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Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh Denver 
Đóng Cửa Các Cơ Sở và Tiếp Tục Dịch 

Vụ Trên Mạng và Qua Điện Thoại 
Các cơ sở lưu trú của Denver tiếp tục mở cửa để giúp đỡ những người vô gia cư  

khi bão tuyết sắp đến  

 
DENVER – Để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng và giúp hạn chế sự lây lan của 
COVID-19, tất cả những cơ sở của Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh Denver sẽ bị đóng cửa đối với 
người dân bắt đầu từ thứ Năm, ngày 19 tháng Ba, 2020 cho tới khi có thông báo khác. Các 
nhân viên xã hội tại các tổ chức đối tác cũng đã được gọi về. Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh 
Denver được điều hành bởi chính quyền địa phương và chịu sự giám sát của tiểu bang. Quyết 
định tạm thời đóng cửa các cơ sở của DHS được đưa ra theo những hướng dẫn của Sở Dịch 
Vụ Nhân Sinh Colorado. 
 
Những giao dịch trực tiếp sẽ không được thực hiện, nhân viên sẽ tiếp tục các dịch vụ hỗ trợ và 
an toàn thiết yếu cho các gia đình Denver qua mạng và các dịch vụ điện thoại trong thời gian từ 
8 giờ sáng đến 4.30 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Các dịch vụ và giao dịch có thể thực hiện 
trên mạng hoặc qua điện thoại tại www.denvergov.org/humanservices hoặc 720-944-4DHS 
(4347) bao gồm: 
 
 

 Nộp đơn xin các phúc lợi (thực phẩm, tiền mặt, y tế, trợ cấp chăm sóc trẻ em, RTD Live) 

 Thông báo những thay đổi 

 Nộp các giấy tờ 

 Kiểm tra tình trạng phúc lợi 

 Trả tiền trợ cấp nuôi con 

 Truy cập thông tin về trợ cấp tiền thuê nhà 

 Tải xuống các đơn xin trợ cấp năng lượng và giảm thuế tài sản 

 Để báo cáo lạm dụng hoặc bỏ mặc trẻ em, xin gọi 1-844-CO-4-KIDS (1-844-264-5437). 

Nếu quý vị tình nghi một người già – hoặc bất kỳ người già nào bị coi là “có nguy cơ” – 
đang bị lạm dụng, bỏ mặc, hoặc bóc lột, xin gọi đến đường dây nóng của Cơ Quan Bảo 
Vệ Người Cao Niên theo số 720-944-4DHS (4347). 
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Các hoạt động thiết yếu vẫn tiếp tục trong thời gian đóng cửa và nhiều sự kiện và các cuộc 
họp công cộng sẽ tiếp tục được tổ chức trên mạng hoặc qua điện thoại. Danh sách cập nhật 
tình hình đóng cửa, hủy bỏ, và hoãn các sự kiện có tại www.denvergov.org. 

Mặc dù cách thực hiện dịch vụ của Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh Denver thay đổi, thì nơi lưu 
trú Denver và các dịch vụ dành cho người vô gia cư vẫn mở cửa đối với công chúng. Bởi 
Denver dự báo sẽ có bão tuyết trong mùa xuân, nên những cư dân được khuyến khích đến 
những cơ sở lưu trú hiện có. Bất kỳ ai cần chỗ ở hoặc bất kỳ ai biết người cần một chỗ ở, 
xin gọi điện đến số 2-1-1 (thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu) 
để được kết nối với những nguồn lực hiện có, bao gồm cả hỗ trợ di chuyển đối với những 
người vô gia cư và bị khuyết tật. Trường hợp khẩn cấp, luôn gọi 9-1-1.  
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