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   Sáng Kiến Dự Án Roomkey trong Thành Phố Rosemead 
 

ROSEMEAD, CA – Trong tuần này, chính quyền Thành Phố được thông báo về ý định của Quận 
Hạt Los Angeles thành lập địa điểm tạm cư trú qua Dự Án Roomkey cho số có thể đến 127 người 
vô gia cư ở Motel 6 toạ lạc tại 1001 San Gabriel Boulevard trong Rosemead. Sáng Kiến Dự Án 
Roomkey là một phần của nổ lực toàn Tiểu Bang nhằm đề phòng sự lây nhiễm COVID-19 bằng 
cách tìm chỗ tạm cư trú tại các khách sạn và phòng trọ cho Người Vô Gia Cư (tên gọi tắt là PEH) 
trên tuổi 65 hoặc có khi luôn cả thành phần có bệnh lý trầm trọng nhưng không có triệu chứng.  

Sau khi nhận được thông báo, chính quyền Thành Phố lập tực liên lạc với các đại diện Quận Hạt để 
tìm hiểu thêm về địa điểm cư trú và đặt một số câu hỏi.  Ngoài ra, Hội Đồng Quan Hệ các Chính 
Phủ thuộc Thung Lũng San Gabriel cũng liên lạc với Quận Hạt và đề nghị làm sáng tỏ thêm về 
thông số của chương trình.  Xin nhấn vào đây để xem bản thư trả lời của Quận Hạt. 

Là một cộng đồng, chúng tôi hiểu và đề cao Sáng Kiến Dự Án Roomkey trong việc giúp giảm thiểu 
sự lây nhiễm  COVID-19, đồng thời tiếp tục bảo vệ cho cư dân và doanh nghiệp chúng ta an toàn.  
Quận Hạt đã xác nhận là những trú dân sẽ đưa đến Motel 6 trong Rosemead sẽ không bị kiểm 
tra lý lịch hình sự trước.  Điều này mang tính báo động và gây lo ngại cho chính quyền Thành 
Phố cũng như Cảnh Sát Quận.  Chính quyền Thành Phố sẽ tiếp tục liên lạc đại diện Quận Hạt để 
tìm hiểu thêm về địa điểm và kế hoạch thi hành Dự Án này của họ.  Thêm nữa, chính quyền Thành 
Phố sẽ tiếp tục trao đổi thông tin với cư dân và doanh nghiệp để mọi người được thông báo đầy đủ 
và có sự tham gia trong vụ địa điểm này. 

Việc luôn thông báo đầy đủ với cộng đồng là ưu tiên cao nhất của chính quyền Thành Phố trong 
đại dịch COVID-19.  Các điểm liên lạc của Quận Hạt là Edith Gonzalez, Giám Đốc Khu Vực 
cho Giám Sát Viên Hilda Solis, Jose Delgado, Giám Đốc Vụ Chính Phủ của Sở Đặc Trách 
Dịch Vụ Vô Gia Cư Los Angeles, (213) 225-8492, jdelgado@lahsa.org và Sofia Peralta, Điều 
Phối Viên Chương Trình Crisis Housing, (213) 797-4582, speralta@lahsa.org.   Chúng tôi sẽ 
tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật qua thông cáo khi có thông tin mới.  Để có cập nhật mới nhất, 
xin vào xem trang mạng của chính quyền Thành Phố tại www.cityofrosmead.org và các mục ở 
mạng xã hội hay liên lạc với chúng tôi ở số (626) 569-2100. 
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