương trình cố vấn phục hồi, và một biện hộ viên về chăm sóc sức khỏe. Có nhân viên
nói tiếng Tây Ban Nha. Đường dây của nhà tạm trú: (503) 222-6222. Câu hỏi chung: (503) 222-6507.
Trang web: www.raphaelhouse.com.
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Quần áo, Miễn phí
Bethlehem House of Bread (Cửa hàng Tình thương Bethlehem): Cửa hàng miễn phí đóng cửa
trong thời gian đại dịch nhưng có thể mở cửa trở lại để cung cấp quần áo người lớn, một số quần
áo trẻ em và các mặt hàng khác. Liên lạc để biết giờ hoạt động khi mở cửa lại. 9055 SW Locust St.,
Tigard, OR 97223. (503) 639-3181. E-mail: bethlehemhouseofbread@gmail.com. Trang web:
https://bethlehemhouseofbread.org.
Caring Closet (Tiệm Quần áo Tình thương): Quần áo cho học sinh trong Học khu Tigard-Tualatin.
Gia đình phải được cố vấn nhà trường giới thiệu và chỉ được gặp nếu có hẹn. Việc quyên góp được
hoan nghênh và hiện chỉ được chấp nhận tại nhà kho Tigard Grange từ 8:00 sáng - 6:00 chiều, bảy
ngày trong tuần (giờ giấc có thể thay đổi). Địa điểm quyên góp Tigard Grange nằm tại 13770 SW
Pacific Highway, Tigard, OR 97223. Mọi người có thể xin hẹn trước để đến lấy quần áo tại Caring
Closet, một tủ quần áo lưu động trong khuôn viên trường trung học Tigard, địa chỉ: 9000 SW
Durham Rd., Tigard, OR 97224 (503) 603-1576. Trang web: www.ttsdschools.org/Page/7820.
Divine Threads: Chỉ phục vụ những ai được giới thiệu. Trang điểm/quần áo, đào tạo kỹ năng nghề
nghiệp, các nhóm "Mending the Soul/Xoa dịu Tâm hồn" dành cho nạn nhân. Phụ nữ có thể liên lạc
với TTFRC để yêu cầu giới thiệu, điền đơn đăng ký và TTFRC sẽ gửi đơn qua email tới
Hope@divinethreads.org. Tọa lạc tại Tualatin. (503) 97-HOPE-5. Trang web:
www.divinethreads.org.
St. Francis Clothes Closet (Tiệm Quần áo Thánh Francis): Có thể đóng cửa trong thời gian đại
dịch. Thức ăn và quần áo miễn phí. Thứ Tư, 9:00 sáng - 11:00 sáng và 5:00 chiều - 7:00 chiều; và
Thứ Năm, 9:00 sáng - 11:00 sáng. St. Francis Old Hall, 15659 SW Oregon St., Sherwood, OR
97140 (phía sau nhà thờ nhỏ màu trắng). (503) 625-7067. Trang web:
www.stfrancissherwood.org/social-action-ministries.
Tualatin Seventh Day Adventist Church (Nhà thờ Cơ đốc Phục lâm Tualatin Ngày thứ bảy):
Có thể đóng cửa trong thời gian đại dịch. Quần áo dành cho các gia đình có thu nhập thấp. Có chỗ
để tắm rửa và giặt quần áo. Thỉnh thoảng có tình nguyện viên nói tiếng Tây Ban Nha. Thứ Tư 9:30
sáng - 12:00 trưa. 22222 SW Grahams Ferry Rd., Tualatin, OR 97062. (503) 692-2915. Email:
tualatinsdaoffice@gmail.com. Trang web: www.tualatinor.adventistchurch.org.

Quần áo, Giá rẻ
Tiệm Goodwill: Thứ Hai - Thứ Bảy, 9:00 sáng - 9:00 tối và Chủ nhật 10:00 sáng - 8:00 tối. 13920
SW Pacific Highway, Tigard, OR 97223. (503) 624-8570. Trang web: www.goodwill.org.
Salvation Army Family Thrift Store Tigard Boutique (Cửa hàng Tiết kiệm Nhỏ Gia đình của
Salvation Army Ở Tigard): Thứ Hai-Thứ Bảy, 9:00 sáng - 8:00 tối. 11847 SW Pacific Highway,
Portland, OR 97223. (503) 646-3531.
Tigard Discovery Shop (Cửa hàng Khám phá Tigard) (American Cancer Society/Hội Ung thư
Hoa Kỳ): Thứ Hai-Thứ Bảy, 10:00 sáng - 4:30 chiều. 11545 SW Durham Rd. Suite B3, Tigard, OR
97224. (503) 684-9060. Trang web: www.cancer.org.
Cửa hàng Tiết kiệm Gia đình Union Gospel Mission (Union Gospel Mission Family Thrift
Store): Trong tuần thỉnh thoảng có sự kiện giảm giá. Thứ Ba-Thứ Bảy 10:00 sáng - 5:30 chiều.
11611 SW Pacific Highway, Tigard, OR 97223 (đối diện với Tigard Cinemas, phía sau nhà hàng
Teriyaki). (503) 639-6488. Trang web: www.ugmportland.org/thrift-store.
Value Village Thrift Store (Cửa hàng Tiết kiệm Value Village): Thứ Hai-Thứ Bảy, 9:00 sáng 9:00 tối, và Chủ Nhật 10:00 sáng - 8:00 tối. 12060 SW Main St., Tigard, OR 97223. (503) 684-1982.
Trang web: www.valuevillage.com.
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Đồ nội thất
Community Warehouse (Nhà kho Cộng đồng): Hàng gia dụng và đồ nội thất đã qua sử dụng nhẹ
nhàng. Gia đình có thể trao cho nhà kho một danh sách các vật dụng cần thiết, tuy nhiên, do đại dịch,
hiện tại nhân viên của Community Warehouse phải chọn và giao hàng tận nhà và tính phí chuyển giao là
$400. Các cuộc hẹn chủ yếu được thực hiện thông qua các bên đối tác như Tigard-Tualatin Trung tâm
Thông tin/Hỗ trợ Gia đình (Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ Gia đình Tigard-Tualatin). Có hỗ trợ tài chính.
8380 SW Nyberg St., Tualatin, OR 97062. (503) 347-2147. Trang web: www.communitywarehouse.org.

Phòng tắm & Giặt ủi
Just Compassion (Tổ chức Nhân ái): Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng, 1:00 chiều - 3:00 chiều, đến
trước 2:30 chiều, giặt tối đa hai lần, tắm tại nhà thờ địa phương dành cho người vô gia cư, và bánh mì
kẹp. Unity Laundromat, 11945 SW Pacific Highway Suite 123, Tigard, OR (phía sau Dollar Tree). (503)
624-4666. Trang web: justcompassionewc.com.
Rolling Hills Community Church (Nhà thờ Cộng đồng Rolling Hills): “Tắm rửa và Thờ phượng” vào
mỗi Chủ nhật từ 8:30 sáng - 10:30 sáng tại Community Life Center (Trung tâm Đời sống Cộng đồng) của
nhà thờ. Có đồ ăn sáng nóng hổi, phòng tắm, phòng giặt cho những ai có nhu cầu. (Nếu có nhu cầu, nhà
thời cũng cung cấp thức ăn nóng và phòng giặt đồ vào Thứ Hai từ 5:00 chiều - 7:00 tối, với xe đưa đón
rời Thư viện Tualatin lúc 4:45 chiều). 3550 SW Borland Rd., Tualatin, OR 97062. (503) 638-5900. Trang
web: https://rollinghills.org/care/food-shelter-healthcare.
Sherwood YMCA: Gọi để biết khi nào còn chỗ để tắm rửa, tính phí $2/người (không có máy giặt). (503)
625-9622. 23000 SW Pacific Highway, Sherwood, OR 97140. Email: sherwood@ymcacw.org. Trang
web: www.ymcacw.org/locations/sherwood-regional-family-ymca.
St. Anthony Catholic Church (Nhà thờ Công giáo St. Anthony): Có phòng tắm vào ngày Chủ Nhật
thứ ba của tháng, từ 3:00 chiều - 5:00 chiều, từ tháng 4 - tháng 10, trong Phòng Chương Thánh Anthony
(không có máy giặt). Tháng 11 - tháng 3 có phòng tắm khi Nhà tạm trú Thời tiết Khnắc nghiệt mở cửa.
9905 SW McKenzie St., Tigard, OR 97223. (503) 639-4179 hoặc email: info@satigard.org. Trang web:
Satigard.org.
Tigard United Methodist Church (Nhà thờ Giám lý Tigard United): Có phòng tắm và máy giặt vào
ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng từ 1:00 chiều - 4:00 chiều quanh năm. Từ tháng 4 đến tháng 10 có
phòng tắm vào ngày Chủ Nhật thứ tư của thán, từ 3:00 chiều - 5:00 chiều (không có máy giặt). 9845 SW
Walnut Pl., Tigard, OR 97223. (503) 639-3181 hoặc email: info@tigardumc.com. Trang web:
www.tigardumc.com.

Vận chuyển
Metropolitan Family Service (Dịch vụ Gia đình Metropolitan): Ways to Work là một chương trình quốc
gia dành cho các bậc cha mẹ có việc làm và đủ tiêu chuẩn, nhưng không thể vay vốn để mua xe, sửa xe,
hoặc tái cấp vốn cho xe. Các điều kiện cần đáp ứng: có việc làm ít nhất 20 giờ một tuần trong 3 tháng
liên tục, có bằng lái xe hợp lệ của Oregon hoặc Washington, và đáp ứng điều kiện về thu nhập hộ gia
đình theo hướng dẫn về tiêu chuẩn thu nhập. (503) 232-0007, số máy lẻ 101 hoặc 150. Email:
info@mfs.email. Trang web: www.metfamily.org.
Ride to Care: Miễn phí. Dành cho những người có bảo hiểm OHP mà không có cách nào khác để đi
khám bệnh. Gọi ít nhất hai ngày làm việc trước ngày hẹn khám bệnh. (503) 416-3955. Trang web:
www.ridetocare.healthcare.
Ride Connection: Tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận chuyên kết nối thân chủ với các phương tiện giao
thông dễ tiếp cận, chủ yếu phục vụ cư dân từ 60 tuổi trở lên và người khuyết tật. Các dịch vụ bao gồm
thông tin và giới thiệu về các phương tiện ận chuyển, hướng dẫn và hỗ trợ trong việc đi lại, đưa đón tận
nơi cho bất kỳ mục đích nào, và dịch vụ vận chuyển lệch tuyến trong cộng đồng. Chi phí tùy lòng hảo
tâm. Giờ làm việc của trung tâm dịch vụ: Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30 sáng - 5:00 chiều. (503) 226-0700 hoặc
email: info@rideconnection.org. Trang web: www.rideconnection.org.
TriMet: Những người có thu nhập đủ điều kiện được giảm giá vẻ 50%: trimet.org/lowincome.
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Các Nguồn Thông tin/Hỗ trợ về Thực phẩm
SNAP/Tem phiếu thực phẩm: Do có lo ngại về sức khỏe cộng đồng liên quan đến vi rút corona,
mọi người nên đăng ký trực tuyến hoặc gọi điện trước khi đến gặp trực tiếp. Cascade Multi-Service
Center (Trung tâm đa dịch vụ Cascade) tại 10777 SW Cascade Ave., Tigard, OR 97223. Thứ HaiThứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều. (503) 670-9711. Washington County Processing Center (Trung
tâm Xử lý Quận Washington): (503) 693-4769. Nộp đơn tại TTFRC, Bộ Xã hội, hoặc trên web tại
www.oregon.gov, sau đó tra cứu bằng từ “SNAP”.

Hộp Đồ ăn & Thực phẩm
Để có thông tin cập nhật và tìm các kho thực phẩm tình thương khác, vui lòng vào Trang web Food
Finder/Tìm Thực phẩm thông qua Oregon Food Bank (Kho Thực phẩm Tình thương Oregon):
https://foodfinder.oregonfoodbank.org.
Bethlehem House of Bread: Phân phát đồ ăn ở lề đường trong thời gian đại dịch, thông thường là
một kho thực phẩm tình thương nơi mọi người có thể tự lấy thực phẩm. Hai lần mỗi tháng. Chủ
Nhật và Thứ Năm 1:00 chiều - 3:00 chiều, và Thứ Ba 4:00 chiều - 6:00 chiều. 9055 SW Locust St.,
Tigard, OR 97223 (đối diện Trường Tiểu học Metzger). (503) 639-3181. Email:
bethlehemhouseofbread@gmail.com. Trang web: www.tigardumc.com/pathways/bethlehem.
Free Food Ministries: Các mặt hàng canteen và thực phẩm. Để biết giờ hoạt động hiện tại, vui lòng
truy cập: www.facebook.com/freefoodministriesOregon. 11735 SW Gaarde St., Tigard, OR 97224.
Good Neighbor Family Pantry: Kho thực phẩm tình thương này nằm trong một trang trại. Truy cập
trang web để xem video bắt buộc trước khi đến. 21555 SW Hells Canyon Rd., Sherwood, OR
97140. (503) 554-0630. Trang web: www.goodneighborfamilypantry.org.
King's Kindness Food Pantry (do Nhà thờ Portland Vineyard tài trợ): Phân phát hộp đồ ăn mỗi
Thứ Năm, từ 12:00 trưa - 3:00 chiều. 14460 SW 114th Ave., Tigard, OR 97224 (góc đường Highway
99 và Bull Mountain Road, trong một ngôi nhà nằm ở bãi đậu xe phía sau Nhà thờ Christ the King
Lutheran Church). (503) 684-8225 hoặc e-mail: connect@portlandvineyard.org. Trang web:
www.portlandvineyard.org.
School Backpack Programs (Chương trình Ba lô Đi học): Hỏi trường học của con quý vị về
chương trình ba lô. Chương trình này gửi thức ăn về nhà trong ba lô của học sinh sau khi học sinh
quay trở lại trường học.
Sherwood Helping Hands: Cung cấp hộp thức ăn cho gia đình vào ngày Thứ Bảy thứ ba của
tháng, 9:30 - 10:30 sáng. Gọi để lấy hẹn để được hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp. Sherwood United
Methodist Church, 22280 SW Washington St., Sherwood, OR 97140. (503) 625-7975. E-mail:
info@SherwoodUMC.com. Trang web: www.sherwoodumc.com.
St. Francis Food Pantry: Kho thực phẩm tình thương theo kiểu đi chợ, phục vụ thành phố
Sherwood và King. Có thực phẩm theo mùa từ Hope Garden. Thứ Tư 9:00 - 11:00 sáng và 5:00 7:00 tối, và Thứ Năm 9:00 - 11:00 sáng. St. Francis Old Hall, 15659 SW Oregon St., Sherwood, OR
97140 (phía sau nhà thờ nhỏ màu trắng). (503) 625-7067. Trang web:
www.stfrancissherwood.org/social-action-ministries.
St. Vincent de Paul Food Pantry: Phải xuất trình bằng chứng cư dân trong khu vực mã zip 97223
hoặc 97224. Một hộp thực phẩm mỗi tháng. Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu, 12:00 trưa 2:30 chiều; Thứ Tư 1:00 - 3:00 chiều; và Thứ Bảy 10:00 sáng - 12:00 trưa. St. Anthony Catholic
Church, 9905 SW McKenzie St., Tigard, OR 97223 (đối diện với nhà thờ ở góc SW McKenzie và
SW Grant). (503) 684-8280. Trang web: www.satigard.org/st-vincent-de-paul.
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Hộp đồ ăn & Thực phẩm (tiếp)
Tigard Community Friends Church: Phân phát hộp thực phẩm vào ngày Thứ Bảy thứ ba của
tháng từ 11:00 sáng - 1:00 chiều. 15800 SW Hall Blvd., Tigard, OR 97224. (503) 620-7836. E-mail:
office@tigardfriends.com. Trang web: www.tigardfriends.com.
Tigard Covenant Church Food Ministry: Thứ Ba, 9:00 sáng - 12:00 trưa. Đến sớm nhận số và đợi
ở cửa sau. Thức ăn để được 3-4 ngày. Một lần mỗi tháng. Có nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha.
11321 SW Naeve St., Tigard, OR 97224. (503) 639-3084 hoặc email: TCC@tigardcovenant.com.
Trang web: www.tigardcovenant.org.
Trinity Community Church (Nhà thờ Cộng đồng Trinity: Hộp thức ăn nấu sẵn, đến lấy không cần
rời khỏi xe, có thể mang đến tận nhà cho những người không có phương tiện vận chuyển. Ngày
Thứ Bảy thứ ba của mỗi tháng 12:30 - 3:00 chiều. 10900 SW 121st Ave., Tigard, OR 97223. (503)
590-5683. Trang web: https://trinitycommunityc.org.
Tualatin School House Pantry: Chỉ phục vụ cư dân Tualatin, Durham, Lake Oswego, Wilsonville
và West Linn. Mang theo bằng chứng về địa chỉ. Cung cấp lượng thức ăn đủ dùng trong 7 ngày,
một lần mỗi tháng. Thứ Hai, 3:00 chiều - 7:30 tối; Thứ Tư 10:00 sáng - 3:00 chiều, Thứ Năm 4:30 7:30 chiều và thứ Sáu 10:00 sáng - 1:00 chiều. Thường tổ chức sự kiện "Produce Harvest
Share/Chia sẻ Rau quả Thu hoạch" vào ngày thứ Bảy thứ tư của tháng: thực phẩm cho tất cả mọi
người, không cần chứng minh địa chỉ. Phải đến lúc 9h sáng. Người đến trước được phục vụ trước.
Rolling Hills Community Church, 3550 SW Borland Rd., Tualatin, OR 97062. (503) 783-0721. Trang
web: www.schoolhousepantry.org.
Willowbrook Food Pantry: Dành cho cư dân thành phố Tigard, Tualatin và Sherwood. Thứ Ba 4:00
- 6:00 chiều, Thứ Bảy 9:00 - 11:00 sáng. 19200 SW Edy Rd., Sherwood, OR 97140. (503) 9980545. E-mail: liễubrook@journeyhsherwood.org. Trang web:
https://journeysherwood.org/willowbrook.

Bữa ăn nóng
Community Café (St. Anthony Community Center/Trung tâm Cộng đồng St. Anthony): Cung cấp
bữa ăn nóng vào Chủ Nhật, 5:30 - 6:30 chiều, kể cả ngày lễ. 9905 SW McKenzie St., Tigard, OR
97223. (503) 639-4179.
Faith Café: Cung cấp bữa ăn nóng mỗi Chủ nhật và ngày Thứ Năm cuối cùng của tháng lúc 5:00
chiều. Nhà thờ Bethel Congregational, 5150 SW Watson Ave., Beaverton, OR 97005. Bữa trưa Thứ
Bảy: 11:30 sáng - 12:30 chiều. Nhà thờ St. Matthew's Lutheran, 10390 SW Canyon Rd., Beaverton,
OR 97005. Để biết thông tin, email: info@faithcafeor.org Hoặc vào trang www.faithcafeor.org.
Hope's Table: Cung cấp thức ăn mỗi buổi tối Thứ Hai, 5:00 chiều - 7:00 tối. Tọa lạc tại tầng hầm
của nhà thờ tại Community Life Center (Trung tâm Đời sống Cộng đồng). Có xe đón từ Thư viện
Tualatin lúc 4:45 chiều. Nhà thờ Cộng đồng Rolling Hills, 3550 SW Borland Rd., Tualatin, OR 97062.
(503) 638-5900. Trang web: https://rollinghills.org/care/food-shelter-healthcare.
Just Compassion Resource Center (Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ của Tổ chức Nhân ái): Dành
cho người lớn vô gia cư, nghỉ ngơi khi thời tiết khắc nghiệt, bữa ăn giàu chất dinh dưỡng, sử dụng
nhà vệ sinh, internet, điện thoại, xã giao, quần áo, thông tin/hỗ trợ và các dịch vụ hỗ trợ khác. Thứ
Ba, Thứ Tư, Thứ Năm 10:00 sáng - 2:00 chiều. 12280 SW Hall Blvd., Tigard, OR 97223. (503) 6244666. Trang web: justcompassionewc.com.
Hope Diner: Đóng cửa do đại dịch cho đến khi có thông báo mới. Thường mở cửa từ 5:00 - 6:00
chiều Chủ Nhật hàng tuần. Francis Catholic Old Hall, 15659 SW Oregon St., Sherwood, OR 97140.
Trang web: stfrancissherwood.org/social-action-ministries.
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Nhà ở
211info: Gọi số 211, nhắn tin với từ khóa là mã bưu chính của quý vị tới 898211, gửi email tới
help@211info.org hoặc tìm kiếm trực tuyến tại 211info.org.
Craig's List: Trang web có đăng quảng cáo nhà thuê tại địa phương. Hãy thận trọng với những trò gian
lận và lừa đảo. Khi quý vị đi gặp ai đó mà quý vị đã liên lạc qua Internet, hãy luôn đi cùng người khác để
đảm bảo an toàn và nên gặp ở nơi công cộng. Trang web: www.craigslist.org.
Community Action Energy Conservation : Công cụ chống thời tiết miễn phí cho chủ nhà hoặc người
thuê nhà có thu nhập đủ điều kiện. (503) 906-6550. Trang web:caowash.org/programs/housingstability/conservation.html.
Community Partners for Affordable Housing, hoặc CPAH (Liên minh Cộng đồng vì Nhà ở Giá cả
phải chăng: Nhà phát triển nhà ở phi lợi nhuận có các khu nhà phức hợp ở Tigard và Beaverton. Phục
vụ các cá nhân và gia đình có nhu cầu cao nhất đang sống hoặc làm việc tại Tigard, Tualatin hoặc SW
Portland. Thân thiện với gia đình, chương trình thanh thiếu niên mùa hè, phòng máy tính và câu lạc bộ
bài tập về nhà. (503) 293-4038. E-mail: info@cpahinc.org. Trang web: www.cpahinc.org. Để biết danh
sách các khu nhà còn chỗ trống trong khu vực, vui lòng gọi Quản lý viên về Tiêu chuẩn Thu nhập để
Thuê nhà theo số 503-223-6327.
Trợ cấp Chính phủ: Nhà ở Công cộng Giá thuê Thấp, Section 8 và Voucher/Phiếu giảm giá theo Dự án:
www.co.washington.or.us/housing/programs. Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30 sáng - 5:00 chiều. (503) 846-4794.
Habitat for Humanity -Willamette West: Nhờ vào tình nguyện viên, Habitat xây và bán nhà cho các gia
đình có thu nhập đủ tiêu chuẩn với khoản thế chấp hợp lý. Dành cho những người có hoàn cảnh sống
dưới tiêu chuẩn, hoặc những ngôi nhà cần sửa chữa ngoại thất hoặc thiết yếu nhưng không đủ khả năng
chi trả. Vào trang https://habitatwest.org để tìm hiểu về chương trình sở hữu nhà hoặc gọi (503) 8447606, số máy lẻ 103hoặc đăng ký trực tuyến tại habitatwest.org/apply và chương trình sửa chữa theo số
(503) 844-7606, số máy lẻ 110.
Iron Tribe Network: Các dịch vụ hỗ trợ đồng đẳng, nhà ở và đoàn tụ gia đình cho các cá nhân và gia
đình đang chịu áp lực và rào cản trong quá trình chuyển đổi để có một cuộc sống phù hợp với niềm tin
của họ. Gọi để biết các điều kiện về nhà ở. Thứ Hai - Thứ Năm: (503) 344-6710. 17763 SE 82nd Dr.
Suite A, Gladstone, OR 97027. Email: info@IronTribeNetwork.org. Trang web: www.irontribenetwork.org.
Let's Share Housing: Giúp tìm người ở cùng nhà. Chủ nhà và người tìm nhà thuê có thể tìm đối tượng
phù hợp, tham khảo các mẹo về việc ở chung nhà, các sự kiện địa phương và hơn thế nữa. E-mail:
Info@LetsShareHousing.com. Trang web: www.letssharehousing.com.
Rebuilding Together Washington County: Giúp các chủ nhà có thu nhập thấp ở Quận Washington sửa
chữa nhà miễn phí. Hầu hết các sửa chữa khẩn cấp được thực hiện trên cơ sở khẩn cấp và các trường
hợp không khẩn cấp quy mô lớn hơn đều có danh sách chờ. Nguồn lực có hạn, do đó không phải chủ
nhà nào đủ điều kiện cũng được trợ giúp. 12550 SW 3rd St., Beaverton, OR 97005. (503) 644-4544 hoặc
email: rtwc@togwc.org. Trang web: www.togwc.org.
Renter's Rights Hotline (Đường dây nóng về Quyền của Người thuê): Có nhân viên nói tiếng Tây
Ban Nha. Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu và Thứ Bảy 1:00 - 5:00 chiều; Thứ Ba 6:00 - 8:00 tối. (503) 2880130. Trang web: www.oregoncat.org.
Rent Well: Lớp học dành cho người thuê nhà để cải thiện lý lịch thuê nhà. Gọi số 211, gửi tin nhắn với từ
khóa là mã bưu chính của quý vị đến 898211, gửi email tới help@211info.org hoặc tra cứu trực tuyến tại
211info.org.
Safe Families for Children (Gia đình An toàn cho Trẻ em): Một mạng lưới các chủ nhà tình nguyện,
cung cấp cho các bậc cha mẹ một chỗ ở tạm thời, nơi họ có thể nuôi con an toàn trong thời gian khủng
hoảng. Phụ huynh nên giữ liên lạc với con quý vị trong thời gian tham gia chương trình, với mục tiêu
đoàn tụ càng sớm càng tốt. Các chủ nhà được sàng lọc, hướng dẫn và sự đóng góp của họ hoàn toàn
miễn phí. Để biết thêm thông tin hoặc để xem liệu chương trình Gia đình An toàn có phù hợp với hoàn
cảnh của quý vị hay không, vui lòng gọi (503) 906-1027 hoặc email: info@safefamiliespdx.org. Trang
web: www.safefamiliespdx.org.
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Dịch vụ Dành cho Thanh thiếu niên (liên quan đến nhà ở)
Boys & Girls Aid: www.boysandgirlsaid.org:
• Safe Place: Dành cho thanh thiếu niên từ 12-20 tuổi. Không được đủ điều kiện nhận dịch vụ từ
Oregon Youth Authority (Cơ quan An ninh Vị thành niên Oregon). Thực phẩm, quần áo, phòng tắm,
nhà tạm trú và quản lý hồ sơ. Thời gian tạm trú ngắn hạn tối đa 30 ngày. 454 SW Washington St.,
Hillsboro, OR 97123. Văn phòng (503) 542-2717. Tiếp nhận và giới thiệu: gọi văn phòng hoặc (503)
542-2389. Đường dây 24 giờ. Hiện có danh sách chờ đợi.
• Transitional Living Program (Chương trình Cuộc sống Chuyển đổi): Dành cho thanh niên từ 1823 tuổi hiện đang vô gia cư hoặc có nguy cơ bị vô gia cư, phải có một nguồn thu nhập cố định (việc
làm, SSI, SSDI), có khả năng giữ liên lạc hàng tuần và sống tự túc. Chương trình cung cấp chỗ ở tối
đa 2 năm trong một căn hộ ở trung tâm Beaverton, giúp thăng tiến trong giáo dục và việc làm, hỗ trợ
tài chính với chi phí y tế, giáo dục, gia dụng, đồ dùng cá nhân, giúp xây dựng kỹ năng tự lập và tạo
mối quan hệ lành mạnh. Gửi yêu cầu tham gia chương trình tại
www.boysandgirlsaid.org/shelterandhousing.
Homeplate: Dành cho thanh thiếu niên từ 12-24 tuổi gặp bất ổn về nhà ở hoặc cần hỗ trợ thêm để đạt
được thành công theo kế hoạch của bản thân. Cung cấp bữa ăn mang đi và những thứ cần thiết như đồ
dùng vệ sinh và quần áo. Gọi trước để lấy hẹn tắm và giặt giũ. Thứ Hai-Thứ Sáu, 1:00 - 5:00 chiều tại
12520 SW 3rd St., Beaverton, OR 97005. Thanh thiếu niên đang cần dịch vụ và hỗ trợ hãy gửi email đến
outreach@homeplateyouth.org hoặc gọi (503) 320-8965. Có nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha. Trang
web: www.homeplateyouth.org/drop-in.
Job Corps: Lớp học và dạy nghề về ngành kỹ thuật miễn phí cho thanh niên từ 16-24 tuổi để bắt đầu sự
nghiệp hoặc thăng tiến trong giáo dục đại học. Sinh viên có thể lấy các chứng chỉ được công nhận trên
toàn quốc sau khi hoàn thành các khóa tương ứng với ngành họ đã chọn. Sinh viên có thể sống trong ký
túc xá hoặc tự cung cấp phương tiện đi học, sẽ được trợ cấp tiền xăng hoặc thẻ xe buýt, cùng với một
khoản phụ cấp hai tuần một lần, được cung cấp các dịch vụ y tế, nha khoa và nhãn khoa cơ bản sau khi
đăng ký học. Tất cả chi phí học tập và sinh hoạt đều được ba trả. Thân chủ phải là công dân Hoa Kỳ
hoặc cư dân hợp pháp, và phải đồng ý tuân thủ chính sách không khoan nhượng về việc sử dụng ma
túy, bia rượu, bạo lực và quấy rối. Các hướng dẫn về tiêu chuẩn thu nhập được áp dụng. Văn phòng địa
phương: 241 SW Edgeway Dr., Beaverton, OR 97006. (503) 526-2739. Trang web: www.job Corps.gov.
PIVOT Job Corps: 2701 NW Vaughn St. # 151, Portland, OR 97210. (503) 695-3181. Trang web:
pivot.jobcorps.gov.
Safe Families for Children (Gia đình An toàn cho Trẻ em): Một mạng lưới các chủ nhà tình nguyện,
cung cấp cho các bậc cha mẹ một chỗ ở tạm thời, nơi họ có thể nuôi con an toàn trong thời gian khủng
hoảng. Phụ huynh nên giữ liên lạc với con quý vị trong thời gian tham gia chương trình, với mục tiêu
đoàn tụ càng sớm càng tốt. Các chủ nhà được sàng lọc, hướng dẫn và sự đóng góp của họ hoàn toàn
miễn phí. Để biết thêm thông tin hoặc để xem liệu chương trình Gia đình An toàn có phù hợp với hoàn
cảnh của quý vị hay không, vui lòng gọi (503) 906-1027 hoặc email: info@safefamiliespdx.org. Trang
web: www.safefamiliespdx.org.
Second Home (Ngôi nhà Thứ hai) (chương trình của Ecumenical Ministries of Oregon/Thánh chức
Toàn Phái giáo Oregon): Các chủ nhà tình nguyện cung cấp chỗ ở cho một học sinh vô gia cư trong thời
gian học trung học. Việc sắp xếp ở chung nhà phải tuân theo hợp đồng thuê nhà và các quy định về nhà
ở mà gia đình và học sinh cùng nhau thương lượng với sự giúp đỡ của nhân viên Second Home và một
hòa giải viên tình nguyện. (503) 221-1054 số máy lẻ 277. Trang web: www.emoregon.org/second-home.
Youth Villages Lifeset (Làng Thanh thiếu niên Lifeset): Các chuyên gia giúp các em thanh thiếu niên
mà trước đây đã từng là con nuôi do chính phủ tài trợ và các thanh thiếu niên bị thiệt thòi khác trong độ
tuổi 17-22 xác định mục tiêu và hướng dẫn các em: phấn đấu học hết trung học hoặc lấy bằng GED, nộp
đơn vào đại học và xin học bổng, tìm nhà ở, học kỹ năng quản lý tiền bạc, tìm và duy trì việc làm, đăng
ký xin bảo hiểm y tế, tìm kiếm các dịch vụ sức khỏe thể chất và tinh thần, và tiếp cận các nguồn lực của
cộng đồng. Các chuyên gia gặp các em ít nhất một lần một tuần ở những địa điểm thuận tiện. Thời gian
tham gia chương trình thông thường là 6-12 tháng, dựa trên nhu cầu cá nhân. (503) 635-3416. Trang
web: www.youthvillages.org/about-us/locations/oregon.
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Trợ cấp Tiền nhà & Tiện ích
Community Action Emergency Rent Assistance: Trong thời gian khủng hoảng này (tại thời
điểm in ấn), người thuê nhà có thu nhập thấp ở Quận Washington có thể nộp đơn nhiều lần
nếu cần. Tất cả đương đơn phải có hợp đồng thuê nhà dưới tên của họ. Các đường dây hỗ trợ
người thuê nhà hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, bắt đầu từ lúc 9:00 sáng nhưng sẽ đóng
cửa ngay khi có đủ lịch hẹn trong ngày. Đương đơn có thể yêu cầu gọi lại trực tuyến, tuy nhiên,
số người yêu cầu không thể vượt quá 150 để nhân viên còn có thời gian gọi lại và sàng lọc yêu
cầu. Thời gian chờ gọi lại có thể là hai tuần, tùy theo nhu cầu. Có thể có thêm tiền trợ cấp cho
các hộ gia đình đủ điều kiện bị ảnh hưởng bởi COVID. (503) 615-0770. Trang web:
https://caowash.org/programs/housing-stability/renter-support.html. Trợ giúp cho người vô gia
cư về hợp đồng thuê nhà được cung cấp thông qua chương trình Community Connect. Để
được sàng lọc và thẩm định nhu cầu, vui lòng gọi (503) 640-3263 bất cứ lúc nào trong tháng.
Community Action Utility Assistance (Trợ cấp Tiện ích của Tổ chức Hành động Cộng
đồng): Hoạt động quanh năm, tùy thuộc vào ngân quỹ, bao gồm trợ cấp tiền điện, khí đốt tự
nhiên và nhiên liệu sưởi ấm lượng lớn. Phải có bằng chứng thu nhập và giấy tờ tùy thân cho tất
cả các thành viên tuổi trưởng thành trong gia đình, bản sao hóa đơn điện nước, ngày sinh và
số an sinh xã hội của tất cả các thành viên trong gia đình, nếu có. Không cần xuất trình giấy
báo cúp điện nước. Gọi từ Thứ Hai đến Thứ Năm, 9:00 sáng - 12:00 trưa, hoặc yêu cầu một
cuộc hẹn trực tuyến. Dịch vụ thông dịch có sẵn. Văn phòng Beaverton: 5050 SW Griffith Dr.
Suite 100, Beaverton, OR 97005, hoặc văn phòng Hillsboro: 1001 SW Baseline, Hillsboro, OR
97123. (503) 615-0771. Trang web: caowash.org/programs/energy-assistance. E-mail:
energy@caowash.org.
NW Natural Gas (Công ty Khí Tự nhiên NW): Công ty sẽ làm việc với khách hàng để lập kế
hoạch thanh toán theo nhu cầu của khách hàng. Thứ Hai-Thứ Sáu, 7:00 sáng - 6:00 tối. 250
SW Taylor St., Portland, OR 97204. Hóa đơn quá hạn/Thỏa thuận tín dụng: (503) 2264240.www.nwnatural.com.
Portland General Electric: Bộ phận dịch vụ khách hàng có thể hỗ trợ những khách hàng đang
gặp khó khăn trả tiền điện nước. Yêu cầu kéo dài thời hạn thanh toán của khách hàng có thể
được xử lý trực tuyến hoặc thông qua hệ thống điện thoại tự động, miễn là khách hàng đủ điều
kiện. Thứ Hai-Thứ Sáu, 7:00 sáng - 7:00 tối. 121 SW Salmon St., Portland, OR 97204. (503)
228-6322.Email: customer.service@pgn.com. Trang web: www.portlandgeneral.com.
Society of St. Vincent de Paul Emergency Service Center (Trung tâm Dịch vụ Khẩn cấp
của Hiệp hội St. Vincent de Paul): Cung cấp trợ cấp thực phẩm, tiền thuê nhà và tiện ích cho
cư dân các quận Multnomah và Clackamas. Cũng trợ cấp cho các gia đình ở Tualatin trong một
khu vực cụ thể. 8101 SE Cornwell St., Portland, OR 97206. Thứ Hai-Thứ Sáu, 9:30 sáng 12:00 trưa và 1:00 - 3:30 chiều. (503) 235-8431, bấm số 1 cho trợ cấp thực phẩm, bấm số 2
cho trợ cấp tiền thuê nhà.
St. Vincent de Paul (Nhà thờ Công giáo St. Anthony): Trợ cấp tiền thuê nhà và tiện ích có giới
hạn cho cư dân trong khu vực mã bưu chính 97223 và 97224. 9905 SW McKenzie Dr., Tigard,
OR 97223. (503) 684-8280. Email trợ cấp tiền nhà thuê: svdp.rent@gmail.com. Email trợ cấp
tiện ích: svdp.utilities@gmail.com. Trợ cấp nước (chỉ có nước ở Thành phố Tigard) email:
Communitycafe@satigard.org. Trang web: www.satigard.org/st-vincent-de-paul.
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Trợ cấp Internet & Điện thoại
Comcast Internet Essentials: Cung cấp dịch vụ Internet với giá $9.95/tháng và máy tính với
giá $149.99. Để đủ điều kiện hưởng lợi ích này, các gia đình phải đủ điều kiện hưởng lợi ích từ
National School Lunch Program (Chương trình Ăn trưa Tại Trường Quốc gia, cung cấp bữa ăn
miễn phí và giảm giá), trợ cấp nhà ở, Medicaid, SNAP, SSI, WIC, hoặc các chương trình khác
và không được đăng ký Comcast Internet trong 90 ngày qua. Gọi 1-855-846-8376 hoặc, hoặc
đường dây tiếng Tây Ban Nha 1-855-765-6995 để yêu cầu đơn đăng ký. Trang web:
www.internetessentials.com.
Oregon Lifeline: Mức giảm giá tối đa cho hóa đơn điện thoại là $19.25 một tháng và $21.25
một tháng cho dịch vụ internet, hoặc nhận một điện thoại di động cùng với dữ liệu miễn phí. Có
thể giảm mức giá cơ bản của dịch vụ điện thoại cho những ai đang nhận trợ cấp SNAP/phiếu
thực phẩm, Medicaid, Trợ cấp An sinh Xã hội Bổ sung (SSI), Trợ cấp Nhà ở của Liên bang, Trợ
cấp hưu trí cho Cựu chiến binh hoặc Người sống sót, hoặc có tổng thu nhập hộ gia đình bằng
hoặc dưới 135% theo Hướng dẫn về Tiêu chuẩn Nghèo của Liên bang (xem trang 1). 1-800848-4442. Trang web: www.rspf.org.
Dịch vụ Điện thoại Di động Miễn phí & Giá rẻ thông qua Lifeline Services:

•
•
•

Access Wireless của i-wireless: Khách hàng mới 1-888-900-5899, khách hàng hiện
tại 1-866-594-3644 hoặc truy cập trang web tại www.accesswireless.com
Assurance Wireless của Virgin Mobile: 1-888 321-5880 hoặc
www.assurancewireless.com
enTouch của Boomerang: 1-866-488-8719 hoặc www.entouchwireless.com

PCs for People (PC cho mọi người): Cung cấp dịch vụ internet 4G LTE tốc độ cao trên toàn
quốc qua Sprint và modem giảm giá. Modem sẽ được gửi đến nơi sau 3-5 ngày làm việc. Dịch
vụ Internet: Các gói trả trước với giá: 1 tháng $15, 3 tháng $45, 6 tháng $90, và 12 tháng $180.
Modem: trả phí cố định một lần $95 với giao hàng miễn phí. (651) 354-2552.E-mail:
internet@pcsforpeople.com. Trang web: www.pcsrefurbished.com/sales/buyInternet.
Hỗ trợ Internet của Spectrum: Các hộ gia đình có thu nhập thấp và đủ điều kiện có thể được
giảm giá Internet tốc độ cao mà không cần hợp đồng. Ưu đãi này không áp dụng cho các khách
hàng internet hiện tại. Để đủ điều kiện, ít nhất một thành viên trong gia đình phải đang nhận trợ
cấp của các chương trình sau: National School Lunch Program (Chương trình Ăn trưa Tại
Trường Quốc gia, hoặc cá nhân hoặc toàn trường), hoặc Trợ cấp An sinh Xã hội Bổ sung
(SSI). Nộp đơn trực tuyến. Tải đơn xuống bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha:
www.spectrum.net/support/internet/spectrum-internet-assist.
Telecommunication Devices Access Program (Chương trình Truy cập Thiết bị Viễn
thông): Cho vay thiết bị điện thoại chuyên dụng miễn phí, không áp dụng tiêu chuẩn về thu
nhập đối với những cư dân Oregon đủ điều kiện mà bị khuyết tật theo một trong các hình thức
sau: khiếm thính (trung bình đến nặng, nặng hoặc rất nặng), khiếm thị, khuyết tật về phát âm,
khả năng vận động hoặc nhận thức. (503) 373-7171. TTY: (503) 378-6962. E-mail:
puc.rspf@state.or.us. Trang web: www.rspf.org.
Thư viện công cộng tại Tigard và Tualatin: Chủ thẻ thư viện của Quận Washington có thể
truy cập
Wi-Fi từ máy tính thư viện và từ máy tính xách tay của riêng họ. Thư viện công cộng Tigard:
13500 SW Hall Blvd., Tigard, OR 97223. (503) 684-6537. Trang web: www.tigardor.gov/library.Thư viện công cộng Tualatin: 18878 SW Martinazzi Ave., Tualatin, OR 97062.
(503) 691-3074. Trang web: www.tualatinoregon.gov/library.
Ấn phẩm của Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ Gia đình: (503) 603-1585

12

Nhà tạm trú
Danh sách chờ đầy đủ của các nhà tạm trú tại Quận Washington: (503) 640-3263
CHỈ DÀNH CHO GIA ĐÌNH CÓ TRẺ EM
Family Promise of Tualatin Valley: Dành cho các gia đình vô gia cư sống trong học khu TigardTualatin, Sherwood, và Lake Oswego. Không phải là nơi trú ẩn khẩn cấp hàng đêm. Các gia đình
được chấp thuận trước để tham gia chương trình. Tiện nghi trong ngày và nghỉ qua đêm tại các nhà
thờ địa phương và các tổ chức công dân. Các gia đình có con nhỏ được ngũ xen kẽ các tuần trong
không gian riêng tại những nơi tham gia. Có xe chở đến cơ sở của Family Promise để ăn sáng, tắm
rửa, và giặt giũ. Ba đến bốn gia đình cùng một lúc. Cung cấp dịch vụ quản lý hồ sơ và các nguồn
thông tin/hỗ trợ cộng đồng. Chương trình COVID sẽ khác đến hết năm 2021: nơi tạm trú hiện là các
nhà nghỉ/motel ở địa phương. Để đủ điều kiện tham gia chương trình, tất cả thân chủ sẽ được kiểm
tra các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khiến họ có nguy cơ mắc COVID cao hơn. Chương trình motel sẽ
vẫn hoạt động cho đến khi hết tiền tài trợ. 20425 SW Stafford Rd., Tualatin, OR 97062. (503) 4272768. Trang web: www.familypromiseoftv.org.
Good Neighbor Center (Trung tâm Những Người hàng xóm Tử tế): Nơi tạm trú cho gia đình
trong tối đa hai tháng, ba bữa ăn một ngày, có chương trình chăm sóc trẻ em, khóa học Rent Well
dành cho người thuê nhà, và quản lý hồ sơ. 11130 SW Greenburg Rd., Tigard, OR 97223. (503)
443-6084. Trang web: www.good Neighbor center.org. Để ghi danh vào danh sách chờ, vui lòng gọi
(503) 640-3263.
Community Action Hillsboro Family Shelter (Nhà tạm trú Gia đình Hillsboro của Tổ chức
Hành động Cộng đồng): Nơi trú ẩn khẩn cấp trong tối đa năm tuần, có dịch vụ quản lý hồ sơ. 210
ĐN 12th Ave., Hillsboro, OR 97123. Để ghi danh vào danh sách chờ, vui lòng gọi (503) 640-3263.
THANH THIẾU NIÊN
Safe Place (Nơi an toàn): Dành cho thanh thiếu niên từ 12-20 tuổi. Không được đủ điều kiện nhận
các dịch vụ từ Oregon Youth Authority (Cơ quan An ninh Vị thành niên Oregon). Thực phẩm, quần
áo, phòng tắm, chỗ tạm trú, và quản lý hồ sơ. Thời gian tạm trú ngắn hạn tối đa 30 ngày. 454 SE
Washington St., Hillsboro, OR 97123. Văn phòng: (503) 542-2717. Tiếp nhận và giới thiệu: Gọi cho
văn phòng hoặc (503) 542-2389. Đường dây điện thoại 24 giờ. Đang có danh sách chờ. Trang web:
www.boysandgirlsaid.org/shelterandhousing.
NHÀ TẠM TRÚ KHI THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT
Trung tâm Tạm trú/Sưởi ấm Khi Thời tiết khắc nghiệt (Quận Washington): Để biết giờ mở cửa
của nhà tạm trú, vui lòng gọi 211 hoặc vào trang www.co.washington.or.us và tra cứu bằng cụm từ
"Severe Weather Shelters".
CHƯƠNG TRÌNH BAN NGÀY
Just Compassion Resource Center (Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ của Tổ chức Nhân ái): Phục
vụ nhu cầu của người lớn vô gia cư. Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm từ 10:00 sáng - 2:00 chiều. 12280
SW Hall Blvd., Tigard, OR 97223. (503) 624-4666. Trang web: justcompassionewc.com.
Open Door: Dịch vụ ban ngày cho người vô gia cư. Phòng tắm với các sản phẩm vệ sinh cá nhân,
phòng nghỉ ban ngày để tránh các yếu tố tiêu cực, dịch vụ điện thoại, thư từ, việc làm và nhà ở. Bữa
ăn nóng lúc 12:00 trưa. Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu, 9:00 sáng - 4:00 chiều (đóng cửa vào
Thứ Tư và các ngày cuối tuần). Các dịch vụ khác: Can thiệp tịch thu thế chấp, Giáo dục tài chính,
Tư vấn về thế chấp ngược lại, Giáo dục cho người mua nhà. 34420 SW TV Highway, Hillsboro, OR
97123. (503) 640-6689. Trang web: www.odhw.org.
BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Đường dây chống khủng hoảng 24/7 của tổ chức Call to Safety (Gọi đến An toàn): Call to
Safety gọi đến tất cả các nhà tạm trú tại địa phương lúc 9:00 sáng để biết những nơi nào đang mở
cửa. Nạn nhân bạo lực gia đình có thể gọi đường dây khủng hoảng để xem nhà nào còn chỗ trống
theo số (503) 235-5333.
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Hoạt động Dành cho Trẻ em
211info Chăm sóc Trẻ em: Cung cấp dịch vụ giới thiệu người giữ trẻ miễn phí và các nguồn thông tin/hỗ
trợ khác về nuôi dạy con cái và gia đình. Gọi số 211, soạn từ khóa “trẻ em” hoặc “ninos” gửi đến 898211,
hoặc e-mail Children@211info.org. Thứ Hai-Thứ Sáu, 7:00 sáng - 11:00 tối; Thứ Bảy-Chủ Nhật 8:00
sáng - 8:00 tối.
Arts for All (Nghệ thuật Cho Tất cả) của Regional Arts & Culture Council (Hội đồng Văn hóa & Nghệ
thuật Khu vực): Xuất trình Thẻ Oregon Trail để mua vé với giá $5, để thưởng thức nhiều sự kiện nghệ
thuật của Portland như ca nhạc, sân khấu, khiêu vũ và các điểm tham quan. Để có danh sách đầy đủ các
tổ chức tham gia, vui lòng truy cập racc.org/artsforall.
Baby and Me Group: Hiện đang đóng cửa do COVID-19. Phí đăng ký một lần $40. Thường tổ chức các
buổi tụ họp hàng tuần với các chuyên gia về nuôi dạy con cái, dành cho những người có con nhỏ. Có
kiểm tra cân nặng, tùy thuộc vào độ tuổi của em bé. “Snugglers” (trẻ sơ sinh đến sáu tháng) gặp nhau từ
2:00 - 3:30 chiều vào Thứ Ba và “Gigglers” (sáu tháng trở lên) gặp nhau vào các ngày Thứ Ba từ 12:00 1:30 chiều. 19300 SW 65th Ave., Tualatin, OR 97062 tại Community Health Education Center (Trung tâm
Giáo dục Sức khỏe Cộng đồng), lối vào phía đông trên 65th Ave. (503) 335-3500.
MOMS Club of Tigard-Tualatin (Câu lạc bộ Các Bà mẹ Ở Tigard-Tualatin)(Moms Offering Moms
Support - Các Bà mẹ Hỗ trợ Lẫn nhau): Phí $40 hàng năm. Thành viên nhắm mục tiêu cung cấp sự hỗ
trợ và các hoạt động nhóm cho các bà mẹ nội trợ, làm việc bán thời gian hoặc làm việc tại nhà. Câu lạc
bộ Tigard-Tualatin MOMS chào đón các bà mẹ là cư dân trong các khu vực mã bưu chính: 97223,
97224, 97281, 97062. Email: contact@tigardtualatinmomsclub.com. Trang web:
www.tigardtualatinmomsclub.com.
Công viên Oaks: Đóng cửa do COVID-19. Thông thường có các họat động đặc biệt cho trẻ mầm non,
như trượt patin, cưỡi ngựa và vui chơi. 7805 SE Oaks Park Way, Portland, OR 97202. (503) 233-5777.
Trang web: www.oakspark.com.
Hội thảo của Home Depot: Thường tổ chức các hội thảo thực hành miễn phí cho trẻ em, nhưng đã
chuyển sang mô hình trực tuyến do đại dịch. Để biết lịch trình, vui lòng vào trang:
www.homedepot.com/workshops.
Oregon Museum of Science and Industry, hoặc OMSI (Bảo tàng Khoa học và Công nghiệp
Oregon): Khám phá bảo tàng chỉ với $2 vào Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng. Bao gồm Sân chơi Khoa
học dành cho trẻ từ 6 tuổi trở xuống, khu vực dành cho trẻ sơ sinh 0-24 tháng tuổi, và phòng cho con bú.
Trong thời gian đại dịch, OMSI hạn chế sức chứa, thời gian bán vé chênh lệch, đăng biển báo giãn cách
xã hội, v.v. để mọi người có được một chuyến tham quan thành công mà không tiếp xúc với đám đông.
1945 SE Water Ave., Portland, OR 97214. (503) 797-4000. Trang web: www.omsi.edu.
Parenting Together Washington County (Tổ chức Cùng nhau Nuôi dạy Con Quận Washington):
Tìm kiếm các nguồn thông tin/hỗ trợ có sẵn cho cha mẹ ở Quận Washington, bao gồm các khóa học
dành cho cha mẹ, thông tin/hỗ trợ về chăm sóc trẻ em, các hoạt động thân thiện với gia đình, nguồn
thông tin/hỗ trợ trực tuyến về các chủ đề nuôi dạy con cái được sắp xếp theo độ tuổi của trẻ. Trang web:
parentingtogetherwc.org.
PDX Parent: Cung cấp “lịch trẻ em” để kết nối gia đình với các hoạt động vui chơi và sự kiện phù hợp
với gia đình ở Portland và các khu vực lân cận. Trang web: www.pdxparent.com.
Portland Children's Museum (Bảo tàng Trẻ em Portland): Đóng cửa trong thời gian đại dịch. Khi cửa
mở trở lại: các gia đình đang nhận trợ cấp chính phủ sẽ được hưởng giá vé $1 một người (tối đa năm
người). Phải xuất trình bằng chứng về tính đủ điều kiện tại thời điểm mua vé. $15 một "Family Access
Pass/Vé Gia đình," hiệu lực một năm, cho các gia đình đang nhận trợ cấp chính phủ. Sự kiện Access
Play dành cho các gia đình có trẻ em khuyết tật vào ngày Thứ Ba thứ 3 hàng tháng từ 5:30 chiều - 7:00
tối. Thỉnh thoảng ngày này được thay đổi; kiểm tra lịch trên trang web của bảo tàng để có thông tin cập
nhật. 4015 SW Canyon Rd., Portland, OR 97221. (503) 223-6500. Trang web: www.portlandcm.org.
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Hoạt động Dành cho Trẻ em (Tiếp)
Tigard Indoor Play Park at Tigard United Methodist Church (Công viên Trong nhà Tigard tại Nhà
thờ Giám lý Tigard United): Công viên đóng cửa cho đến khi có thông báo mới trong thời gian đại dịch.
Dành cho trẻ 0-5 tuổi. Thứ Hai-Thứ Sáu, 9:30 sáng - 1 chiều (lịch trình thay đổi vào mùa hè, xem trang
Facebook để biết thêm chi tiết). Phí $4 cho một đứa trẻ duy nhất, $6 cho tối đa 3 đứa trẻ. Cũng có vé
giảm giá. 9845 SW Walnut Pl., Tigard, OR 97223. (503) 639-3181. Trang web: www.tigardumc.com và
www.facebook.com/TigardIndoorPlayPark.
Tigard Public Library (Thư viện Công cộng Tigard): Bàn dịch vụ ngoài trời như một hình thức phục vụ
khách thư viện, bao gồm giải đáp thắc mắc, yêu cầu in ấn, và tìm kiếm sách, hoặc mượn sách/học liệu từ
thư viện. Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu 10:30 sáng - 2:30 chiều, và Thứ Ba và Thứ Năm 1:30 - 5:30
chiều. Phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách sáu feet với nhân viên. Thông thường có hoạt động trọc
truyện cho trẻ em nhiều lứa tuổi. Gói sách dành cho trẻ sơ sinh từ một tuổi trở xuống. 13500 SW Hall
Blvd., Portland, OR 97223 (503) 684-6537. Trang web: www.tigard-or.gov/library.
Tualatin Public Library (Thư viện Công cộng Tualatin): Đang đóng cửa do đại dịch. Có dịch vụ
Curbside Hold Pickup (Cho mượn sách Chọn sẵn Bên Lề đường) từ Thứ Hai-Thứ Bảy, 11:00 sáng - 5:00
chiều. Lấy hẹn đến lấy sách trên trang web: https://tualatinlib.skedda.com/booking hoặc gọi (503) 6913074. Thông thường có hoạt động đọc truyện cho trẻ em thuộc nhiều lứa tuổi, và ghi danh đọc 1000
cuốn sách trước khi lên Mẫu giáo, bao gồm nhật ký đọc sách, một cuốn sách miễn phí và một cặp sách.
18878 SW Martinazzi Ave., Tualatin, OR 97062. Email: librarymail@tualatin.gov. Trang web:
www.tualatinoregon.gov/library.
Urbanmamas: Trang web dành cho các sự kiện thân thiện với gia đình, chăm sóc trẻ em, trường học và
trại hè, tại hoặc gần Portland. Trang web: www.urbanmamas.com.
Vroom: Chương trình giáo dục mầm non toàn quốc, giúp cha mẹ có con 0-5 tuổi biến các hoạt động
hàng ngày thành những khoảnh khắc xây dựng trí não. Tải xuống ứng dụng điện thoại thông minh miễn
phí hoặc truy cập www.vroom.org.

Các Nhóm Nuôi dạy Con cái & Hỗ trợ
National Parent Helpline (Đường dây Trợ giúp Phụ huynh Quốc gia) : Để được hỗ trợ tinh thần bởi
một ủng hộ biên được đào tạo. Thứ Hai-Thứ Sáu, 10:00 sáng - 7:00 tối. 1-855-427-2736. Trang web:
www.nationalparenthelpline.org.
Oregon Parents Anonymous (Hội Phụ huynh Ẩn danh Oregon) (Dịch vụ Gia đình và Trẻ em
Morrison/Morrison Child and Family Services): Các nhóm hỗ trợ cha mẹ miễn phí dành cho bất cứ ai
đang đảm vai trò cha mẹ. Các nhóm này do phụ huynh tổ chức cùng với một điều hành viên chuyên
nghiệp được đào tạo về phương pháp phòng chống ngược đãi trẻ em dựa trên bằng chứng của Parents
Anonymous®. Các nhóm hỗ trợ phụ huynh chuyên biệt dành cho nam giới và phụ nữ trong quá trình
phục hồi sau lạm dụng chất kích thích và những người có thể có liên lụy với Department of Human
Services Child Welfare (Cơ quan Phúc lợi Trẻ em thuộc Bộ Xã hội). Parent Mentor Program (Chương
trình Cố vấn dành cho Phụ huynh): cố vấn cho các bậc phụ huynh bị ảnh hưởng bởi chứng nghiện và có
liên lụy với hệ thống Phúc lợi Trẻ em của DHS. (971) 263-3091. Đường dây Trợ giúp Phụ huynh của Hội
Phụ huynh Ẩn danh Oregon: (503) 258-4416.
Reach Out Oregon (Tiếp Cận Oregon): Một nhóm gồm các gia đình và bạn bè kết nối với nhau để xây
dựng mạng lưới hỗ trợ cho những người có con có nhu cầu phức tạp. Thứ Hai-Thứ Sáu, 12:00 trưa 7:00 tối. Đường dây ấm dành cho phụ huynh: (833) 732-2467. E-mail: info@reachoutoregon.org. Trang
web: www.reachoutoregon.org.
Rolling Hills Community Church (Nhà thờ Cộng đồng Rolling Hills): Thay đổi dịch vụ hiện tại do đại
dịch. Để biết thông tin cập nhật, khi có, vui lòng truy cập trang web: https://rollinghills.org/family. Rolling
Hills Community Church, 3550 SW Borland Rd., Tualatin, OR 97062. (503) 638-5900.
Promotoras: Các khóa học về nuôi dạy con cái, hỗ trợ kỹ năng làm cha mẹ, và các nguồn lực cộng đồng
cho các gia đình gốc Latinh ở Quận Washington có con từ sơ sinh đến 12 tuổi. (503) 887-9149.
Parenting Together Washington County (Tổ chức Cùng nhau Nuôi dạy Con Quận Washington):
Tìm kiếm các nguồn thông tin/hỗ trợ có sẵn cho cha mẹ ở Quận Washington, bao gồm các khóa học
dành cho cha mẹ, thông tin/hỗ trợ về chăm sóc trẻ em, các hoạt động thân thiện với gia đình, nguồn
thông tin/hỗ trợ trực tuyến về các chủ đề nuôi dạy con cái được sắp xếp theo độ tuổi của trẻ. Trang web:
parentingtogetherwc.org.
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Giáo dục Mầm non, Hoạt động Sau giờ học & Dịch vụ
Giữ trẻ
Club K After School Zone (Chương trình Sau giờ học của Câu lạc bộ K): Địa điểm và giờ giấc có thể
thay đổi do đại dịch. Chương trình trước và sau giờ học cho trẻ em 5-12 tuổi từ 7:30 sáng cho đến giờ
vào học, và từ khi tan học đến 5:30 chiều. Giá cả khác nhau. Một số học bổng dành cho các gia đình có
thu nhập thấp, nếu có tài trợ. Có các chương trình trại hè. (503) 643-9059. Trang web:
www.clubkafterschool.com. Các trường tiểu học phục vụ: Bridgeport: (503) 616-6214, Durham: (503)
317-2421, và Mary Woodward: (503) 583-6446.
Community Action Child Care Resource & Referral (Dịch vụ Hỗ trợ và Giới thiệu Dịch vụ Giữ trẻ
của Tổ chức Hành động Cộng đồng): Cung cấp các khóa huấn luyện, vận động, hỗ trợ an toàn và kỹ
thuật, tham vấn và các nguồn thông tin/hỗ trợ cho các nhà trẻ/người giữ trẻ. 1050 SW Baseline St. Suite
C1, Hillsboro, OR 97123. (971) 223-6100. Trang web: caowash.org/programs/early-childhooddevelopment/ccrr.
Community Action Head Start (Chương trình Head Start của Tổ chức Hành động Cộng đồng): Học
trực tuyến do COVID-19. Cung cấp nhiều chương trình mầm non (pre-K) cho trẻ em từ 3-5 tuổi. Thông
thường cung cấp dịch vụ tại nhà và các chương trình Early Head Start cho trẻ em từ 6 tuần tuổi đến 3
tuổi. Dành cho các gia đình có thu nhập gia đình bằng hoặc dưới 130% mức tiêu chuẩn theo Hướng dẫn
về Tiêu chuẩn Nghèo của Liên bang (xem trang 1). 1001 SW Baseline St., Hillsboro, OR 97123. (503)
693-3262. Web: https://caowash.org/programs/early-childhood-development/head-start.html.
Early Intervention (Chương trình Can thiệp Sớm): Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ đặc biệt cho các gia
đình có con dưới 5 tuổi mà được xác định là bị khuyết tật phát triển hoặc bị chậm phát triển. Cung cấp
dịch vụ tăng cường sự phát triển ngôn ngữ, xã hội và thể chất thông qua các biện pháp can thiệp dựa
trên trò chơi và huấn luyện phụ huynh. Văn phòng địa phương: 19500 SW 90th Ct., Tualatin, OR 97062.
(503) 614-1790. Để được giới thiệu sàng lọc hoặc đánh giá miễn phí, vui lòng gọi đường dây tiếp nhận
và giới thiệu theo số (503) 614-1446 hoặc e-mail: giới thiệu@nwresd.k12.or.us.
Employment-Related Day Care (Trợ cấp Giữ trẻ cho Người lao động) (Tigard Self-Sufficiency/MultiService Center, DHS - Trung tâm Tự túc/Đa dịch vụ Tigard, DHS): Gọi để tìm hiểu thêm về trợ cấp giữ trẻ
cho các gia đình lao động có thu nhập dưới 185% Mức ngheo Liên bang (xem trang 1). Có nhân viên nói
tiếng Tây Ban Nha. Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều. 10777 SW Cascade Ave., Tigard, OR
97223. (503) 670-9711. Trang web: www.oregon.gov/dhs/assistance/child-care.
Latino Network Juntos Aprendemos: Chương trình dành cho trẻ em và cha mẹ/người chăm sóc dành
cho các gia đình gốc Latinh, trang bị cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi khả năng đọc viết sớm và sẵn sàng đi
học. Ghi danh: (541) 965-2644.
Parent-Child Preschools Organization (Tổ chức Phụ huynh-Bé Mầm non): Giới thiệu đến các trường
mầm non hợp tác, nơi cha mẹ tham gia vào việc vận hành của trường mầm non. (503) 293-6161. Trang
web: www.parentchildpreschools.org.
Preschool Promise (Lời hứa Mầm non): Dành cho các gia đình quan tâm đến trường mầm non mà có
thu nhập từ 130% đến 200% Mức nghèo của Liên bang (xem trang 1), để biết liệu chương trình
Preschool Promise còn chỗ trống hay không, vui lòng truy cập trang web tại
https://oregonearlylearning.com/preschool-promise.
Các Hoạt động Mầm non và Sau giờ học của Học khu Tigard-Tualatin: Để biết thông tin về các
chương trình mầm non, vui lòng gọi cho trường tiểu học địa phương của quý vị hoặc gửi email đến
Kindergarteninfo@ttsd.k12.or.us để yêu cầu một Mẫu Bày tỏ Sự quan tâm đến chương trình mầm non
miễn phí. Để tìm hiểu thêm về các chương trình sau giờ học, vui lòng gọi điện trực tiếp cho trường của
con quý vị. Trang web: www.ttsdschools.org.
YMCA: Tại thời điểm in ấn phẩm này, cung cấp các chương trình hỗ trợ học tập từ xa tại các Trường
Tiểu học Alberta Rider và Deer Creek. Thường cung cấp các chương trình chăm sóc trước và sau giờ
học và các chương trình hè cũng tại các trường này. (503) 327-0007. Trang web:
www.ymcacw.org/programs/distance-learning-support.
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Thể thao, Hoạt động và Cố vấn dành cho Thanh thiếu niên
Arts for All (Nghệ thuật Cho Tất cả) của Regional Arts & Culture Council (Hội đồng Văn hóa & Nghệ thuật
Khu vực): Xuất trình Thẻ Oregon Trail để mua vé với giá $5, để thưởng thức nhiều sự kiện nghệ thuật của
Portland như ca nhạc, sân khấu, khiêu vũ và các điểm tham quan. Để có danh sách đầy đủ các tổ chức tham
gia, vui lòng truy cập racc.org/artsforall.
Big Brothers Big Sisters (Chương trình Anh chị em): Làm việc từ xa do đại dịch. Không gặp trực tiếp cho
đến khi có thông báo mới. Chương trình cố vấn 1-1 dành cho trẻ em từ 6-18 tuổi. Kết nối tuổi trẻ với người cố
vấn trưởng thành. Có nhân viên hỗ trợ nói tiếng Tây Ban Nha. Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30 sáng - 7:00 tối. 6443
SW Beaverton-Hillsdale Highway Suite 200, Portland, OR 97221. (503) 249-4859. E-mail: bbbsinfo @
bbbsnorthwest.org. Trang web: https://itsbigtime.org.
Thành phố Tigard: Để biết thông tin cập nhật về các hoạt động địa phương, trại hè, sự kiện và nhiều thông tin
khác, vui lòng truy cập: www.tigard-or.gov/recreation/index.php. Một số học bổng có sẵn: www.tigardor.gov/document_center/Recreation/Scholarship_App_Guidelines.pdf.
Thành phố Tualatin: Để biết thông tin cập nhật về các hoạt động địa phương, trại hè, sự kiện và nhiều thông
tin khác, vui lòng truy cập: www.tualatinoregon.gov/recreation/activity-guide.
Cultural Pass to Adventure (Vé Phiêu lưu Văn hóa): Tạm ngưng do COVID-19. Thông thường cung cấp thẻ
vào cửa miễn phí cho tám điểm tham quan địa phương, bao gồm Lan Su Chinese Garden, The Oregon
Garden, Pittock Mansion, và các viện bảo tàng. Mỗi thẻ có thể được dùng để trả tiền vé trong một ngày. Thư
viện Công cộng Tualatin: (503) 691-3074. Đặt trước hoặc ghé qua. Thư viện Công cộng Tigard: (503) 6846537. Đặt vé trực tuyến tại www.tigard-or.gov/using_library/get_a_cultural_museum_pass.php.
Faithful Friends (Những Người bạn Trung thành): Chương trình cố vấn dựa vào cộng đồng, kết nối các tình
nguyện viên độc thân, các cặp vợ chồng và các gia đình có con từ 6-9 tuổi với các cố vấn. Thân chủ của
chương trình gặp gỡ với cố vấn 3-4 lần một tháng trong ít nhất một năm. (971) 284-6185. Trang web:
www.faithful friends pdx.org.
PDX Parent: Cung cấp lịch hoạt động trẻ em với nhiều sự kiện phù hợp với trẻ em và gia đình cũng như
hướng dẫn về trại hè cho trẻ em ở mọi lứa tuổi, hướng dẫn về hoạt động sau giờ học và hơn thế nữa. Trang
web: www.pdxparent.com.
Scouts: Nam: (503) 226-3423. www.cpcbsa.org. Nữ: (503) 977-6800. www.girlscoutsosw.org.
Southside Soccer Club (Câu lạc bộ Bóng đá Southside): Có học bổng. Mùa thu ngoài trời, mùa xuân trong
nhà và bóng đá giải trí ngoài trời vào mùa hè. 16285 SW 85th Ave. #401, Tigard, OR 97224. PO Box 230169,
Tigard, OR 97281. (503) 968-7197. Tiếng Tây Ban Nha: (503) 914-9348. E-mail:
southsidesoccertigard@gmail.com. Web: www.southside Soccer.org.
Tigard Little League: Có một số học bổng. Phục vụ trẻ em sống trong khu vực trường tiểu học và trung học
của Tigard. Pee Wee (song giới) từ 4-7 tuổi, Bóng chày (nam) từ 7-13, Bóng mềm (nữ) từ 6-13. Trang web:
www.tigardlittleleague.org.
Tigard-Tualatin Aquatic District (Khu thủy sản Tigard-Tualatin): Các lớp học bơi và tập thể dục. Giảm giá
cho học sinh Học khu Tigard-Tualatin. Hồ bơi Tigard: 8680 SW Durham Rd., Tigard, OR 97224, (503) 4315455, Hồ bơi Tualatin: 22380 SW Boones Ferry Rd., Tualatin, OR 97062, (503) 431-5655. Trang web:
www.ttadpools.com.
Tualatin River National Wildlife Refuge (Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Sông Tualatin): Tuân
thủ quy định về giãn cách xã hội do đại dịch. Là nơi sinh sống của nhiều loài chim, động vật có vú, bò sát,
lưỡng cư, côn trùng, cá và thực vật. Các khu triển lãm miễn phí, đường mòn, sự kiện, khám phá, gói khám
phá, cơ hội tình nguyện và hơn thế nữa. Đường mòn mở hàng ngày. Trung tâm du khách và cửa hàng thiên
nhiên: Thứ Ba-Chủ Nhật 10:00 sáng-4:00 chiều. 19255 SW Pacific Highway, Sherwood, OR 97140. (503) 6255944. Trung tâm thăm quan: (503) 625-5945. Trang web: www.fws.gov/refuge/tualatin_river. Để có lịch các sự
kiện phù hợp với gia đình và các sự kiện khác, vui lòng truy cập www.friendsoftualatinrefuge.org/maincal.
YMCA: Các lớp tập thể dục nhóm, sân thể thao, bức tường đá, trung tâm dành cho thanh thiếu niên với trò
chơi air hockey, bàn bi-a, hệ thống trò chơi, lớp học và trại dành cho thanh thiếu niên, thể thao dành cho thanh
thiếu niên và người lớn, học bơi, trượt nước. 23000 SW Pacific Highway, Sherwood, OR 97140. (503) 6259622. E-mail: sherwood@ymcacw.org. Trang web: www.ymcacw.org/locations/sherwood-regional-family-ymca.
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Bảo hiểm Sức khỏe
Financial Assistance Program (Chương trình Hỗ trợ Tài chính): Hỗ trợ tài chính dành cho các gia
đình có thu nhập thấp hoặc có hoàn cảnh đặc biệt, khiến họ gặp khó khăn trang trải chi phí điều trị tại
bệnh viện. Trong trường hợp có nhu cầu tài chính, gia đình có thể nhận dịch vụ này nếu họ có chi phí
nằm viện chưa quá sáu tháng. Tìm sự hỗ trợ này thông qua nhân viên y tế và/hoặc bằng cách liên lạc với
văn phòng thanh toán của bệnh viện theo số ghi trên hóa đơn bệnh viện.
Oregon Health Plan (Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Oregon): Bây giờ mở cửa cho nhiều trẻ em
và thanh thiếu niên hơn, bất kể tình trạng nhập cư. Bảo hiểm y tế miễn phí cho những cư dân Oregon mà
đáp ứng tiêu chí thu nhập và các tiêu chí khác, bao gồm các dịch vụ như khám sức khỏe, trám răng,
thuốc theo toa, xét nghiệm, chụp X-quang và chăm sóc tại bệnh viện. Đăng ký để xem quý vị có đủ điều
kiện hay không. Để yêu cầu đơn đăng ký, để được trợ giúp miễn phí bởi một đối tác cộng đồng được
OHP chứng nhận, có thắc mắc về tính đủ điều kiện và bảo hiểm, hoặc để biết thông tin chung: vui lòng
gọi 1-800-699-9075 hoặc 711 (TTY), hoặc truy cập OHPcoversme.org o www.oregon.gov/oha/healthplan.
Dịch vụ khách hàng: 1-800-273-0557.
Private Insurance Marketplace (Thị trường Bảo hiểm Tư nhân): OregonHealthCare.gov hoặc 855268-3767 (miễn phí)

Chăm sóc Nha khoa
Advantage Dental Clinic (Phòng khám Nha khoa Advantage): Chấp nhận bảo hiểm OHP (dựa trên sự
chỉ định của CCO), bệnh nhân tự thanh toán, có bảo hiểm tư nhân và không có bảo hiểm. Giảm lệ phí và
kế hoạch thanh toán có sẵn cho những bệnh nhân đủ tiêu chuẩn. Dịch vụ thông/phiên dịch có sẵn theo
yêu cầu. Giờ phục vụ có hẹn: Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều. 9900 SW Greenburg Rd. Suite
240, Tigard, OR 97224. (971) 206-7133. Trang web: Phòng khám nha khoa www. preferage.com.
Advantage Smiles for Kids (Chương trình Chỉnh nha Trẻ em): Chỉ qua giới thiệu từ chuyên gia - chỉnh
nha để cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em thiếu may mắn. (541) 497-0020. Email:
ASK@span>agesmilesforkids.org. Trang web: asmileforkids.org.
Coalition of Community Health Clinics (Liên minh các Phòng khám Sức khỏe Cộng đồng): Một liên
minh các phòng khám phi lợi nhuận, có cả giới thiệu nha khoa. (503) 546-4991. Trang web:
www.coalitionclinics.org.
Compassion Clinics (Phòng khám Nhân ái): Miễn phí. Các phòng khám sức khỏe hàng năm cung cấp
dịch vụ y tế, nha khoa và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Thông tin chung tại
www.compassionconnect.com. Các phòng khám tại Tigard: www.compassiontigard.com. Các phòng
khám tại Tualatin: www.compassiontualatin.com. Các phòng khám ở Tây Nam Portland:
https://compassionconnect.com/compassion-southwest. Các phòng khám tại Beaverton:
https://compassionconnect.com/compassion-beaverton.
MODA Children's Program (Chương trình Trẻ em MODA): Trẻ em từ 5-18 tuổi không có bảo hiểm có
thể được nhân viên trường học giới thiệu đến chương trình này. Các dịch vụ bao gồm phòng ngừa, chẩn
đoán, giảm đau và phục hồi cơ bản. Chương trình bao trả tối đa $800, phải sử dụng trong khoảng thời
gian một năm (không còn có thể đáp ứng các yêu cầu về điều trị lâu dài). (503) 265-5627 hoặc email:
childrensprogram@modahealth.com. Trang web: www.modahealth.com/about/childrens.shtml.
Oregon Health and Science University Dental Clinics (Phòng khám Nha khoa của Đại học Khoa
học và Sức khỏe Oregon) tại School of Dentistry/OHSU (Trường Nha khoa): Vào thời điểm in ấn
phẩm này, phòng khám yêu cầu bệnh nhân phải lấy hẹn trước, và chỉ cung cấp một số dịch vụ nhất định
cho các bệnh nhân hiện tại do COVID-19. Chấp nhận bảo hiểm OHP+, Delta Dental, và Blue Cross Blue
Shield. Giảm phí từ 30 - 40%. Phí đã được định sẵn. Dịch vụ nha khoa tổng quát, nhi khoa, chỉnh nha,
nha chu và ống tủy. Bệnh nhân được chấp nhận trên cơ sở giá trị giáo dục. Chăm sóc khẩn cấp ngày
hôm sau cho người lớn; $250 tại thời điểm hẹn khám, có thể có thêm chi phí tùy theo phương pháp điều
trị. Điều trị tại phòng khám ckhẩn cấp là dành cho các trường hợp đau răng, và chỉ giới hạn ở một chiếc
răng hoặc một vấn đề, và không có dịch vụ nhổ răng khôn. Gọi lúc 8:00 sáng để lấy hẹn (không cùng
ngày). Không nhận bệnh nhân nếu không có hẹn; chỉ nhận bệnh nhân có hẹn. Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00
sáng - 4:45 chiều. 2730 SW Moody Ave., Portland, OR 97301. (503) 494-8867. E-mail:
sodapptctr@ohsu.edu. Trang web: www.ohsu.edu/dentist.
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Chăm sóc Răng miệng (Tiếp)
Pacific University Dental Hygiene Clinic (Phòng khám Vệ sinh Răng miệng Đại học Thái Bình
Dương): Khuôn viên trường đang đóng cửa không cho du khách đến thăm do đại dịch. Thông
thường chấp nhận hầu hết các chương trình bảo hiểm. Có thể thảo luận về cách thanh toán trước
khi điều trị với điều phối viên tài chính. Chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc phòng ngừa và phục hồi cơ
bản như chụp X-quang, khám và vệ sinh răng. Không bọc mão răng, nhổ răng, hoặc điều trị các
trường hợp khẩn cấp về nha khoa. Có nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha. Phải lấy hẹn trước. Gọi
trong giờ làm việc. 222 SE 8th Ave. Suite 270, Hillsboro, OR 97123. (503) 352-7373. Trang web:
www.pacificu.edu.
Portland Community College Dental Clinic - PCC (Phòng khám Nha khoa Cao đẳng Cộng
đồng Portland: Phục vụ người lớn và trẻ em không có bảo hiểm. Giảm giá: khám răng $5; làm sạch
răng người lớn $25- $40, cho trẻ em $20, và cho người cao niên (62+) $15; trám răng đơn giản $10;
chất trám bít $5 mỗi răng; và chụp X-quang $10- $25 mỗi lần. Không nhận các trường hợp khẩn
cấp, nhổ răng, bọc mão răng, làm cầu răng, răng giả, lấy ống tủy, hoặc điều trị TMJ. Chấp nhận tiền
mặt, séc, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Chỉ theo hẹn. 12000 SW 49th Ave. HT206, Portland, OR 97219.
(971) 722-4909. Trang web: www.pcc.edu/programs/dental-hygiene/clinic.html.
Project Dental Health tại Russell St. Dental Clinic - OHSU (Dự án Sức khỏe Nha khoa tại
Phòng khám Nha khoa Đường Russell): Phải lấy hẹn trước, và chỉ cung cấp một số dịch vụ nhất
định cho bệnh nhân hiện có tại thời điểm in ấn phẩm này do đại dịch. Thông thường cung cấp dịch
vụ chăm sóc nha khoa định kỳ theo lịch hẹn và chăm sóc nha khoa khẩn cấp/khẩn cấp tại chỗ cho
trẻ em và người lớn có bảo hiểm OHP, Delta Dental, và Blue Cross Blue Shield. Chăm sóc răng
miệng cho bệnh nhân HIV. Khám răng và chụp x-quang $155- $275. Phí cho bệnh nhân không có
bảo hiểm dựa trên thu nhập và dịch vụ điều trị. Thanh toán đầy đủ cùng ngày điều trị. Nhổ răng,
giảm đau và trám răng tạm thời. Bệnh nhân phải đến trong khoảng thời gian từ 7:30 sáng - 2:00
chiều để được chăm sóc răng miệng khẩn cấp. Mỗi ngày nhận tối đa 5 bệnh nhân không có hẹn
trước. Đến trước 7:30 sáng để ghi tên vào giấy báo đến. Sẽ dán thông báo trên cửa nếu phòng
khám không thể nhận bệnh nhân không có hẹn vào một ngày nhất định nào đó. Sẽ cung cấp danh
sách nguồn thông tin/hỗ trợ thay thế. Có dịch vụ thông dịch. Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng - 4:45
chiều. 214 N Russell St., Portland, OR 97227. (503) 494-6827.
Salud Dental Center (Trung tâm Nha khoa Salud): Chăm sóc nha khoa khẩn cấp: phải đến trước
7:30 sáng. Nhận bảo hiểm OHP, Capitol, ODS, bảo hiểm tư nhân và người không có bảo hiểm. Trả
trước $50. Giảm giá theo thu nhập: 25%, 50%, 75% hoặc 80% (phải xuất trình giấy tờ chứng minh
thu nhập). Thông dịch viên tiếng Tây Ban Nha-tiếng Anh có tại chỗ. Thứ Hai-Thứ Sáu, 7:30 sáng 5:00 chiều. 1175 Mt. Hood Ave., Woodburn, OR 97071. (503) 982-2010.
Smiles Change Lives (Nụ cười Thay đổi Cuộc sống): Chương trình chỉnh nha giúp các gia đình
chi trả chi phí niềng răng cho trẻ em. Thời gian chờ đợi trung bình trong khu vực của chúng tôi là
hơn 3 năm. Trang web: www.smileschangelives.org.
Tualatin School House Pantry: Hiện tại phải rất đau mới được điều trị. Chương trình Medical
Teams International cung cấp các phòng khám nha khoa lưu động cho người lớn không có bảo
hiểm mỗi tháng một lần. Gọi để được đưa vào danh sách chờ. Thường mất 2-3 tháng để có được
một cuộc hẹn. Rolling Hills Community Church, 3550 SW Borland Rd., Tualatin, OR 97062. (503)
783-0721. Trang web: www.schoolhousepantry.org.
Virginia Garcia Dental Clinic (Phòng khám Nha khoa Virginia Garcia): Cung cấp dịch vụ chăm
sóc toàn diện cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 21 tuổi, phụ nữ mang thai và những người được
công ty bảo hiểm chỉ định. Chỉ phục vụ bệnh nhân mới trong trường hợp khẩn cấp, cho dù có bảo
hiểm hay không, ít nhất hai bệnh nhân mỗi buổi sáng tùy thuộc vào thời gian rãnh của nha sĩ và nhu
cầu nha khoa cần ưu tiên. Phải đến trước 7:30 sáng với giấy tờ tùy thân có ảnh, thẻ bảo hiểm hoặc
bằng chứng thu nhập. Thanh toán đầy đủ tại thời điểm điều trị. Nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha.
Thứ Hai-Thứ Sáu, 7:00 sáng - 6:00 tối. 12600 SW Crescent St. Suite 190, Beaverton, OR 97005.
(503) 718-3675. Trang web: www.virginiagarcia.org.
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Chăm sóc Y tế
ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP CẤP CỨU Y TẾ, HÃY GỌI 911
KIỂM SOÁT CHẤT ĐỘC: 1-800-222-1222
Borland Free Clinic (Phòng khám Miễn phí Borland): Chăm sóc cơ bản miễn phí cho người
lớn và trẻ em không có bảo hiểm, không được bảo hiểm đầy đủ, hoặc đang chờ có bảo hiểm.
Gọi để lấy hẹn. Để lại tin nhắn để được gọi lại trong vòng 48 giờ. Nếu có người hủy hẹn, quý vị
có thể đến mà không cần hẹn nhưng có thể phải chờ 2 tiếng hoặc hơn. Thứ Hai và thứ Năm,
3:00 chiều - 7:00 tối. (503) 974-8887. Nằm ở lầu một của Rolling Hills Community Church (sát
kho thực phẩm tình thương và Trung tâm Đời sống Cộng đồng), 3550 SW Borland Rd.,
Tualatin, OR 97062. Trang web: www.borlandclinic.org.
Coalition of Community Health Clinics (Liên minh Các Phòng khám Sức khỏe Cộng
đồng): Một liên minh các nhà cung cấp mạng lưới an toàn. Để biết danh sách các nguồn thông
tin/hỗ trợ dành cho người có thu nhập thấp hoặc không có bảo hiểm, vui lòng gọi (503) 5464991 Hoặc vào trang www.coalitionclinics.org.
Compassion Clinics (Phòng khám Nhân ái): Miễn phí. Các phòng khám sức khỏe hàng năm
cung cấp dịch vụ y tế, nha khoa và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Thông tin chung tại
www.compassionconnect.com. Các phòng khám tại Tigard: www.compassiontigard.com. Các
phòng khám tại Tualatin: www.compassiontualatin.com. Các phòng khám ở Tây Nam Portland:
https://compassionconnect.com/compassion-southwest. Các phòng khám tại Beaverton:
https://compassionconnect.com/compassion-beaverton.
Diabetes Testing Supplies (Vật liệu Xét nghiệm Bệnh tiểu đường): Bán vật liệu xét nghiệm
bệnh tiểu đường với giá ưu đãi. Meter với giá $10 và 50 que xét nghiệm với giá $15. Trang
web: www.teststripsdirect.com.
Familias en Acción (Gia đình Hành động): Nâng cao hạnh phúc gia đình toàn diện cho cộng
đồng người Latinh. Cung cấp dịch vụ giáo dục sức khỏe cộng đồng, huấn luyện trong ngành y
tế, và dịch vụ hỗ trợ bệnh nhân, bao gồm trợ giúp những người có hoặc không có bảo hiểm,
những người đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tiểu đường, tăng huyết áp, suy thận, HIV,
lạm dụng chất kích thích, bất kỳ bệnh mãn tính nào và/hoặc các bệnh khác. Một “Hỗ trợ viên
Bệnh nhân" giúp bệnh nhân tiếp cận với bác sĩ, nhà thuốc và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
khác, kiểm tra thuốc men với bệnh nhân, xác định các rào cản để cải thiện sức khỏe, đưa ra lời
khuyên, tư vấn và hỗ trợ, cung cấp các lớp học và nhóm hỗ trợ cho bệnh nhân và gia đình và
kết nối họ với những nguồn thông tin/hỗ trợ. (503) 201-9865. Trang web:
www.familiasenaccion.org.
Neighborhood Health Center (Trung tâm Y tế Vùng lân cận): Nhận bảo hiểm OHP, Medicaid
và các chương trình bảo hiểm tư nhân. Không bắt buộc phải có bảo hiểm. Để đủ điều kiện
được giảm chi phí, vui lòng mang theo hai cuống phiếu lương gần đây nhất, hồ sơ khai thuế
của năm ngoái, hoặc chứng thư thất nghiệp. Chăm sóc cơ bản, sức khỏe phụ nữ, sức khỏe
nam giới, kế hoạch hóa gia đình, xét nghiệm STD, vắc xin. Nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha.
Thứ Hai 9:00 sáng - 6:00 tối và Thứ Ba - Thứ Sáu, 7:00 sáng - 6:00 tối. 17200 NW Corridor Ct.
Suite 100, Beaverton, OR 97006. (503) 213-3800. Trang web: www.nhcoregon.org.
Old Town Clinic (Phòng khám Phố cổ): Nhận bảo hiểm OHP, Medicare, một số bảo hiểm tư
nhân, tính phí theo thang trượt (sliding scale). Chăm sóc cơ bản, sức khỏe tâm thần, giới thiệu
đến bác sĩ chuyên khoa, điều trị cai nghiện, nhóm an sinh, châm cứu, điều trị Viêm gan C và
nhiều dịch vụ khác. Bệnh nhân phải từ 18 tuổi trở lên. 727 W. Burnside, Portland, OR 97209.
(503) 228-4533. Trang web: www.centralcityconcern.org/services/health-recovery/old-townclinic.
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Planned Parenthood (Trung tâm Kế hoạch hóa Gia đình): Tính phí theo thang trượt (sliding
scale). Nhận bảo hiểm OHP và các chương trình bảo hiểm khác. Những bệnh nhân không có bảo
hiểm, hoặc có bảo hiểm nhưng có thu nhập thấp có thể đủ điều kiện tham gia các chương trình do
tiểu bang tài trợ. Kiểm soát sinh sản, xét nghiệm mang thai, khám hàng năm, xét nghiệm và điều trị
STD/HIV, phá thai và các dịch vụ khác. 12220 SW 1st St. #200, Beaverton, OR 97005. Có nhân viên
nói tiếng Tây Ban Nha. Tiếp nhận bệnh nhân không có hẹn. Để lấy hẹn hoặc biết giờ làm việc, vui
lòng gọi (888) 875-7820 hoặc lấy hẹn trực tuyến. Trang web: www.plannedparenthood.org.
Project Access Now (Dự án Access Now): Kết nối những người có thu nhập thấp hoặc không có
bảo hiểm với các dịch vụ chăm sóc nhân ái trên toàn khu vực đô thị Portland. PO Box 10953,
Portland, OR 97296. Thứ Hai-Thứ Sáu, 9:00 sáng - 5:00 chiều. (503) 200-1245. Trang web:
www.projectaccessnow.org. Nộp đơn và ghi danh vào Oregon Health Plan Outreach, Enrollment
and Access Program (Chương trình Tiếp cận, Đăng ký và Sử dụng bảo hiểm Oregon Health Plan)
và Thị trường Bảo hiểm): (503) 345-7031. Liên lạc với Premium Assistance Program (Chương trình
Trợ cấp Phí bảo hiểm) để được trợ giúp về phí bảo hiểm mua qua Thị trường: (503) 345-6576.
Trung tâm Y tế Salud (Salud Medical Center): Tính phí theo thang trượt/sliding scale. Phục vụ trẻ
em có hoặc không có bảo hiểm. Mang theo tờ khai thuế gần đây nhất hoặc cuống phiếu lương để
được giảm giá. Có thông dịch viên nói tiếng Tây Ban Nha. Thứ Hai-Thứ Năm, 7:30 sáng - 7:00 tối;
Thứ Sáu 7:30 sáng - 5:00 chiều; Thứ Bảy, 8:00 - 11:45 sáng, và 12:45 - 5:00 chiều. 1175 Mt. Hood
Ave., Woodburn, OR 97071. (503) 982-2000. Trang web: www.yvfwc.com/locations/salud-medicalcenter.
School-Based Health Centers (Các Trung tâm Y tế Trường học): Dành cho các thành viên cộng
đồng từ 0-19 tuổi có hoặc không có bảo hiểm trong Học khu Tigard-Tualatin. Chăm sóc y tế khẩn
cấp không cần hẹn. Chăm sóc không khẩn cấp theo hẹn. Tính phí theo thang trượt cho học
sinh/sinh viên không có bảo hiểm. Chẩn đoán/điều trị các trường hợp bệnh, nhiễm trùng và thương
tích nhẹ. Chích ngừa, xét nghiệm, khám sức khỏe/kiểm tra sức khỏe, đánh giá sức khỏe tâm thần
và giới thiệu. Tigard High Campus: 9000 SW Durham Rd., Tigard, OR 97224. (503) 431-5775. Thứ
Tư - Thứ Sáu 8:00 sáng - 12:00 trưa và 12:30 - 4:30 chiều. Tualatin High Campus: 22300 SW
Boones Ferry Rd., Tualatin, OR 97062. (503) 941-3180. Thứ Hai - Thứ Sáu 8:00 sáng - 12:00 trưa
và 12:30 - 4:30 chiều. (Tualatin SBHC cũng phục vụ thành viên cộng đồng Sherwood từ 0-19 tuổi).
Xem trang web để biết giờ làm việc mùa hè: Tigard: virginiagarcia.org/locations/tigard-school-basedhealth-center. Tualatin: www.nhcoregon.org/nhc-tualatin-school-based-health-center.
Virginia Garcia Memorial Health Center (Trung tâm Y tế Virginia Garcia Memorial): Nhận bảo
hiểm OHP và hầu hết các chương trình bảo hiểm tư nhân. Tính phí theo thang trượt; phải mang
theo giấy tờ tùy thân và cuống phiếu lương gần đây nhất để được giảm phí. Chăm sóc sức khỏe cơ
bản cho các gia đình, đặc biệt chú trọng đến những người làm nông nghiệp di cư và theo mùa vụ và
những người gặp khó khăn tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tập trung vào việc phòng ngừa và
duy trì sức khỏe, bao gồm khám tổng quát, khám sức khỏe cho trẻ em, chủng ngừa và kế hoạch
hóa gia đình. Nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha và nhiều ngôn ngữ khác. Phòng khám Beaverton:
Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều, ngoại trừ ngày Thứ Tư thứ nhất và thứ ba của tháng,
đóng cửa từ 1:00 - 2:00 chiều. 2725 SW Cedar Hills Blvd. Suite 200, Beaverton, OR 97005. (503)
352-6000. Trang web: www.virginiagarcia.org.
Wallace Medical Concern (Trung tâm Y tế Wallace): Dành cho mọi lứa tuổi. Nhận bảo hiểm OHP
và hầu hết các bảo hiểm tư nhân (Moda, Pacific Source, Providence, Regence BC/BS, và Medicare
Part B). Đối với bệnh nhân không có bảo hiểm, sẽ tính phí theo thang trượt. Chỉ theo hẹn. Các dịch
vụ bao gồm chăm sóc cơ bản, khám sức khỏe trẻ em và phụ nữ, chủng ngừa và sức khỏe hành vi.
Nhân viên nói tiếng Anh, Tây Ban Nha và Ukrain. Có thể sắp xếp thông dịch viên cho các ngôn ngữ
khác. Rockwood Medical Clinic: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều; và
Thứ Ba 9:00 sáng - 5:00 chiều. 124 NE 181st Ave. Suite 120, Portland, OR 97230. (503) 489-1760.
Trang web: https://mywallace.org.
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All-Options (Mọi Lựa chọn): Đường dây nói chuyện bảo mật dành cho phụ nữ và những người thân
yêu của họ về việc mang thai, nuôi dạy con cái, phá thai và nhận con nuôi. Thứ Hai-Thứ Sáu, 7:00 sáng 10:00 tối và Thứ Bảy-Chủ Nhật 7:00 sáng - 3:00 chiều.
1-888-493-0092. Trang web: www.all-options.org.
Community Action Help Me Grow (Chương trình Nuôi Con Khôn lớn của Tổ chức Hành động
Cộng đồng): Miễn phí. Dịch vụ dành cho gia đình có con trước khi sinh đến 5 tuổi. Kết nối với các nhà
cung cấp dịch vụ chăm sóc trước khi sinh, hỗ trợ đăng ký xin Bảo hiểm Oregon Health Plan, và xác định
tính đủ điều kiện để được hỗ trợ tại nhà. Các dịch vụ chuyên sâu về hỗ trợ và giáo dục dành cho cha mẹ
tại nhà. Nhân viên nói tiếng Anh và Tây Ban Nha. Giờ làm việc: Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30 sáng - 4:30
chiều. (503) 726-0879. E-mail: helpmegrow@caowash.org. Web: caowash.org/programs/early-childhooddevelopment/help-me-grow.html.
Northwest Children's Outreach (Chương trình Tiếp cận Trẻ em Tây Bắc): Một tổ chức phi lợi nhuận
dựa trên đức tin, chuyên giúp đỡ các gia đình bằng cách cung cấp quần áo đã qua sử dụng, sản phẩm
chăm sóc trẻ sơ sinh, tã giấy, sữa bột và các nhu yếu phẩm khác. Để yêu cầu quần áo hoặc các vật dụng
khác cho trẻ em 0-5 tuổi, vui lòng gọi TTFRC theo số (503) 603-1585.
Open Adoption and Family Services, hoặc OA&FS (Dịch vụ Nhận con nuôi và Gia đình):Tư vấn
miễn phí về tất cả các lựa chọn liên quan đến việc mang tha cho phụ nữ và các cặp vợ chồng. Nếu lựa
chọn của họ là nhận con nuôi, họ sẽ chọn, gặp gỡ và hình thành mối quan hệ liên tục với cha mẹ nuôi.
Chương trình cung cấp các dịch vụ trọn đời cho thân chủ. Nhân viên tư vấn trực 24/7. Có dịch vụ bằng
tiếng Tây Ban Nha. 5200 SW Macadam Suite 250, Portland, OR 97239. (503) 226-4870. Gọi 1-800-7721115 bất cứ lúc nào, nhắn tin với từ khóa “open” tới (971) 226-0924 hoặc gửi email: info@openadopt.org.
Thứ Hai-Thứ Sáu, 9:00 sáng - 5:00 chiều. Trang web: www.openadopt.org.
Oregon Impact Child Passenger Safety (Chương trình Đảm bảo An toàn cho Trẻ em Khi Đi xe của
Tổ chức Oregon Impact): Hầu hết các sự kiện kiểm tra ghế ngồn trẻ em trên xe đã bị hủy tại thời điểm
in ấn phẩm này do COVID-19. Các kỹ thuật viên được chứng nhận về An toàn Hành khách Trẻ em cung
cấp các phiên chỉ dẫn về an toàn miễn phí. Xem lịch trình và địa điểm tại www.oregonimpact.org, sau đó
nhấp vào “child passenger safety". (503) 413-4005.
Planned Parenthood (Trung tâm Kế hoạch hóa Gia đình): Tính phí theo thang trượt (sliding scale).
Nhận bảo hiểm OHP và các chương trình bảo hiểm khác. Những bệnh nhân không có bảo hiểm, hoặc có
bảo hiểm nhưng có thu nhập thấp có thể đủ điều kiện tham gia các chương trình do tiểu bang tài trợ.
Kiểm soát sinh sản, xét nghiệm mang thai, khám hàng năm, xét nghiệm và điều trị STD/HIV, phá thai và
các dịch vụ khác. 12220 SW 1st St. #200, Beaverton, OR 97005. Có nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha.
Tiếp nhận bệnh nhân không có hẹn. Để lấy hẹn hoặc biết giờ làm việc, vui lòng gọi (888) 875-7820.
Trang web: www.plannedparenthood.org.
Pregnancy Resource Center (Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ Phụ nữ Mang thai): Miễn phí. Tổ chức Cơ
đốc giáo dành cho phụ nữ, thanh thiếu niên và các gia đình chưa sẵng sàng cho việc mang thai. Xét
nghiệm mang thai, tư vấn đồng đẳng, tư vấn cho cha mẹ (bao gồm cả về các lựa chọn), giới thiệu cộng
đồng, và quần áo dành cho phụ nữ và trẻ sơ sinh. Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu 10:00 sáng 5:00 chiều (nhận bệnh nhân không có hẹn đến 4:15 chiều); và Thứ Ba 1:30 chiều - 7:00 tối (nhận bệnh
nhân không có hẹn đến 6:15 chiều). 4975 SW Watson Ave., Beaverton, OR 97005. (503) 643-4503.
Trang web: https://prcofportland.com
Saint Child: Phục vụ phụ nữ trẻ từ 18 tuổi trở lên, những người đang cần hỗ trợ trong quá trình mang
thai. Chăm sóc nội trú và lập kế hoạch toàn diện để chuẩn bị cho phụ nữ trẻ làm cha mẹ hoặc nhận con
nuôi. Phụ nữ trẻ có thể gia nhập bất cứ lúc nào trong khi mang thai và ở lại một năm sau khi sinh con.
Cư dân đóng góp một khoảng tiền hàng tháng là $150, nhưng không ai từ chối vì không có khả năng
thanh toán. Địa chỉ nhận thư: 2850 SW Cedar Hills Blvd. PMB #55, Beaverton, OR 97005. (503) 6484227. Trang web: www.saintchild.org.
Tigard-Tualatin School District Pregnant/Parenting Students Program (Chương trình Hỗ trợ Học
sinh Mang thai/Đang Nuôi dạy Con của Học khu Tigard-Tualatin: Miễn phí. Hỗ trợ các học sinh đang
mang thai và nuôi con trong Học khu Tigard-Tualatin. Vận động, tư vấn, dạy kỹ năng sống và cách nuôi
dạy con cái. Có dịch vụ giữ trẻ tại Creekside Community High School trong thời gian học sinh đi học.
8040 SW Durham Rd., Tigard, OR 97224. (503) 431-5824. Trang web: www.ttsdschools.org.
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Women, Infants, and Children, hoặc WIC (Chương trình Trợ cấp cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và
Trẻ em): Miễn phí. Trợ cấp thực phẩm bổ sung hàng tháng, giới thiệu dịch vụ chăm sóc sức khỏe,
giáo dục dinh dưỡng và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ cho phụ nữ mang thai và sau khi sinh có thu
nhập thấp đến trung bình, trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi. Có nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha. Để
đăng ký xin trợ cấp WIC, vui lòng gọi, gửi email hoặc điền Mẫu Bày tỏ Sự quan tâm trực tuyến tại
www.co.washington.or.us/HHS/WIC/wic-web-referral-form.cfm. Gửi tin nhắn với từ khóa "WCWIC"
đến 61222. Trang web: www.washingtoncountywic.com. Để có cuộc hẹn trực tiếp, vui lòng gọi (503)
846-3555 hoặc email: wic@co.washington.or.us trước khi đến.

Thuốc theo toa
Benefits Checkup (Tìm Trợ cấp) (National Council on Aging - Hội đồng Quốc gia về Người cao
tuổi): Miễn phí. Giúp người cao tuổi từ 55 tuổi trở lên tìm kiếm trợ cấp chính phủ và tư nhân để giúp
trả chi phí chăm sóc sức khỏe, thuốc theo toa, thực phẩm, nhà ở, tiện ích và các dịch vụ khác.
Trang web: www.BenefitsCheckUp.org.
Costco: Thường xuyên bán thuốc theo toa theo mức giá thấp. \Không nhất thiết phải là thành viên
để sử dụng nhà thuốc tại đây. Chương trình Thuốc theo toa Dành cho Thành viên Costco được
cung cấp miễn phí cho các thành viên. Thứ Hai-Thứ Sáu 10:00 sáng - 6:30 tối, và Thứ Bảy 9:30
sáng - 6:00 tối. 7850 SW Dartmouth Rd., Tigard, OR 97223. (503) 639-0722. Trang web:
www.costco.com.
Kroger Rx Savings Club (Chương trình Tiết kiệm Tiền Thuốc theo toa Kroger tại Fred Meyer):
Chương trình tiết kiệm thuốc theo toa này cung cấp cho khách hàng nhiều loại thuốc hiệu và thuốc
gốc với chi phí thấp. Tigard: 11565 SW Pacific Highway. (503) 293-7085. Tualatin: 19200 SW
Martinazzi Ave. (503) 691-4233.
Needymeds.org: Trang web cung cấp thông tin về các chương trình trợ cấp tiền thuốc theo toa.
Trang web: www.needymeds.org.
Oregon Prescription Drug Program (Chương trình Thuốc theo toa Oregon): Đăng ký miễn phí.
Tất cả cư dân Oregon đều đủ điều kiện và có thể tiết kiệm tới 80% tiền thuốc theo toa. Không cần
giấy tờ và không giới hạn độ tuổi, thu nhập. Đăng ký qua điện thoại hoặc trực tuyến: 1-800-9134284. Trang web: www.opdp.org.
Partnership for Prescription Assistance (Hội Các Chương trình Trợ cấp Thuốc theo toa):
Đăng ký miễn phí. Giúp kết nối những bệnh nhân không có và không có bảo hiểm, những người
đang gặp khó khăn tìm mua thuốc giá rẻ với các chương trình trợ cấp thuốc theo toa mà cung cấp
thuốc miễn phí hoặc gần như miễn phí. Có thể phục vụ bằng tiếng Tây Ban Nha. 1-888-477-2669.
Trang web: https://medicineassistancetool.org.
Rx Outreach: Đăng ký miễn phí. Phục vụ bất kỳ ai có thu nhập bằng hoặc dưới 400% mức nghèo
liên bang theo Hướng dẫn về Tiêu chuẩn Nghèo của Liên bang (xem trang 1). Nhà thuốc phi lợi
nhuận bán qua bưu điện, có trên 1000 loại thuốc điều trị các căn bệnh hiện có hoặc mãn tính, bao
gồm ung thư, hen suyễn, tiểu đường, đau nửa đầu, tăng huyết áp, cholesterol cao, động kinh, trầm
cảm, v.v. Có thể chuyển giao lượng thuốc từ 30 đến 180 ngày với giá chiết khấu. Ghi danh trực
tuyến. Quốc tịch Hoa Kỳ không bắt buộc. Có dịch vụ bằng tiếng Tây Ban Nha. Thứ Hai-Thứ Sáu,
5:00 sáng - 3:30 chiều. 1-888-796-1234. Trang web: www.rxoutreach.org.
Walgreens Prescription Savings Club (Chương trình Tiết kiệm Thuốc theo toa Walgreens):
Phí thành viên hàng năm (cá nhân $20 hoặc gia đình $35) cho những người không có bảo hiểm
thuốc theo toa hoặc bảo hiểm không bao gồm thuốc. Những người có trợ cấp thuốc theo toa từ
Medicare, Medicaid hoặc Tricare không đủ điều kiện. Hàng ngàn loại thuốc có thương hiệu và thuốc
gốc. Một số thuốc gốc có giá từ $10 đến $30 cho một lượng thuốc 90 ngày. 13939 SW Pacific
Highway, Tigard, OR 97223. (503) 670-9812. Trang web: www.walgreens.com.
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Thính giác và thị giác
America's Best: Giảm giá thường xuyên dịch vụ khám mắt và kính đeo mắt. 9225 SW Hall
Blvd., Tigard, OR 97223. (503) 598-8884. Trang web: www.americasbest.com.
Cheap Glasses 123: Nếu quý vị đã được kê toa kính mắt, hãy đặt mua kính trực tuyến với giá
bắt đầu từ $29. 1-855-598-2020. Trang web: www.cheapglasses123.com.
InfantSEE: Một chương trình y tế công cộng nhằm đảm bảo phát hiện sớm các bệnh về mắt ở
trẻ sơ sinh. Miễn phí bất kể thu nhập của gia đình hoặc khả năng bảo hiểm. Các bác sĩ mắt
thuộc American Optometric Association (Hội Nhãn khoa Hoa Kỳ) sẽ khám mắt toàn diện, miễn
phí cho trẻ sơ sinh từ 6-12 tháng tuổi. 1-888-396-3937 hoặc email: Infantsee@aoa.org. Trang
web: www.infantsee.org.
LEAP Program (Chương trình LEAP): Khám mắt và cung cấp kính mắt cho người lớn. Để sử
dụng chương trình này, quý vị phải gọi cho đường dây Lions in Service theo số (971) 270-0203
hoặc gửi e-mail thông tin liên lạc và yêu cầu của quý vị đến lionsclubsreferrals@olshf.org.
Trang web: https://olshf.org/lions-eyeglass-assistance-program-leap.
Lenscrafters "Gift of Sight" Program (Chương trình “Món quà Qua Ánh mắt” của Công ty
LensCrafters): Khám và cung cấp kính mắt miễn phí cho trẻ em và người lớn có thu nhập
thấp. Thời gian chời thường là 6 tháng. Để sử dụng chương trình này, quý vị phải được trường
học hoặc tổ chức từ thiện giới thiệu.Lliên lạc với TTFRC để biết thêm thông tin và được giới
thiệu (503) 603-1585. Lenscrafters gần nhất nằm tại Washington Square, 9730 Washington
Square Rd., Tigard, OR 97223. Thứ Hai-Thứ Bảy, 9:30 sáng - 9:00 tối và Chủ Nhật 10:00 sáng
- 7:00 tối. (503) 620-4850.
New Eyes for the Needy (Đôi mắt Mới cho Người nghèo): Phải đăng ký trực tuyến thông
qua một cơ quan dịch vụ xã hội, chẳng hạn như TTFRC, hoặc y tá trường học. Cung cấp phiếu
tiền mua kính mới cho những người không đủ tiền mua kính. Không trả tiền khám mắt; trang
web có thông tin về những nơi cung cấp dịch vụ khám mắt miễn phí hoặc giá rẻ. Quý vị phải
được khám mắt trong vòng một năm trở lại. Quý vị phải cung cấp thông tin tổng quát về thu
nhập/chi tiêu hàng tháng và thông tin về đơn kính mắt của mình. Xem trang web để biết thêm
thông tin. 1-973-376-4903. Trang web: www.new-eyes.org.
Oregon Foundation for Vision Awareness (Tổ chức Nhân cao Nhận thức Nhãn khoa
Oregon): Một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận giúp đảm bảo trẻ em tại Oregon (lên đến 18 tuổi và
chưa tốt nghiệp trung học) được khám mắt và đeo kính nếu cần. Để đủ điều kiện, thu nhập của
gia đình không được nhiều hơn 200% mức nghèo của liên bang (xem trang 1). Không được có
bảo hiểm mắt. Hầu hết các bác sĩ và chương trình trợ giúp yêu cầu phải có số an sinh xã hội
hợp lệ cho cha mẹ hoặc trẻ em. Truy cập đơn đăng ký trực tuyến tại www.ofva.org.
Oregon Lions Sight and Hearing Foundation/KEX Kids Fund (Tổ chức Tài trợ Dịch vụ Thị
giác và Thính giác Oregon Lions/Quỹ Trẻ em KEX): Phiếu tiền khám mắt, kính đeo mắt và
máy trợ thính cho trẻ em và thanh thiếu niên 0-21 tuổi (chỉ phục vụ người 18-21 tuổi nếu đang
đi học). Thu nhập phải không quá 200% mức nghèo của liên bang (xem trang 1) và phải là
người không có bảo hiểm hoặc không được bảo hiểm đầy đủ. Liên lạc với TTFRC để tìm hiểu
thêm và đăng ký xin voucher tại
(503) 603-1585.
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Sức khỏe Tâm thần và Tư vấn
Đường dây Sức khỏe Tâm thần 24 giờ của Quận Washington: (503) 291-9111
Asian Health and Service Center (Trung tâm Dịch vụ và Sức khỏe Châu Á): Cung cấp các dịch vụ
phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ cho người Mỹ gốc Á, bao gồm dịch vụ sức khỏe tâm thần, giáo dục sức
khỏe và quản lý hồ sơ, trung tâm thông tin/hỗ trợ về ung thư, dịch vụ hỗ trợ cho người chăm sóc gia
đình, các chương trình cho người cao tuổi, giúp đăng ký xin bảo hiểm của Oregon Health Plan, chương
trình tình nguyện, và một trường mầm non chuyên tiếng Trung Quốc. Nhân viên nói được tiếng Quan
Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Đài Loan, tiếng Hàn và tiếng Việt. Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30 sáng - 5:00
chiều. Văn phòng Beaverton: 3800 SW Cedar Hill Blvd. # 196, Beaverton, OR 97005. (503) 641-4113.
Trang web: www.ahscpdx.org. Để được hỗ trợ về hành vi, vui lòng gọi đường dây tiếng Anh 503-7725893, tiếng Quan Thoại: 503-772-5895, tiếng Quảng Đông: 503-772-5894, tiếng Hàn: 503-772-5896,
tiếng Việt: 503-772-5897.
Balance Center for Children and Families (Trung tâm Cân bằng cho Trẻ em và Gia đình): Có
chuyên gia trị liệu sức khỏe tâm thần nói tiếng Tây Ban Nha. Chấp nhận hầu hết các bảo hiểm, kể cả
OHP. Trị liệu theo diện cá nhân, gia đình và nhóm cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn. 7440 SW
Hunziker Rd. Suite F, Tigard, OR 97223. (503) 596-2222. Trang web: balanceforfamilies.com.
Counseling and Victims' Services (Dịch vụ Tư vấn và Nạn nhân) (Quận Washington): Không tính phí.
Tư vấn cá nhân, gia đình và vợ chồng. Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30 sáng - 4:30 chiều hoặc theo lịch hẹn. 160
SW Washington St. MS 57, Hillsboro, OR 97123. (503) 846-3020. Trang web:
co.washington.or.us/CommunityCorrections/VictimServices.
Evergreen Clinical: Trị liệu tâm lý cá nhân cho người lớn. $20 mỗi phiên. 5200 SW Macadam Ave. Suite
160, Portland, OR 97239. (503) 236-6218. Trang web: www.evergreen Clinical.org.
Good Samaritan Ministries: Dựa trên sự đóng góp. Tư vấn theo diện cá nhân, hôn nhân và gia đình, trẻ
em và thanh thiếu niên, phục hồi chấn thương, phát triển tinh thần, và theo nhóm. Có tư vấn dựa trên
đức tin, nhưng không bắt buộc. Không có chuyên viên song ngữ. Thứ Hai - Thứ Năm, 9:00 sáng - 8:00
tối và Thứ Sáu, 9:00 sáng - 5:00 chiều. 7929 SW Cirrus Dr. Bldg. 23 (từ Hall Blvd.), Beaverton, OR
97008. (503) 644-2339. Tải đơn đề nghị tư vấn tại www.goodsamaritanministries.org/counseling.
Hawthorn Walk-In Center: Không phải trả tiền túi đồng nào; có thể tính tiền công ty bảo hiểm. Dịch vụ
chăm sóc khẩn cấp về sức khỏe tâm thần và nghiện ngập. Dịch vụ chăm sóc được bảo mật từ cả các
chuyên gia lẫn người cùng hoàn cảnh dành cho thân chủ thuộc mọi lứa tuổi mà cần được chăm sóc
nhanh chóng nhưng chưa cần nhập viện. Thăm khám từ xa (Telehealth) và qua điện thoại. Có thể cho
hẹn trước nhưng có giới hạn. Gọi điện trước. Mở cửa bảy ngày một tuần, 9:00 sáng - 8:30 tối. Nằm cạnh
nhà ga MAX tại Hawthorn Farm. 5240 NE Elam Young Pkwy #100, Hillsboro, OR 97124. (503) 846-4555.
Trang web: www.co.washington.or.us/hawthorn.
Lewis and Clark College's Community Counseling Center (Trung tâm Tư vấn Cộng đồng của
Trường Cao đẳng Lewis và Clark): Do đại dịch, trung tâm đã tạm ngừng gặp thân chủ trực tiếp tại thời
điểm in ấn phẩm này. Tư vấn qua video và điện thoại. Miễn phí cho bất kỳ ai bị ảnh hưởng về mặt tài
chính bởi COVID-19. Dịch vụ tư vấn liên quan đến nhiều nhu cầu sức khỏe tâm thần khác nhau, được
cung cấp bởi các chuyên gia trị liệu đang thực tập cấp cao (dưới sự giám sát của giảng viên và bác sĩ
lâm sàng có bằng cấp), cho cá nhân, cặp vợ chồng, gia đình, đồng thời cũng có liệu pháp cai nghiện. Phí
tiếp nhận $15, sau đó $5- $75 một phiên theo thang trượt. Chấp nhận thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng hoặc séc
điện tử. 4445 SW Barbur Blvd., Portland, OR 97239. (503) 768-6320. Trang web:
https://graduate.lclark.edu/clinics/community_counseling.
LifeWorks Northwest: Địa điểm tại Tigard cung cấp các chương trình sau: Tư vấn sức khỏe tâm thần
ngoại trú cho người lớn, trẻ em và gia đình, điều trị tâm thần trong ngày cho trẻ em và thanh thiếu niên,
tư vấn về cai nghiện cờ bạc, trị liệu chuyên sâu về thời thơ ấu/cha mẹ - con cái và các dịch vụ tâm thần
khác. Nhận bảo hiểm OHP và nhiều chương trình bảo hiểm y tế khác. Có cố vấn nói tiếng Tây Ban Nha.
8770 SW Scoffins St., Tigard, OR 97223. Đường dây đăng ký: (503) 645-9010. Trang web:
www.lifeworksnw.org.

Ấn phẩm của Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ Gia đình: (503) 603-1585

25

Tư vấn và Sức khỏe Tâm thần (Tiếp)
Men's Resource Center (Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ dành cho Nam giới): Nhận hầu hết các gói bảo
hiểm. Không nhận bảo hiểm OHP. Giảm phí nếu thân chủ thanh toán tại thời điểm sử dụng dịch vụ. Tư
vấn cá nhân, cặp vợ chồng, gia đình và nhóm, lớp học cho nam giới về bạo lực gia đình. Không chấp
nhận thân chủ lạm dụng ma túy và bia rượu. Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu, 9:00 sáng - 6:00
tối và Thứ Tư, 9:00 sáng - 8:30 tối. Chỉ theo hẹn. 12 SE 14th Ave., Portland, OR 97214. (503) 235-3433.
E-mail: info@portlandmrc.com. Trang web: www.portlandmrc.com.
Military Helpline (Đường dây Trợ giúp Quân nhân) (Lines for Life): Can thiệp khủng hoảng miễn phí,
bảo mật, nhạy cảm đối với các vấn đề cụ thể liên quan đến quân nhân. Đường dây giới thiệu và trò
chuyện trực tuyến hoạt động 24/7. Giúp các quân nhân, cựu chiến binh và gia đình của họ điều hướng
các hệ thống thông tin/hỗ trợ và trợ cấp dành cho quân nhân. 888-457-4838 hoặc nhắn tin với từ khóa
"MIL1" đến 839863 hàng ngày từ 8:00 sáng - 11:00 tối. Trang web: www.militaryhelpline.org.
Morrison Child and Family Services (Dịch vụ Gia đình và Trẻ em Morrison): Không gặp thân chủ
trực tiếp trong giai đoạn đại dịch COVID-19 tại thời điểm in ấn phẩm này. Nhận bảo hiểm OHP. Điều trị
nhiều bệnh tâm thần, lạm dụng chất kích thích, cung cấp các dịch vụ phòng ngừa và giáo dục. Có nhân
viên nói tiếng Tây Ban Nha. Thứ Hai-Thứ Sáu, 9:00 sáng - 5:00 chiều. 14025 SW Farmington Rd. Suite
160, Beaverton, OR 97005. Để đăng ký hoặc được giới thiệu: (503) 258-4381. Văn phòng Beaverton:
(503) 258-4495. Trang web: www.morrisonkids.org.
Portland Counseling and Training Center (Trung tâm Tư vấn và Đào tạo Portland) (Khoa Tư vấn
Sau đại học tại Đại học George Fox): Cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân, gia đình, cặp vợ chồng, thanh
niên và nhóm theo thang phí trượt dựa trên thu nhập, $5- $40 mỗi phiên. Tính phí theo phiên, không phải
theo giờ. Không cần xác minh thu nhập. Phải thanh toán tại thời điểm dịch vụ. Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ
Năm từ 9:00 sáng - 9:00 tối. 12753 SW 68th Ave., #185, Portland, OR 97223. (503) 554-6060. E-mail:
pctc@georgefox.edu. Trang web: www.georgefox.edu/clinics/portland-counseling-trainingcenter/index.html.
Rolling Hills Community Church (Nhà thờ Cộng đồng Rolling Hills): Cung cấp dịch vụ thông qua
Zoom do COVID-19 tại thời điểm in ấn phẩm này. Cung cấp nhiều nhóm hỗ trợ và lớp học cho phụ nữ,
cựu chiến binh, các cặp vợ chồng, người độc thân và cha mẹ; chương trình toàn vẹn; các lớp học chống
đau buồn, DivorceCare, DivorceCare4Kids, và hơn thế nữa. 3550 SW Borland Rd., Tualatin, OR 97062.
(503) 638-5900. Trang web: www.rollinghills.org.
School-Based Health Centers (Trung tâm Y tế tại Trường học) tại Trường Trung học Tigard và
Tualatin: Không có dịch vụ tư vấn tại thời điểm in ấn phẩm này, tuy nhiên, vui lòng gọi để được cập nhật
về các dịch vụ tư vấn cho học sinh không có bảo hiểm và có bảo hiểm trong Học khu Tigard-Tualatin.
Trường Trung học Tigard: 9000 SW Durham Rd., Tigard, OR 97224. (503) 431-5775. Trường Trung học
Tualatin: 22300 SW Boones Ferry Rd., Tualatin, OR 97062. (503) 941-3180.
Sequoia Mental Health Services (Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Sequoia): Cung cấp các dịch vụ cá
nhân cho trẻ em và người lớn bị bệnh tâm thần. Nhận bảo hiểm OHP và các bảo hiểm khác. 4585 SW
185th, Aloha, OR 97078. (503) 591-9280. Trang web: sequoiamhs.org.
Western Psychological and Counseling Services (Dịch vụ Tư vấn và Tâm lý Phương Tây): Cung
cấp dịch vụ trực tuyến tại thời điểm in ấn phẩm này do COVID-19. Nhận hầu hết các chương trình bảo
hiểm và OHP. Có giảm giá. Liệu pháp cá nhân, nhóm, cặp vợ chồng và gia đình cho trẻ em, thanh thiếu
niên và người lớn. Đánh giá và quản lý thuốc cho các thân chủ đang nhận trị liệu. Có dịch vụ điều trị
chống Rối loạn Sử dụng Chất gây nghiện tại địa điểm Beaverton trên Beaverton-Hillsdale Highway. Có
thể kiểm tra sức khỏe tâm thần. Chương trình tự kỷ có tại địa điểm Tualatin. Thứ Hai - Thứ Sáu; giờ khác
nhau. Văn phòng Tigard: 7455 SW Beveland St., Tigard, OR 97223. (503) 624-2600. Văn phòng Tualatin:
18765 SW Boones Ferry Rd. Suite 100, Tualatin, OR 97062. (503) 612-1000. Trang web:
www.westernpsych.com.
Youth Contact: Tính phí theo thang trượt cho người không có bảo hiểm. Nhận bảo hiểm OHP và một số
bảo hiểm tư nhân. Dịch vụ tư vấn cho trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình đang gặp khó khăn với các
vấn đề về cảm xúc và hành vi và/hoặc lạm dụng rượu và ma túy. Chú trọng phục vụ cả gia đình. Có bác
sĩ lâm sàng nói tiếng Tây Ban Nha. Dịch vụ thông dịch cho các ngôn ngữ khác. Văn phòng chính: 447 SE
Baseline St., Hillsboro, OR 97123. (503) 640-4222. Trang web: www.youthcontact.org.
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Sức khỏe Tâm thần và Tư vấn (Tiếp)
YouthLine: Đường dây Trợ giúp, Hỗ trợ và Chống Khủng hoảng 24 giờ (Lines for Life):
Các tình nguyện viên đóng vai trò là Chuyên viên Can thiệp Chống Khủng hoảng Thanh thiếu
niên để trả lời các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn và yêu cầu trò chuyện từ các em thanh thiếu
niên 7 ngày một tuần từ 4:00 chiều - 10:00 tối. Các tình nguyện viên người lớn đóng vai trò là
Chuyên viên Can thiệp Chống Khủng hoảng Người lớn hỗ trợ qua điện thoại 24 giờ một ngày, 7
ngày một tuần. YouthLine hỗ trợ và giới thiệu các em thanh thiếu niên đang gặp khủng hoảng
đến những dịch vụ cần thiết. Các chủ đề được trao đổi trên điện thoại bao gồm tranh cãi trong
gia đình, các yếu tố gây căng thẳng ở trường học, lạm dụng rượu/ma túy, rối loạn ăn uống, lạm
dụng thể chất và tình dục, vấn đề về sức khỏe tâm thần và tình trạng vô gia cư, cho đến và bao
gồm cả hành vi tự gây thương tích và tự tử. Không có vấn đề nào quá lớn hoặc quá nhỏ. 1877-968-8491. Gửi tin nhắn với từ khóa "teen2teen" đến 839863. Trang web:
www.oregonyouthline.org.

Tư vấn Đau buồn
The Dougy Center (Trung tâm Dougy): Miễn phí. Các nhóm hoạt động trực tuyến tại thời
điểm in ấn phẩm này do COVID-19. Các nhóm hỗ trợ, giáo dục và huấn luyện họp mặt ở một
nơi an toàn để tạo điều kiện cho trẻ em, thanh thiếu niên, và các gia đình mà đang trải qua sự
đau buồn về cái chết có thể chia sẻ cảm xúc với nhau. Có nhóm nói tiếng Tây Ban Nha theo
yêu cầu. 3909 SE 52nd Ave., Portland, OR 97206. Cũng có nhóm hỗ trợ ở Hillsboro và Canby.
Gọi để lấy hẹn và đăng ký: (503) 775-5683 hoặc email: help@dougy.org. Trang web:
www.dougy.org.
Rolling Hills Community Church (Nhà thờ Cộng đồng Rolling Hills): Lớp học 5 tuần giải tỏa
nỗi đau cho bất kỳ ai đang trải qua mất mát dưới bất kỳ hình thức nào: người thân qua đời, ly
hôn, mất việc, mối quan hệ, danh tiếng, lòng tự trọng, sức khỏe, danh tính, v.v. $10 một phiên.
Vào trang web:rollhills.org/care/grief. 3550 SW Borland Rd., Tualatin, OR 97062. Để đăng ký,
gửi email đến: wholeness@rollinghills.org hoặc gọi (503) 638-5900.
IN THIS TOGETHER: Hỗ trợ trẻ em và gia đình trong đau buồn. Có các nhóm hỗ trợ cấp
chuyên nghiệp vào mùa thu và mùa đông cho cả gia đình, bao gồm trẻ em, thanh thiếu niên và
người lớn đã trải qua cái chết của người thân. Cần phải đơn đăng ký cho các nhóm hỗ trợ hoạt
động trong khu vực Portland Metro. Gọi (503) 414-5145 hoặc (503) 953-5315. E-mail:
inthistogether@oregonhospice.org. Trang web: oregonhospice.org/in-this-together.

Lớp học theo Lệnh Tòa án
Quản lý Giận dữ và Lạm dụng trong Gia đình
Allies in Change (Đồng minh Mang lại Thay đổi): Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm
thần cho người lớn với nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm trầm cảm, căng thẳng, lo lắng, quản
lý thay đổi và chuyển biến trong cuộc sống. Lớp học, nhóm hỗ trợ và tư vấn cho nam giới và
phụ nữ về các vấn đề quản lý sự giận dữ, hành vi ngược đãi hoặc bạo lực gia đình. Thứ HaiThứ Sáu, 9:00 sáng - 7:00 tối. Lớp học và nhóm buổi tối. Nhiều địa điểm và chi phí được tính
theo thang trượt. Văn phòng chính: 1675 SW Marlow Ave. Suite 110, Portland, OR 97225. Văn
phòng Cedar Hills: (503) 297-7979. Trang web: www.alliesinchange.org.
Cedar Counseling Center (Trung tâm Tư vấn Cedar): Đánh giá toàn diện và cụ thể về văn
hóa, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cộng đồng mang tính phục hồi và song ngữ, bao gồm các chương
trình cá nhân và gia đình, pháp y, tái gia nhập, v.v. Không nhận bất cứ bảo hiểm nào. Có dịch
vụ bằng tiếng Tây Ban Nha. 5040 SW Griffith Dr. Suite 100, Beaverton, OR 97005. (503) 6410963. Trang web: www.cedarcounseling.com.
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Ma túy & Bia rượu
· Đường dây Trợ giúp về Ma túy và Bia rượu: 1-800-923-4357.
Nhắn tin với từ khóa 'RecoveryNow' đến 839863, 8:00 sáng - 11:00 tối.
Tiếng Tây Ban Nha: 1-877-515-7848
· Kiểm soát Chất độc (dùng quá liều ma túy hoặc bia rượu): 1-800-222-1222
CODA: Có dịch vụ chăm sóc tại chỗ và từ xa. Nghiên cứu và điều trị cai nghiện bia rượu, ma túy và
sức khỏe tâm thần dựa trên bằng chứng. 11970 SW Greenburg Rd., Tigard, OR 97223 (503) 6248304. Trang web: www.codainc.org.
Transcending Hope (Vượt qua Hy vọng): Cung cấp nhà ở sạch sẽ, có cấu trúc, giá cả phải chăng
cho những người bị nghiện đang tìm cách phục hồi thông qua chương trình cố vấn. 347A 1st Ave.,
Hillsboro, OR 97123. (503) 757-2550. Trang web: https://transcending-hope.com.
Hooper Detoxification Stabilization Center (Trung tâm Ổn định Giải độc Hooper): Cung cấp
dịch vụ ổn định hóa và quản lý chứng nghiện nội trú và ngoại trú cho những người đang tìm cách
điều trị chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện. 1535 N Williams Ave., Portland, OR 97227. (503)
238-2067. Trang web: www.centralcityconcern.org/services/health-recovery/hooper-detoxificationcenter/index.html.
Hawthorn Walk-In Center: Không phải trả tiền túi đồng nào; có thể tính tiền công ty bảo hiểm. Dịch
vụ chăm sóc khẩn cấp về sức khỏe tâm thần và nghiện ngập. Dịch vụ chăm sóc được bảo mật từ cả
các chuyên gia lẫn người cùng hoàn cảnh dành cho thân chủ thuộc mọi lứa tuổi mà cần được chăm
sóc nhanh chóng nhưng chưa cần nhập viện. Thăm khám từ xa (Telehealth) và qua điện thoại. Có
thể cho hẹn trước nhưng có giới hạn. Gọi điện trước. Mở cửa bảy ngày một tuần, 9:00 sáng - 8:30
tối. Nằm cạnh nhà ga MAX tại Hawthorn Farm. 5240 NE Elam Young Pkwy #100, Hillsboro, OR
97124. (503) 846-4555. Trang web: www.co.washington.or.us/hawthorn.
Puentes/Esperanza Juvenil: Làm việc với người lớn gốc Latinh để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện phù hợp về mặt ngôn ngữ. Cũng phục vụ các
em thanh thiếu niên gốc Latinh (14-21 tuổi) mà đang vật lộn với chứng rối loạn sử dụng rượu
và/hoặc chất gây nghiện hoặc dễ bị dính vào băng đảng. Một nhóm chuyên viên song ngữ cung cấp
dịch vụ điều trị cai nghiện, tư vấn cá nhân và gia đình, hỗ trợ gia đình tại nhà, và giáo dục. 12672
SE Stark St., Portland, OR 97233. Thứ Hai-Thứ Sáu, 9:00 sáng - 5:00 chiều. (503) 546-9975. Trang
web: centralcityconcern.org/services/health-recovery/puentes.
Rolling Hills Community Church Celebrate Recovery (Nhà thờ Cộng đồng Rolling Hills Tuyên
dương Sự phục hồi): Cung cấp dịch vụ qua Zoom tại thời điểm in ấn phẩm này do COVID-19.
Chương trình phục hồi 12 bước dựa trên niềm tin dành cho những người đang vật lộn với đủ loại
chứng nghiện (bia rượu, tình dục, ma túy, thực phẩm), cũng như các vấn đề như phụ thuộc, tiền sử
lạm dụng, tức giận, v.v. Miễn phí. Hoạt động vào thứ Tư hàng tuần từ 6:30 - 8:30 tối. Thông thường
diễn ra tại Nhà thờ Cộng đồng Rolling Hills, 3550 SW Borland Rd., Tualatin, OR 97062, với bữa tối
(miễn phí, đóng góp tùy chọn) vào lúc 5:30 chiều và có dịch vụ chăm sóc trẻ em từ sơ sinh đến 5
tuổi miễn phí. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập rollhillscr.org.
YouthLine: Đường dây Trợ giúp, Hỗ trợ và Chống Khủng hoảng 24 giờ (Lines for Life): Các
tình nguyện viên đóng vai trò là Chuyên viên Can thiệp Chống Khủng hoảng Thanh thiếu niên để trả
lời các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn và yêu cầu trò chuyện từ các em thanh thiếu niên 7 ngày một
tuần từ 4:00 chiều - 10:00 tối. Các tình nguyện viên người lớn đóng vai trò là Chuyên viên Can thiệp
Chống Khủng hoảng Người lớn hỗ trợ qua điện thoại 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. YouthLine
hỗ trợ và giới thiệu các em thanh thiếu niên đang gặp khủng hoảng đến những dịch vụ cần thiết.
Các chủ đề được trao đổi trên điện thoại bao gồm tranh cãi trong gia đình, các yếu tố gây căng
thẳng ở trường học, lạm dụng rượu/ma túy, rối loạn ăn uống, lạm dụng thể chất và tình dục, vấn đề
về sức khỏe tâm thần và tình trạng vô gia cư, cho đến và bao gồm cả hành vi tự gây thương tích và
tự tử. Không có vấn đề nào quá lớn hoặc quá nhỏ. 1-877-968-8491. Gửi tin nhắn với từ khóa
"teen2teen" đến 839863. Trang web: www.oregonyouthline.org.
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Các Nhóm Tự lực
AA, hoặc Alcoholics Anonymous (Hội Cai Rượu Ẩn danh): (503) 223-8569
Để được hỗ trợ bằng tiếng Tây Ban Nha: (503) 848-0102.
Quốc gia: www.aa.org. Địa phương: www.pdxaa.com.
Al-Anon Family Groups & Alateen (Nhóm Hỗ trợ Gia đình & Thiếu niên về Cai nghiện): (503)
292-1333
Để được hỗ trợ bằng tiếng Tây Ban Nha: (503) 916-9913
Quốc gia: www.al-anon.org. Địa phương: www.al-anon portland oregon.org.
NA, hoặc Narcotics Anonymous (Hội Cai Ma túy Ẩn danh): (503) 345-9839
Quốc gia: www.na.org. Địa phương: www.portlandna.com.Bằng tiếng Tây Ban Nha: Nhóm hỗ trợ
“Rompiendo la Cadena” (“Phá vỡ Thói quen”). Gọi để biết ngày, giờ và địa điểm.

Tự tử
Đường dây Sức khỏe Tâm thần 24 giờ của Quận Washington: (503) 291-9111
Đồng thời xem phần: TƯ VẤN (trang 25-27)
Boys Town National Hotline (Đường dây nóng Quốc gia của Boys Town): Cung cấp cho thanh
thiếu niên và gia đình dịch vụ can thiệp khủng hoảng ngắn hạn, tư vấn và giới thiệu đến các nguồn
thông tin/hỗ trợ cộng đồng tại địa phương. Tư vấn về tự tử, trầm cảm, học tập, lạm dụng, quản lý
tức giận, lệ thuộc vào hóa chất, bỏ trốn, nuôi dạy con cái, các vấn đề trong quan hệ, v.v. Có cố vấn
nói tiếng Tây Ban Nha và dịch vụ thông dịch cho các ngôn ngữ khác. Hoạt động 24 giờ một ngày, 7
ngày một tuần. 1-800-448-3000. Nhắn tin với từ khóa “VOICE” đến 20121. Trang web:
www.boystown.org/hotline.
ImAlive Crisis Chatline: 24/7, trên toàn thế giới. Trò chuyện với một tình nguyện viên được đào tạo
về khủng hoảng, ý định tự tử, sức khỏe tâm thần, v.v. Mọi lứa tuổi đều được chào đón. Trang web:
www.imalive.org.
National Suicide Prevention Lifeline (Đường dây Cứu hộ Tự tử Quốc gia): Kết nối người gọi với
chuyên viên tư vấn có kỹ năng, được đào tạo tại trung tâm xử lý khủng hoảng địa phương, bất cứ
lúc nào 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. 1-800-273-TALK (1-800-273-8255). Để được kết nối với
Veteran's Crisis Line (Đường dây Chống Khủng hoảng Dành cho Cựu chiến binh), bấm số 1. Trang
web: www.veteranscrisisline.net. Tiếng Tây Ban Nha: 1-888-628-9454. TTY: 1-800-799-4889. Trang
web: www.suicidepreventionlifeline.org.
Suicide Bereavement Support (Hỗ trợ Quản lý Đau buồn Sau Tự tử): Gặp gỡ trực tuyến cho
đến khi có thông báo mới do COVID-19. Các nhóm hỗ trợ cho những người đang đau khổ sau cái
chết của một người bạn, vợ/chồng, cha mẹ, con cái, đồng nghiệp, anh chị em hoặc người khác. Các
phiên hỗ trợ hàng tháng được tổ chức tại 8 địa điểm, bao gồm Hillsboro, Newberg và Portland. (503)
200-0382. E-mail: SBSNWORG@gmail.com. Trang web: www.sbsnw.org.
YouthLine: Đường dây Trợ giúp, Hỗ trợ và Chống Khủng hoảng 24 giờ (Lines for Life): Các
tình nguyện viên đóng vai trò là Chuyên viên Can thiệp Chống Khủng hoảng Thanh thiếu niên để trả
lời các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn và yêu cầu trò chuyện từ các em thanh thiếu niên 7 ngày một
tuần từ 4:00 chiều - 10:00 tối. Các tình nguyện viên người lớn đóng vai trò là Chuyên viên Can thiệp
Chống Khủng hoảng Người lớn hỗ trợ qua điện thoại 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. YouthLine
hỗ trợ và giới thiệu các em thanh thiếu niên đang gặp khủng hoảng đến những dịch vụ cần thiết.
Các chủ đề được trao đổi trên điện thoại bao gồm tranh cãi trong gia đình, các yếu tố gây căng
thẳng ở trường học, lạm dụng rượu/ma túy, rối loạn ăn uống, lạm dụng thể chất và tình dục, vấn đề
về sức khỏe tâm thần và tình trạng vô gia cư, cho đến và bao gồm cả hành vi tự gây thương tích và
tự tử. Không có vấn đề nào quá lớn hoặc quá nhỏ. Gọi 1-877-968-8491, gửi tin nhắn với từ khóa
"teen2teen" đến 839863, hoặc trò chuyện: www.oregon youthline.org.
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Giáo dục Người lớn
Lớp học Máy tính tại Thư viện Công cộng Tigard: Các lớp học trực tiếp bị hủy do COVID-19 tại thời
điểm in ấn phẩm này. Các lớp học thường diễn ra tại Phòng Công nghệ trên tầng 2, ai đến trước được
phục vụ trước. Vé có sẵn tại bàn tham khảo. Trợ giúp kỹ thuật 1-1 có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây
Ban Nha. Gọi cho bàn tham khảo để lấy hẹn. 13500 SW Hall Blvd., Tigard, OR 97223. (503) 718-2517.
Đặt lịch trực tuyến tại www.tigard-or.gov/library. Chọn “program (chương trình)" và sau đó chọn
“computer classes (lớp máy tính)”.
Lớp học Tiếng Anh tại Portland Community College (Trường Cao đẳng Cộng đồng Portland): Tại
thời điểm in ấn phẩm này, các lớp học được dạy từ xa do COVID-19. Học sinh phải làm bài kiểm tra xếp
lớp, lấy hẹn gặp cố vấn ESOL, và tham dự buổi hướng dẫn chương trình trước khi đăng ký nhập học và
nên lên kế hoạch làm bài kiểm tra một quý trước khi họ muốn ghi danh. Lệ phí dao động từ khoảng
$33.30 một lớp (sơ cấp) đến khoảng $116 cho mỗi tín chỉ (nâng cao). Có thể miễn một phần học phí cho
các học sinh mà đang tham gia vào một số chương trình nhất định. 12000 SW 49th Ave., Portland, OR
97219. Video hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ tại www.pcc.edu/prepare/esol. (971) 722-4463.
Các Lớp Dành cho Người học tiếng Anhtại Tigard: Được dạy qua Zoom tại thời điểm in ấn phẩm này
do COVID-19. Các lớp học qua Zoom giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Đăng ký trực tuyến tại
Tigard Informal English Language Learning for Adults, hoặc TIELLA (Chương trình Học tiếng Anh Bán
chính thức cho Người lớn của Tigard tạitiella.org.Khi có thể học trực tiếp tại trường trở lại, học sinh sẽ
đăng ký tại lớp.Các lớp cơ bản, trung cấp và nâng cao dành cho người lớn thường diễn ra tại hai địa
điểm ở Tigard,St. Anthony Catholic Church (Nhà thờ Công giáo Thánh Anthony): 9905 SW McKenzie St.,
Tigard, OR 97223, và tại Tigard United Methodist Church (Nhà thờ Giám lý Tigard United), 9845 SW
Walnut Pl., Tigard, OR 97223 (phía sau Jiffy Lube). Để có tài liệu quảng cáo và thông tin cập nhật, vui
lòng truy cập tiella.org.
LỚP GED tại Portland Community College (Trường Cao đẳng Cộng đồng Portland) : Các lớp học
được dạy từ xa tại thời điểm in ấn phẩm này do COVID-19. Lớp Cơ bản dành cho Người lớn được cung
cấp cho học sinh người từ 16 tuổi trở lên để chuẩn bị cho kỳ thi GED. Tập trung vào việc cải thiện các kỹ
năng cơ bản về đọc, viết và toán, Chi phí dao động từ $38 - $138 mỗi học kỳ. Các lớp học ban ngày và
buổi tối có tại tất cả các cơ sở của PCC. Khuôn viên Sylvania: (971) 722-4468. Trang web:
www.pcc.edu/prepare/basic. Để biết thông tin về chương trình GED tiếng Tây Ban Nha, vui lòng gọi (971)
722-6219 hoặc truy cập www.pcc.edu/resources/spanish-ged.
Rolling Hills Community Church: Tạm hủy tại thời điểm in ấn phẩm này do COVID-19. Các lớp Tiếng
Anh sơ cấp và trung cấp cũng có chương trình dành cho trẻ em vào tối Thứ Hai, từ 6:30 - 8:00 tối.
(Hope's Table cung cấp thức ăn miễn phí từ 5:00 chiều - 7:00 tối trước giờ học) tại Rolling Hills
Community Church, 3550 SW Borland Rd., Tualatin, OR 97062. (503) 638-5900. E-mail:
english@rollinghills.org. Trang web: Rollinghills.org.

Dịch vụ Việc làm và Nghề nghiệp
Goodwill Job Connection (Kết nối Việc làm Thiện chí): Chương trình tìm kiếm việc làm miễn phí, tạo
sơ yếu lý lịch và giới thiệu việc làm trong toàn cộng đồng, chuyên cung cấp cơ hội cho những người gặp
khó khăn tìm việc. 13920 SW Pacific Highway, Tigard, OR 97223 (503) 746-5070.
Office of Vocational Rehabilitation Services (Văn phòng Dịch vụ Phục hồi Chức năng Làm việc):
Phát triển cơ hội việc làm cho người khuyết tật. Chương trình được thiết kế riêng cho từng cá nhân. 8880
SW Nimbus Ave. Suite D, Beaverton, OR 97008. (503) 277-2500. Trang web:
www.oregon.gov/DHS/employment/vr.
Portland ESL Network (Mạng ESL Portland): Trang web tìm kiếm các lớp học tiếng Anh ở khu vực
Portland Metro. Trang web: www.portlandesl.com.
WorkSource Portland/Metro-Tualatin (Employment Department/Sở Dịch vụ Việc làm): Hướng dẫn/tư
vấn về nghề nghiệp, sơ yếu lý lịch và cách viết thư xin việc, kỹ năng phỏng vấn, hệ thống iMatchskills,
thông tin về Job Corps, hướng dẫn sử dụng hệ thống máy tính, hội chợ việc làm, hỗ trợ tìm việc, phòng
thông tin/hỗ trợ và các dịch vụ dành cho cựu chiến binh. Sử dụng Internet, điện thoại, máy fax và máy
sao chép. Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều. 7995 SW Mohawk St., Tualatin, OR 97062. (503)
612-4200. Trang web: www.worksource oregon.org.

Ấn phẩm của Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ Gia đình: (503) 603-1585

30

Trợ giúp Pháp lý
Catholic Charities Immigration Legal Services (Tổ chức Từ thiện Công giáo về Luật Di trú) :
Phí tư vấn $50. Phí cho các vấn đề nhập cư khác nhau tùy theo dịch vụ. Đại diện pháp lý chuyên
nghiệp, tư vấn và biện hộ cho người nhập cư có thu nhập thấp để bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi. Tập
trung vào việc đoàn tụ gia đình và hỗ trợ những người nhập cư dễ bị tổn thương nhất, bao gồm cả
nạn nhân của các tội ác như bạo lực gia đình và buôn bán người. Giáo dục công, đào tạo và tiếp
cận cộng đồng để hướng dẫn người nhập cư về các quyền pháp lý và biện pháp cứu trợ người
nhập cư của họ. (503) 542-2855. Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30 sáng - 4:00 chiều. Dịch vụ bằng tiếng Anh,
tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. 2740 SE Powell Blvd. #2 (Tầng 3), Portland, OR 97202. Email:
Immigrationrationemail@ccoregon.org. Trang web: www.catholiccharityoregon.org.
Child Support (Hỗ trợ Trẻ em): Đường dây trợ giúp do Legal Aid Services of Oregon (Dịch vụ Trợ
giúp Pháp lý Oregon) điều hành, phục vụ những người có thu nhập thấp đang gặp vấn đề với việc
nhận hoặc trả tiền cấp dưỡng nuôi con. Thứ Hai 1:00 - 4:00 chiều và Thứ Năm 9:00 sáng - 12:00
trưa khi có nhân viên. Có nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha. 1-800-383-1222. Trang web:
www.oregonlawhelp.org. Để lấy mẫu đơn hoặc tham khảo phần trả lời cho những câu hỏi thường
gặp, vui lòng truy cập trang web của Department of Justice (Sở Tư pháp) tại:
www.doj.state.or.us/child-support. E-mail: ChildSupportCustomerService@doj.state.or.us. 1-800850-0228.
Colectiva Legal del Pueblo: Cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý trực tiếp để chống tình trạng trục xuất,
giúp các gia đình được chung sống cùng nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở đại diện pháp lý
miễn phí và chi phí thấp. 13838 1st Ave S., Burien, WA 98168. (206) 931-1514. E-mail:
info@colectivalegal.org. Trang web: colectivalegal.org.
Community Advocacy Program (Chương trình Biện hộ Cộng đồng) (Domestic Violence
Resource Center/Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ về Bạo lực Gia đình): Biện hộ miễn phí cho nạn nhân
của bạo lực gia đình. Hỗ trợ đầy đủ cho những người cần lệnh cấm, lệnh bảo vệ khỏi rình rập, hoặc
lệnh bảo vệ người cao tuổi/người khuyết tật bị lạm dụng. Biện hộ viên có thể cung cấp thông tin
chung, giới thiệu các nguồn thông tin/hỗ trợ, lập kế hoạch an toàn, quản lý hồ sơ, v.v. qua Zoom,
điện thoại hoặc email tại thời điểm in ấn phẩm này do COVID-19. Các lệnh bảo vệ hiện chỉ được xử
lý tại Tòa án Quận Washington nhưng biện hộ viên của DVRC sẵn sàng giúp làm thủ tục giấy tờ qua
Zoom. Vui lòng liên lạc với biện hộ viên theo cách an toàn nhất. Zoom: (503) 773-5193 hoặc điện
thoại: (503) 640-5352 số máy lẻ 604. Thứ Hai-Thứ Năm 8:30 sáng - 4:00 chiều và Thứ Sáu 8:30
sáng - 2:00 chiều. 735 SW 158th Ave. Suite 100, Beaverton, OR 97006. Trang web: www.dvrcor.org.
Community Alliance of Tenants (Liên minh Người thuê nhà Cộng đồng): Cung cấp hội thảo và
thông tin/hỗ trợ cho người thuê nhà. Không đưa ra lời khuyên pháp lý. Có nhân viên nói tiếng Tây
Ban Nha và tiếng Việt. Đường dây nóng về Quyền của Người thuê nhà. Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu
và Thứ Bảy, 1:00 - 5:00 chiều và tối thứ Ba 6:00 - 8:00 tối. (503) 288-0130. Trang web:
www.oregoncat.org.
Fair Housing Council of Oregon (Hội đồng Nhà ở Công bằng Oregon): Điều tra các khiếu nại về
phân biệt đối xử liên quan đến nhà ở. Thứ Sáu, 9:00 sáng - 12:00 trưa (503) 223-8197, số máy lẻ.
2 (Khu vực Portland Metro) hoặc (800) 424-3247 số máy lẻ 2 (có thông dịch viên). Email:
information@fhco.org. Trang web: www.fhco.org.
Immigration Counseling Services (Văn phòng Dịch vụ Tư vấn Di trú) : Một công ty luật di trú phi
lợi nhuận. Thứ Ba - Thứ Sáu, 9:00 sáng - 12:00 trưa và 1:00 - 5:00 chiều. Bước đầu tiên để trở
thành thân chủ là điền Consultation Request Form (Đơn Đề nghị Tư vấn), có thể tải xuống từ:
www.ics-law.org, hoặc đến lấy tại: 519 SW Park Ave. Suite 610, Portland, OR 97205. (503) 2211689.
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Hỗ trợ Pháp lý (Tiếp)
Legal Aid Services of Oregon (Dịch vụ Trợ giúp Pháp lý Oregon) : Miễn phí. Thứ Hai-Thứ
Sáu, 9:00 sáng - 4:30 chiều. Có nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha. (503) 640-4115. Trang web:
www.oregon law help.org. 230 NE Second Ave. Suite F, Hillsboro, OR 97124.
Lutheran Community Immigration Counseling (Chương trình Tư vấn và Biện hộ cho
Người nhập cư Cộng đồng Lutheran): Mức phí thay đổi tùy theo dịch vụ. Tư vấn định cư chi
phí thấp cho người tị nạn và nhập cư. Các dịch vụ có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thứ
Hai-Thứ Sáu 8:30 sáng - 4:30 chiều (đóng cửa ăn trưa từ 12:00 trưa - 1:00 chiều). 3800 SW
Cedar Hills Blvd. # 288, Beaverton, OR 97005. (503) 924-2448. Trang web:
www.lcsnw.org/office/beaverton.
Safe Oregon (Oregon An toàn): Cảnh sát Tiểu bang Oregon cung cấp giải pháp để học sinh,
nhân viên hoặc công chúng nói chung báo cáo ẩn danh và chia sẻ thông tin bí mật về những
quan ngại hoặc mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của học sinh. Chuyên viên sẵn sàng hỗ
trợ 24/7/365 qua điện thoại, tin nhắn, ứng dụng di động hoặc trang web. Quý vị có thể gửi thông
tin qua trang web: safeoregon.com, gửi email đến tip@safeoregon.com, qua ứng dụng di động
SafeOregon hoặc bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin
(844) 472-3367. Thông tin mách lối sẽ được phân tích và định tuyến ngay lập tức để theo dõi
sao cho phù hợp nhất.
Thông tin có thể được chuyển đến nhân viên trường học, cơ quan thực thi pháp luật, chương
trình sức khỏe tâm thần cộng đồng, hoặc các cơ quan địa phương hoặc tiểu bang thích hợp
khác. Trang web: safeoregon.com/resources/parent-resources.
Sponsors Organized to Assist Refugees, hoặc SOAR (Tổ chức Các Nhà tài trợ Hỗ trợ
Người tị nạn): Cung cấp dịch vụ đại diện pháp lý và giáo dục phù hợp về văn hóa liên quan
đến vấn đề di trú cho người tị nạn và nhập cư có thu nhập thấp trong và xung quanh khu vực
Portland Metro. Các dịch vụ pháp lý bao gồm đơn xin Quốc tịch Hoa Kỳ, xin tị nạn, bảo vệ khỏi
trục xuất, xin Gia hạn việc Hoãn Thi hành Lệnh trục xuất những Người đến Hoa Kỳ từ Thơ ấu
(DACA), giấy phép đi làm, visa diện gia đình, tình trạng thường trú nhân hợp pháp, tình trạng
được bảo vệ thạm thời, visa U, và Đạo luật Chống Bạo hành đối với Phụ nữ (VAWA) . Phí tư
vấn trong buổi hẹn đầu tiên là $50 một thân chủ. Thứ Hai-Thứ Năm, 8:30 sáng - 12:00 trưa và
1:00 - 5:00 chiều. 7931 NE Halsey St. Suite 302, Portland, OR 97213. (503) 384-2482. E-mail:
soarlegal@emoregon.org. Trang web: emoregon.org/soar-legal. Do COVID-19, các văn phòng
đã tạm ngưng việc gặp thân chủ mà không cần hẹn cho đến khi có thông báo mới tại thời điểm
in ấn phẩm này.
St. Andrew Legal Clinic (Văn phòng Pháp lý St. Andrew): Phục vụ các gia đình có thu nhập
thấp có nhu cầu về luật gia đình như nhận con nuôi, quyền giám hộ, ly hôn, cấp dưỡng nuôi
con, can thiệp bạo lực gia đình, giám hộ, lệnh cấm và tiền hỗ trợ cho vợ/chồng. Hầu như tất cả
thân chủ phải tham gia chương trình của "văn phòng ban đêm," thường diễn ra vào tối thứ Tư
từ 6:30 - 9:00 tối (văn phòng ban đêm đã đóng cửa tại thời điểm in ấn phẩm này do COVID-19).
Phí $40 (chỉ tiền mặt) cho buổi tư vấn dài 30 - 40 phút. Các khoản phí trong tương lai sẽ được
đánh giá dựa trên từng trường hợp và thu nhập. Mức giá thấp nhất theo thang trượt là $40 một
giờ. Có dịch vụ bằng tiếng Tây Ban Nha. Đại diện pháp lý và tư vấn luật gia đình. Thứ Hai Thứ Sáu, 9:00 sáng - 12:00 trưa, và 1:00 - 5:00 chiều. 232 NE Lincoln St. Suite H, Hillsboro,
OR 97124. (503) 648-1600. Trang web: www.salcgroup.org.
Tenant Hotline (Đường dây nóng cho Người thuê nhà): Không còn hoạt động. Hãy gọi cho
Oregon Law Center (Trung tâm Luật Oregon) để được tư vấn: (503) 640-4115.
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Dịch vụ dành cho Người cao tuổi
Benefits Checkup (Tìm Trợ cấp) (National Council on Aging - Hội đồng Quốc gia về Người cao
tuổi): Miễn phí. Giúp người cao tuổi từ 55 tuổi trở lên tìm kiếm trợ cấp chính phủ và tư nhân để giúp
trả chi phí chăm sóc sức khỏe, thuốc theo toa, thực phẩm, nhà ở, tiện ích và các dịch vụ khác.
Trang web: www.BenefitsCheckUp.org.
Juanita Pohl Center (Trung tâm Juanita Pohl) (Tualatin's Active Aging Center - Trung tâm Người
cao tuổi Năng động): Đã đóng cửa tại thời điểm in ấn phẩm này do đại dịch. Thúc đẩy sức khỏe và
quá trình lão hóa thành công trong cộng đồng bằng cách cung cấp các hoạt động, chương trình và
lớp học khuyến khích người lớn tuổi sống một cách năng động và khỏe mạnh. Người lớn ở mọi lứa
tuổi có thể giao lưu và gặp gỡ bạn bè, nâng cao sức khỏe và thể chất thông qua nhiều lớp vận động
và rèn luyện sức khỏe, tham gia vào các cơ hội học tập kéo dài suốt đời, thưởng thức bữa ăn trưa
bổ dưỡng, trau dồi sở thích về nghệ thuật và nhân văn, đóng góp thông qua các hoạt động thiện
nguyện, và tham gia các chuyến đi chơi mạo hiểm trong ngày tại địa phương. Thứ Hai-Thứ Sáu,
8:00 sáng - 5:00 chiều. 8513 SW Tualatin Rd., Tualatin, OR 97062. Để tìm hiểu thêm về chương
trình giải trí, vui lòng gọi (503) 691-3061. Chương trình Meals on Wheels người thường cung cấp
các bữa ăn nóng trực tiếp, tuy nhiên, do COVID-19, tại thời điểm in ấn phẩm này họ chỉ có thể giao
thức ăn. Khuyến khích đóng góp $7 cho mỗi bữa ăn. Meals on Wheels cũng phụ vụ người cao niên
tại nhà: 503-692-6767. Trang web: www.tualatinoregon.gov/recreation/juanita-pohl-center-0.
Oregon Senior Farm Direct Nutrition Program (Chương trình Dinh dưỡng Farm Direct
Oregon) (Oregon Health Authority - Cơ quan Quản lý Y tế Oregon): Miễn phí. Hàng năm kể từ ngày
1 tháng 4, người cao niên phải từ 62 tuổi trở lên, đang nhận trợ cấp SNAP (phiếu thực phẩm)
và/hoặc Medicaid, đáp ứng điều kiện về thu nhập, và nơi họ sinh sống không cung cấp thức ắn.
Thân chủ được ấp phiếu mua trái cây tươi, rau quả và các loại thảo mộc cắt nhỏ tại chợ nông sản
và các gian hàng nông sản từ tháng 6 đến tháng 11. Tất cả các vị cao niên đủ điều kiện sẽ được
thông báo bằng thư (phong bì màu vàng) vào cuối mùa xuân hàng năm. 1-866-299-3562. Trang
web: www.myoregonfarm.org.
Ride Connection: Tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận chuyên kết nối thân chủ với các phương tiện giao
thông dễ tiếp cận, chủ yếu phục vụ cư dân từ 60 tuổi trở lên và người khuyết tật. Các dịch vụ bao
gồm thông tin và giới thiệu về các phương tiện ận chuyển, hướng dẫn và hỗ trợ trong việc đi lại,
đưa đón tận nơi cho bất kỳ mục đích nào, và dịch vụ vận chuyển lệch tuyến trong cộng đồng. Chi
phí tùy lòng hảo tâm. Giờ làm việc của trung tâm dịch vụ: Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30 sáng - 5:00 chiều.
(503) 226-0700. Email: info@rideconnection.org. Web: www.rideconnection.org.
Seniors and People with Disabilities, Tigard Department of Human Services (Cơ quan Phục
vụ Người cao niên và Người khuyết tật, Bộ Dịch vụ Nhân sinh Tigard): Miễn phí. Hỗ trợ người
cao niên và người lớn từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật về thể chất. Nếu đủ điều kiện, vui lòng giúp
chúng tôi xác định và tiếp cận các dịch vụ cần thiết, chẳng hạn như trợ cấp y tế, SNAP/thực phẩm,
bảo hiểm sức khỏe, dịch vụ chăm sóc dài hạn và cộng đồng, v.v. Có dịch vụ bằng tiếng Tây Ban
Nha và các ngôn ngữ khác theo lịch hẹn. Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng - 5:00 chiều. 11515 SW
Durham Rd. Suite 5, Tigard, OR 97224. (503) 968-2312. Trang web:
www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/SPPD/Pages/index.aspx.
Tigard Senior Center (Trung tâm Người cao niên Tigard): Đóng cửa tại thời điểm in ấn phẩm này
do đại dịch. Dựa trên lòng hảo tâm, phục vụ người cao niên trên 60 tuổi. Phục vụ người cao niên từ
thành phố Tigard, King và các vùng lân cận thông qua các chương trình, lớp học và diễn giả để tăng
cường sức khỏe và thể chất. Chương trình Meals on Wheels phục vụ bữa trưa từ 11:30 sáng - 1:00
chiều (tiền ăn tùy lòng hảo tâm đối với những người trên 60 tuổi). Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:00 sáng 4:00 chiều. 8815 SW O'Mara St., Tigard, OR 97223. (503) 620-4613. Trang web: www.tigard Senior
center.org.

Ấn phẩm của Trung tâm Thông tin/Hỗ trợ Gia đình: (503) 603-1585
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