Nguồn thực phẩm trong lúc bệnh COVID-19
Thực phẩm miễn phí dành cho các gia đình
Thành phố Philadelphia đang làm việc với Chương trình Chia sẻ Thực phẩm và Philabundance nhằm hỗ
trợ các địa điểm cung cấp thực phẩm miễn phí để bổ sung thực phẩm cho cư dân.
Danh sách và bản đồ của các địa điểm có tại phila.gov.
Thông tin về các địa điểm cung cấp thực phẩm miễn phí:
• Các địa điểm mở cửa từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa các ngày Thứ Hai đến Thứ Năm.
• Cư dân có thể nhân một hộp thực phẩm cho mỗi hộ gia đình
• Cư dân không cần xuất trình thẻ căn cước hay chứng minh thu nhập để đủ điều kiện nhận thực
phẩm.

Bữa ăn miễn phí dành cho học sinh
Trong lúc trường học đóng cửa vì bệnh COVID-19, chính quyền thành phố Philadelphia, trường học khu
vực thành phố Philadelphia, chính quyền nhà cửa thành phố Philadelphia, và nhiều trường học tư đang
cung cấp bữa ăn miễn phí dành cho học sinh.
Danh sách và bản đồ của tất cả các địa điểm cung cấp bữa ăn miễn phí cho thiếu niên có tại phila.gov.
Thông tin về các địa điểm cung cấp bữa ăn miễn phí cho học sinh:
• Tất cả trẻ em đều đủ điều kiện nhận thực phẩm tại các địa điểm cung cấp bữa ăn miễn phí.
• 49 địa điểm tại Học khu mở từ 9 giờ sáng đến trưa các ngày Thứ Hai đến Thứ Năm. Mỗi trẻ sẽ
nhận được sáu bữa ăn để mang đi.
• Sáu trung tâm cộng đồng của Cơ quan Quản lý Nhà ở Philadelphia mở hàng ngày từ 9 giờ sáng
đến trưa. Mỗi trẻ sẽ nhận được đồ ăn sáng và bữa trưa.
• Một số trường bán công cũng phân phối các bữa ăn. Ngày và giờ mở cửa có thể khác nhau.

Bữa ăn miễn phí dành cho người cao tuổi
Bữa ăn lấy đi sẽ có sẵn dành cho người cao tuổi giữa 11 giờ sáng và 1 giờ trưa, Thứ Hai và Thứ Tư, ở ba
trung tâm người cao tuổi: Northeast, Mann, và Martin Luther King Jr.
Tập đoàn thành phố Philadelphia dành cho người cao tuổi (PCA) đang tiếp tục cung cấp dịch vụ và phát
bữa ăn ở trung tâm người cao tuổi của tập đoàn này. Gọi đường dây nóng PCA số 215-765-9040 để biết
thêm thông tin.

Ngân hàng thực phẩm và nơi chứa thức ăn
Ngân hàng thực phẩm sẽ mở cửa và chuyển thực phẩm đến nhiều đại lý, nơi chứa thức ăn, nơi trú ẩn,
phòng bếp súp trong lúc phản ứng bệnh COVID-19.
Gọi đến số 311 để tìm nơi chứa thức ăn. Hãy đảm bảo gọi điện trước đến nơi chứa thức ăn để xác
nhận giờ mở cửa của họ.

Ai có thể nhận được thực phẩm từ ngân hàng thực phẩm hoặc nơi chứa thức
ăn?
•

Những người bị nghỉ việc không tiền lương có đủ điều kiện để nhận thực phẩm từ ngân hàng
thực phẩm hoặc nơi chứa thức ăn trong tiểu bang Pennsylvania, bao gồm:
o Công nhân dịch vụ mà không có thể lấy được ca
o Công nhân ăn tiền công tính giờ của kinh doanh không quan trọng bị đóng cửa

Tôi làm thế nào để nhận thực phẩm từ ngân hàng thực phẩm hoặc nơi chứa
thức ăn?
•
•
•
•

Chữ ký trên mẫu đơn tự khai sự cần thiết được tạm thời từ bỏ vì bệnh COVID-19. Bạn sẽ được
hỏi để cung cấp sự xác nhận về việc cần thiết của bạn bằng lời nói cũng như dân số hộ gia đình
và cấp độ thu nhập hàng tuần vào ngày bạn đến nhận thực phẩm.
Cư dân thành phố Philadelphia có thể tìm thực phẩm trong khu vực lân cận của họ bằng gọi
WhyHunger số 1-800-548-6479 (hỗ trợ Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha) hoặc trên trang web
của Philabundance.
Bạn cũng có thể liên hệ với Community Resource Connect và nhập mã zip của bạn để tìm thực
phẩm và các nguồn khác dành cho bạn và gia đình bạn
Hãy nhớ: Trước khi đến ngân hàng thực phẩm hoặc nơi chứa thức ăn, hãy gọi điện trước để
xác nhận rằng họ đang mở cửa.

Có gì xảy ra nếu tôi bị cách ly hoặc cô lập?
•
•

Liên lạc với ngân hàng thực phẩm hoặc cơ quan nguồn thực phẩm để tìm coi nếu họ có di
chuyển thực phẩm (xem phần trên).
Ngân hàng thực phẩm thực hành theo hướng dẫn để hạn chế không bị nhiễm và để bảo đảm
sức khỏe của cư dân.

SNAP (chương trình hỗ trợ thực phẩm)
Cơ quan hỗ trợ khu vực không có mở cửa phục vụ công cộng, nhưng nhân viên đang giải quyết mẫu đơn
và giấy tờ. Có hộp thả thư và bản sao mẫu đơn ở ngoài văn phòng. Địa điểm văn phòng có tìm được ở
trang web Hunger Coalition.
Bạn cũng có thể gọi điện đến đường dây Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Phòng Hỗ trợ Quận dành cho
Philadelphia theo số: 215-560-7226.

WIC (Chương trình phụ nữ, trẻ sơ sinh và trẻ em):
Tất cả văn phòng WIC sẽ mở cửa từ thứ hai đến thứ năm và từ 7 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Bạn có thể lấp
thẻ eWIC của bạn dành cho phúc lợi 3 tháng trong lúc giữ gìn một khoảng cách an toàn giữa người khác.
Bạn cũng có thể nộp đơn xin qua điện thoại hoặc nhờ một người nào đó đến văn phòng dùm cho bạn,
tuy nhiên bạn phải gọi điện cho văn phòng WIC trước để thông báo cho họ biết. Người này phải mang
theo ID. Địa điểm văn phòng WIC và số điện thoại có thể tìm được ở trang web chương trình WIC thành
phố Philadelphia.

