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Great Plates Delivered Program 

Rosemead, CA – Thành Phố Rosemead đã được Tểu Bang nhận làm Cơ Quan Địa Phương cho chương 

trình “Đĩa Ngon Giao Tận Nơi”, đây là một dịch vụ giao phần ăn cung cấp ba bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày 

cho người cao niên. Chính quyến Thành Phố sẽ cộng tác với các tiệm ăn ở Rosemead hội đủ điều kiện để 

làm và giao các phần ăn cho những cư dân đang nguy cơ trong cộng đồng chúng ta. Lợi ích của chương 

trình gồm hai phần, vừa cứu trợ kinh tế cho các doanh nghiệp địa phương và vừa giúp khuyến khích người 

cao niên giữ sức khoẻ khi ở lại nhà. Xin chuý ý, đây là chương trình tạm thời theo kế hoạch sẽ kết thúc ngày 

10 tháng 6, 2020.  

Những ai muốn được nhận phần ăn phải hội đủ những tiêu chuẩn sau: 

• Tuổi 65 hay hơn, hoặc 60-64 và đang nguy cơ theo định nghĩa của CDC 

• Sống một mình hoặc với một thành niên khác cũng đủ điều kiện vào chương trình 

• Hiện tại không có trợ cấp từ những chương trình hỗ trợ dinh dưỡng khác của Tiểu hoặc Liên Bang 

• Xác nhận không có khả năng tự làm hoặc đi tìm thức ăn 

 

Nếu quý vị là một tiệm ăn địa phương muốn cung cấp các phần ăn, quý vị có thể nhấn vào đường dẫn dưới 

đây để nộp mẫu xin tham gia hoặc liên lạc Thành Phố ở số (626) 569-2169.  

• Nộp đơn tham gia 

For more details please click on the links below.  

• Tham dự viên Hỏi Đáp (PDF) 

• Các tiệm ăn Hỏi Đáp  (PDF) 

 

Dưới đây là một số thông tin thêm quý vị có thể tham khảo: 

• Đánh địa điểm của quý vị vào 211.org để tìm kiếm các dịch vụ địa phương, như dinh dưỡng, tài 

chính, y tế, và hỗ trợ cư ngụ. Mỗi cộng đồng đều có một Đường Dây Thông Tin cho Người Lớn 

Tuổi và Thành Niên để liên kết các dịch vụ: 1-800-510-2020. 

• Vào xem trang COVID-19 để có danh sách dịch vụ dành cho người lớn tuổi và thành niên nguy cơ. 

• Bạn có nghi ngờ là ai đó bị bỏ bê hay nghịch đãi không? Hãy gọi cho Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn  ở 

số 833-401-0832. 

• Nghi ngờ gian lận? AARP có một Đường Dây Giúp Đỡ Khi Bị Gian Lận : 877-908-3360. 

• Quan tâm về một người đang bị chứng mất trí hay Alzheimer’s hoặc về người chăm sóc họ? Hãy 

gọi cho Hiệp Hội Alzheimer's: 800-272-3900. 
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