
Chính phủ Thành phố Khởi động Chương trình Trợ cấp Gia đình COVID-19  

Chương trình này của Thành phố Portland sẽ khởi động vào Thứ Ba để giúp cư dân Portland 

thanh toán những chi phí cần thiết cho cuộc sống gia đình. Chương trình này là một phần của 

khoản đầu tư 36 triệu đô la của Thành phố vào nỗ lực cứu trợ nhà ở trước đại dịch COVID-19. 

 

(Ngày 23 tháng 10 năm 2020) - Vào Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, những người dân Portland 

đang gặp khó khăn về sức khỏe hoặc bị ảnh hưởng về mặt tài chính bởi COVID-19 sẽ có cơ 

hội nộp đơn xin một khoản trợ cấp gia đình với số tiền $500 thông qua một chương trình mới 

của Thành phố Portland để giúp họ trang trải các chi phí thường ngày như thực phẩm, chăm 

sóc người phụ thuộc, thuốc men, tiền thuê nhà, và chi phí tiện ích và vận chuyển.  

Tổ chức United Way Khu vực Columbia-Willamette đã hợp tác với chính quyền Thành phố để 

phân phối 2800 thẻ chi tiêu trả trước (prepaid debit card) qua hai giai đoạn đăng ký. Số thẻ này 

sẽ được phân phối trên cơ sở người đến trước được phục vụ trước. Giai đoạn đăng ký cho 

1400 thẻ đầu tiên sẽ bắt đầu từ lúc 9:00 sáng ngày 27 tháng 10, và 1400 thẻ còn lại sẽ được 

phân phát bắt đầu từ lúc 1:00 chiều ngày 30 tháng 10. Tất cả đơn xin trợ cấp phải được nộp 

trực tuyến tại www.pdxassist.com.  

Để được nhận trợ cấp này, đương đơn phải đáp ứng các điều kiện sau: thuộc độ tuổi từ 18 tuổi 

trở lên và đang cư trú tại Thành phố Portland; đã bị mất thu nhập hoặc bị tăng nguy cơ sức 

khỏe liên quan đến COVID-19; và có thu nhập hộ gia đình bằng hoặc dưới 80% Mức Thu nhập 

Trung bình Khu vực (xem biểu đồ các mức thu nhập đủ điều kiện).  

“Các nỗ lực ứng phó khẩn cấp của Thành phố Portland trước cuộc khủng hoảng COVID-19 sẽ 

dành ưu tiên cho sự ổn định nhà ở, an ninh lương thực và hỗ trợ cho những người dễ bị tổn 

thương nhất trong cộng đồng chúng ta,” Thị trưởng Ted Wheeler nói. “Chương trình trợ cấp gia 

đình này sẽ giúp giảm bớt phần nào gánh nặng cho những người mà đang chịu ảnh hưởng 

nặng nhất bởi tác động kinh tế nghiêm trọng của đại dịch." 

Cục Nhà ở Portland (Portland Housing Bureau) đã triển khai Chương trình Trợ cấp Gia đình với 

ngân quỹ 15 triệu đô la vào đầu tháng này. Để đảm bảo tiền trợ cấp đến tay cộng đồng Người 

da đen, Người bản địa, các dân số Người da màu khác (BIPOC), và những người không có khả 

năng tiếp cận hệ thống đăng ký xin trợ cấp của chính phủ, phần lớn số quỹ này sẽ được phân 

phối với sự cộng tác của khoảng 35 tổ chức văn hóa cộng đồng cụ thể — hầu hết trong số các 

tổ chức này là đối tác mới của Thành phố, nhằm mục đích mang lại cơ hội mới cho mọi người 

với các nguồn lực của Thành phố, và phục vụ tốt hơn cho các cộng đồng BIPOC.  

“Chúng tôi biết rằng Người da đen, Người bản địa và Người da màu là những người bị ảnh 

hưởng sâu sắc nhất bởi tình trạng khủng hoảng kinh tế, và họ thường bị bỏ rơi trong quá trình 

phục hồi kinh tế,” Shannon Callahan, Giám đốc Cục Nhà ở Portland, cho biết. “Trong lúc nhu 

cầu người dân cao như vậy, việc có được những mối quan hệ đối tác cộng đồng rộng lớn này 

là điều rất quan trọng để có được nguồn trợ cấp này cho những người có nhu cầu, những 

người thường bị bỏ rơi và bị bỏ lại phía sau.” 

Thông qua quan hệ đối tác với Văn phòng Chung về Dịch vụ Người vô gia cư (Joint Office of 

Homeless Services, hoặc JOHS), chương trình cũng sẽ cấp thẻ chi tiêu trả trước cho các gia 

đình và cá nhân vô gia cư đang sống lang bạc ngoài đường hoặc trong nhà tạm trú. Chương 

http://www.pdxassist.com/


trình sẽ cấp thẻ thông qua các tổ chức bảo trợ và các nhóm tiếp cận cộng đồng có hợp đồng 

với JOHS. 

“Đại dịch đã làm nghiêm trọng thêm cuộc khủng hoảng cho những người gặp cảnh vô gia cư 

trong cộng đồng chúng ta.  Đặc biệt khi mùa đông đến, các quỹ trợ cấp gia đình này sẽ là cứu 

cánh cho những người đang phải vật lộn với COVID-19 mà không có sự bảo vệ cơ bản như 

một ngôi nhà," Marc Jolin, Giám đốc Văn phòng chung về Dịch vụ Người vô gia cư, cho biết. 

Tổng cộng, Chương trình Trợ cấp Gia đình dự kiến sẽ hỗ trợ 27,000  hộ gia đình ở Portland từ 

nay đến ngày 30 tháng 12.  

Chương trình này là một phần của khoản đầu tư 36 triệu đô la vào các biện pháp cứu trợ nhà ở 

của Thành phố Portland và Cục Nhà ở Portland để ứng phó với COVID-19, bao gồm $19.5 triệu 

ngân quỹ Thành phố để hỗ trợ người dân với tiền thuê nhà và $1.6 triệu để hỗ trợ các chủ nhà 

BIPOC có thu nhập thấp có được sự ổn định về nhà ở. Những ai đang cần được giúp thanh 

toán tiền thuê nhà nên gọi số 211. 

Để tìm hiểu thêm về cách nộp đơn xin Trợ cấp Gia đình, vui lòng truy cập www.pdxassist.com hoặc 

gửi email cho United Way Khu vực Columbia-Willamette theo địa chỉ info@pdxassist.com 
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 Các mức thu nhập đủ điều kiện 

Quy mô gia 

đình  

Thu nhập hàng 

năm tối đa 

Quy mô gia 

đình  

Thu nhập hàng 

năm tối đa 

1 $51,600 5 $79,600 

2 $58,960 6 $85,520 

3 $66,320 7 $91,440 

4 $73,680 8 $97,280 

http://www.pdxassist.com/
mailto:info@pdxassist.com

