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Chương Trình Trách Nhiệm của Quận Alameda  
đối với Sức Khỏe Cộng Đồng (ARCH) 

Alameda County Responsibility to Community Health 
Các Thắc Mắc Thường Gặp 

 
1. Chương trình trợ giúp những ai?  

Chương trình hỗ trợ những người: 

• Từ 18 tuổi trở lên 

• Cư ngụ tại Quận Alameda trong ít nhất 6 
tháng 

• Có kết quả xét nghiệm dương tính với 
COVID-19 tính đến ngày 24 tháng Tám, 
2020 

• Được giới thiệu qua các ban Điều Tra 
Trường Hợp Mắc Bệnh/Truy Vết Quá Trình 
Tiếp Xúc (CI/CT), các đối tác tại cộng 
đồng, hoặc Sở Y Tế Cộng Đồng Quận 
Alameda.  
 

2. Có đường dây điện thoại hoặc website để 
nộp đơn xin trợ cấp không? 
Quy trình giới thiệu và nộp đơn xin trợ cấp 
ARCH dành cho những người lớn dương tính 
với COVID-19 và hội đủ tất cả các điều kiện 
tiêu chuẩn của chương trình được quản lý qua 
các đối tác cộng đồng của chúng tôi và các 
Ban CI/CT của Sở Y Tế Cộng Đồng Quận 
Alameda.  Không có số điện thoại liên lạc cho 
các trường hợp giới thiệu hoặc nộp đơn xin 
trên mạng trực tuyến cho công chúng. 

 
3. Tôi có thể nộp đơn xin như thế nào?  

Xin nhắc lại, không có quy trình nộp đơn xin 
"đại trà" cho chương trình ARCH. Nếu một 
người có kết quả xét nghiệm dương tính với 
COVID-19 tính đến ngày 24 tháng Tám, 2020, 
họ sẽ được sàng lọc để xác định tình trạng hội 
đủ điều kiện nhận trợ cấp ARCH dựa trên các 
tiêu chí của chương trình.  Quy trình sàng lọc 
do các Ban CI/CT của Sở Y Tế Cộng Đồng 
Quận Alameda hoặc các cơ sở cung cấp dịch 
vụ tại cộng đồng thực hiện.  Nếu thấy một 
người hội đủ tất cả các yêu cầu của chương 
trình ARCH, đơn xin sẽ được điền thay mặt 
cho người đó và giới thiệu tới Ty Xã Hội để 
cấp trợ cấp ARCH.   

 

  
4. Khi nào chương trình bắt đầu? 

Các Ban CI/CT của Sở Y Tế Cộng Đồng Quận Alameda 
và các đối tác nhà thầu tại cộng đồng giới thiệu các hồ 
sơ tới chương trình ARCH vào ngày   
24 tháng Tám, 2020.  
 

5. Có các Y Viện quy định để làm xét nghiệm để được 
giới thiệu hồ sơ tới chương trình trợ cấp ARCH 
không?  
Các cư dân dễ bị ảnh hưởng có thể đến xét nghiệm tại 
bất kỳ địa điểm nào vì các địa điểm xét nghiệm và quy 
trình sàng lọc ARCH là riêng rẽ.  Bất kỳ ai có kết quả xét 
nghiệm dương tính với COVID-19 và hội đủ tất cả các 
điều kiện tiêu chuẩn của chương trình ARCH sẽ được 
các Ban CI/CT của Sở Y Tế Cộng Đồng Quận Alameda 
và các đối tác tại cộng đồng giới thiệu.  

 
6. Tôi có thể hội đủ điều kiện nếu tôi đang nhận Trợ 

Cấp Thất Nghiệp không? 
Không. Những người đang nhận Trợ Cấp Thất Nghiệp 
(UIB) không hội đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp này. 

 
7. Tôi có hội đủ điều kiện nếu tôi có thể được nghỉ việc 

theo diện đau bệnh được hưởng lương của hãng 
sở không? 

Không. Nếu quý vị hội đủ điều kiện và hiện đang 
hưởng quyền lợi nghỉ phép do đau bệnh được hưởng 
lương của hãng sở, quý vị không hội đủ điều kiện tham 
gia chương trình ARCH. 

 
8. Diện di trú có ảnh hưởng đến tình trạng hội đủ 

điều kiện tham gia chương trình không?   
Không. Tình trạng hội đủ điều kiện tham gia 
chương trình không dựa trên diện di trú. 

 
9. Tôi có hội đủ điều kiện tham gia chương trình nếu 

bị sa thải hoặc tạm nghỉ việc, nhưng không có kết 
quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 không?  
Không. Tình trạng hội đủ điều kiện tham gia chương 
trình ARCH là dựa trên kết quả xét nghiệm dương tính 
với COVID-19 ngoài các tiêu chí hội đủ điều kiện nói 
trên. 

 
10. Khoản trợ cấp này có áp dụng cho thời gian ngược 

trở về trước không? 
Không. Tiền trợ cấp không áp dụng cho thời gian 
ngược trở về trước. Ngày bắt đầu hội đủ điều kiện 
tham gia chương trình là ngày 24 tháng Tám, 2020. 
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11. Tôi có thể được nhận khoản trợ cấp này trong bao 
lâu? 
Tiền trợ cấp là dành cho những người hội đủ điều kiện 
và có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, hội 

đủ tất cả các tiêu chuẩn điều kiện, và sẽ được cấp một 

lần. 
 
12. Tôi sẽ nhận tiền trợ cấp như thế nào? 

Tiền trợ cấp sẽ được cấp dưới dạng thẻ Visa trả 
trước. 

 
13. Tôi có thể nhận tiền trợ cấp theo hình thức 

khác không (ngân phiếu, chuyển khoản ngân 
hàng)? 
Hiện tại, tiền trợ cấp sẽ chỉ được cấp dưới dạng thẻ 
Visa trả trước. 

 
14. Nếu tôi vẫn còn bệnh sau 2 tuần, tôi có thể được 

nhận khoản tiền trợ cấp thứ hai không? 
Không. Chương trình trợ cấp chỉ dành cho một 
giai đoạn hai tuần. Sẽ không xem xét kéo dài 
thêm thời gian nhận trợ cấp. 

 
15. Tôi đang chờ kết quả xét nghiệm. Họ nói với tôi 

rằng tôi không nên đi làm cho đến khi có kết quả 

xét nghiệm. Tôi có hội đủ điều kiện nhận tiền trợ 

cấp không? 
Không. Quý vị sẽ bắt đầu hội đủ điều kiện nhận trợ cấp 

sau khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với 

COVID-19 và nhân viên Ban CI/CT liên lạc với quý vị.  
 

16. Tiền trợ cấp có phải là thu nhập phải đóng thuế 

không? 
Không. Tiền trợ cấp không phải là thu nhập phải đóng 

thuế. 
 

17. Thông tin của tôi có được chia sẻ với bất kỳ cơ 

quan chính phủ nào khác không? 
Không. Tất cả các thông tin cung cấp để xác định tình 

trạng hội đủ điều kiện tham gia chương trình ARCH là 

bảo mật và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ cá nhân 

hay tổ chức nào ở bên ngoài, trừ các cơ quan Quận và 

các đối tác cộng đồng hiện tham gia chương trình. 
 

18. Tôi có cần phải đi làm thì mới được nhận tiền trợ 

cấp không? 
Không. Công ăn việc làm không phải là tiêu chuẩn điều 

kiện tham gia chương trình; tuy nhiên tất cả các thành 

viên là người lớn thành niên và hội đủ điều kiện trong 

hộ gia đình phải có kết quả xét nghiệm dương tính với 

COVID-19 và hội đủ tất cả các tiêu chuẩn điều kiện của 

chương trình. 
 

  

19. Tôi là người vô gia cư và có kết quả xét nghiệm 

dương tính với COVID-19. Tôi có thể được nhận 

tiền trợ cấp không? 
Các đương đơn xin tham gia chương trình ARCH hội 

đủ điều kiện nhưng hiện đang ở tình trạng vô gia cư 

cần phải tự cách ly trong tối thiểu 10 ngày, tại một 

khách sạn của Project Roomkey (Comfort Inn hoặc 

Quality Inn) thì mới hội đủ điều kiện nhận trợ cấp. 
 

20. Nếu tôi là người vô gia cư và tự cách ly tại một 

khách sạn không phải là Comfort Inn hoặc Quality 

Inn, tôi có hội đủ điều kiện được nhận khoản trợ 

cấp không? 
Không. Hiện tại địa điểm tự cách ly chỉ giới hạn ở 

Comfort Inn hoặc Quality Inn. 
 

21. Người cung cấp dịch vụ của Ban Điều Tra Trường 

Hợp Mắc Bệnh/Truy Vết Quá Trình Tiếp Xúc 

(CI/CT) có điền đơn xin cho mỗi người lớn trong 

hộ gia đình không? 
Có. Các Nhân Viên Điều Hướng Nguồn Trợ Giúp từ 

các Ban CI/CT của đối tác cộng đồng hoặc Sở Y Tế 

Cộng Đồng Quận Alameda sẽ điền đơn xin ARCH 

cho mỗi người thành niên có kết quả xét nghiệm 

dương tính với COVID-19 (được xác nhận qua xét 

nghiệm tại phòng thí nghiệm) hiện đang cư ngụ 

trong căn nhà đó để quyết định tình trạng hội đủ 

điều kiện tham gia chương trình.  
 

22. Nếu ngôi nhà có hơn một gia đình sinh sống, có 

phải họ chỉ được nhận một khoản trợ cấp 

không?  
Không. Nếu trong một ngôi nhà có nhiều người lớn 

thành niên sinh sống và có kết quả xét nghiệm dương 

tính với COVID-19, thì mỗi người lớn thành niên có kết 

quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sẽ cần phải 

nộp đơn xin tham gia chương trình ARCH. Tình trạng 

hội đủ điều kiện tham gia chương trình ARCH sẽ được 

quyết định tùy theo từng trường hợp.  
 

23. Hôn nhân có phải là yếu tố quyết định tình trạng hội 

đủ điều kiện không?  
Không. 

 

24. Tôi sống chung với những người lớn thành niên 

khác có kết quả xét nghiệm dương tính với 

COVID-19. Có nên ghi họ vào trong đơn xin 

ARCH của tôi không? 
Không. Làm như vậy sẽ vi phạm Đạo Luật Trách Nhiệm 

Giải Trình và Khả Năng Chuyển Đổi Bảo Hiểm Sức 

Khỏe (HIPPA). 

 


