Xin vào trang ma ̣ng đ
̣ ể biế t thêm chi tiế t:
www.sanjoseca.gov/stormupdate

Nế u có thắc mắc, xin go ̣i 408-535-3500 (có người nói Tiếng Việt)

Trung Tâm Trợ Giúp Cư Dân (LAC)

Cư dân, người thuê nhà (kể cả những người không có giấy chứng minh), chủ nhà, và các chủ tiệm bị ảnh hưởng
bởi lũ lụt ở Coyote Creek sẽ được trợ giúp tổng quát, nhà cửa, điền đơn hỗ trợ tài chính, và giấy phép và kiểm
tra việc sửa nhà. Đây là nơi an toàn cho những bị nạn để được nhận trợ giúp, bất kể tình trạng nhập cư.
Chúng tôi sẽ giúp quý vị kết nối với:
Dịch vụ xã hội, bao gồm cả việc cung cấp thực phẩm
Dịch vụ về nhà cửa và những thắc mắc, lo lắng cho những người thuê nhà/chủ nhà
Cung cấp, thay đổi hoặc làm lại giấy tờ liên quan đến xe cộ
Báo cáo những vật chất đã bị mất
Và thông tin từ nhiều cơ quan khác như:
o
Văn phòng chuyên lo điều kiện và lợi ích của quận hạt
o
Văn phòng giúp đỡ những người lớn tuổi của quận hạt
o
Văn phòng phát triển kinh tế của Thành Phố San José
o
Văn phòng chuyên lo về vấn đề nhà ở của Thành Phố San José
o
Ủy ban của tiểu bang cung cấp giấy phép cho nhà thầu
o
Sở Xe Cộ DMV
o
Ủy Ban Thuế Vụ (Franchise Tax Board)
o
Công ty nước San Jose Water Company
o
PG&E
Đến với Trung Tâm Trợ Giúp Cư Dân, quý vị sẽ được nhân viên mở hồ sơ theo nhu cầu của mình cho những
tháng tới.
Thời gian:

Thứ hai - Thứ sáu: 8:00 a.m.-5:00 p.m.

Điạ điể m:

San José City Hall
Permit Center – 1st Floor
200 E. Santa Clara Street
Nếu có câu hỏi về giấy phép hay kiểm tra nhà sửa, vui lòng đến bàn thông tin Assistance Desk.
Mọi thắc mắc khác, vui lòng đến Quầy số 5 (Counter 5).
Nạn nhân lụt đang ở tạm cư sẽ được cung cấp di chuyển miễn phí đến Trung Tâm Trợ
Giúp Cư Dân.

Đậu xe:

Nếu quý vị lái xe, xin đậu dưới hầm đậu xe đường số 6 và Santa Clara. Từ đường số 6, đi xuống
hầm dưới tòa Nhà Thị Sảnh. Nhớ đem theo thẻ đậu xe để được đóng mộc đậu miễn phí.

3/10/17 @ 2:30 p.m.

