HỖ TRỢ học sinh
TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
Mặc dù học tập từ xa sẽ giúp làm chậm sự lây lan của
COVID-19 và giữ cho cộng đồng của chúng ta lành mạnh
hơn, nhưng cũng khiến các bậc cha mẹ khó tin tưởng
vào hiệu quả của các dịch vụ mà con cái họ thường
nhận được tại trường học.
Quý vị và con em mình sẽ không phải trải qua năm
học một mình bởi các dịch vụ và tài nguyên của Quận
Multnomah có thể giúp hỗ trợ quý vị và trẻ trong thời
gian chưa từng có này.

Nguồn Lực Chăm
Sóc Sức Khỏe

Hỗ Trợ
Học Tập

Quận Multnomah và các đối tác cộng đồng của
chúng tôi đang tiếp tục cung cấp nhiều loại dịch
vụ để giúp quý vị và con em mình yên tâm rằng
dịch vụ chăm sóc sức khỏe luôn trong tầm tay
với giá cả phải chăng trong thời kỳ đại dịch.

Học tập từ xa có thể khiến quý vị khó biết cách
nhận thêm trợ giúp cho con em mình hoặc
nhận hỗ trợ cho gia đình mình. Quận và các đối
tác của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị và
con em quý vị để trải qua năm học đặc biệt này.
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Bảo Vệ An Toàn
Cho Học Sinh

Hỗ Trợ Tài Chính
cho Gia Đình
Sự ổn định ở nhà rất quan trọng đối với khả
năng học tập và chống lại đại dịch một cách
lành mạnh của bất kỳ học sinh nào. Hỗ trợ tài
chính từ Quận Multnomah cho tiền thuê nhà,
các hóa đơn và nhu yếu phẩm có thể giúp
giảm bớt một số căng thẳng và lo lắng mà các
gia đình đang gặp phải trong thời kỳ đại dịch.

Cô lập với những người thân yêu có thể làm
gia tăng căng thẳng và nhiều người cần được
hỗ trợ thêm để giữ an toàn và khỏe mạnh bên
bạn đời và con cái. Có những người mà quý
vị có thể trò chuyện về trải nghiệm của mình,
những người có thể giúp quý vị lập kế hoạch
cho sự an toàn của bản thân và gia đình.
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