
 

 

Trung Tâm Dịch Vụ  

Giúp Hội Nhập  

Vào Đời Sống—RRC   

Hạt Santa Clara 

RRC San Jose 

151 W. Mission St., San Jose 

408-535-4299 
www.sccgov.org/sites/reentry 

 
Lấy tàu điện và xuống trạm Civic Center hoặc 

lấy xe buýt đến trạm County Government 

Center góc đường Hedding và First streets. Để 

biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với VTA số 408-

321-2300 hoặc vào trang mạng www.vta.org.  

Có một số chỗ đậu xe giới hạn dành cho khách 
TRUNG TÂM DỊCH VỤ GIÚP HỘI 

NHẬP VÀO ĐỜI SỐNG CÓ CÁC DỊCH 

VỤ VÀ HỖ TRỢ CHO CƯ DÂN HẠT 

SANTA CLARA ĐÃ TỪNG HOẶC 

ĐANG BỊ GIAM GIỮ HOẶC PHẢI BỊ 

GIÁM SÁT CHÍNH THỨC  

 

RRC Gilroy 

8425 Murray Ave., Gilroy 

408-201-0690 
www.sccgov.org/sites/reentry 

 
Lấy xe buýt của VTA, hoặc lối thoát ra xa lộ Leavesley 

từ bất cứ hướng nào của 101. Để có thêm thông tin 

về các phương tiện công cộng hãy liên lạc với VTA tại 

408-321-2300 hoặc vào trang www.vta.org. Có một 

số chỗ đậu xe giới hạn. 

 

 

CẬP NHẬT NGÀY 08/09/21 

 



 

 

 
 

 

Các Dịch Vụ Của Trung Tâm  

Thứ Hai  Thứ Ba Thứ Tư Thứ  Năm Thứ Sáu 

Thẩm Định Khách Hàng 

8 sáng-5 chiều  8 sáng-8 chiều  8 sáng-5 chiều  8 sáng-8 chiều  8 sáng-5 chiều  

Chăm Sóc Y Tế Căn bản 

8:30 -12 trưa  12 - 5 chiều  8:30-5 chiều  

Tâm trí: Giờ làm việc dưới đây và Thứ Sáu đầu tiên trong tháng có  dịch vụ Tâm trí từ 8:30 

sáng—12:00 trưa 

:8:30-12 trưa  

1 - 5 chiều 

 12- 5 chiều  8:30-5 chiều 

Phải có hẹn 

8:30 - 5 chiều 

Dịch vụ Chữa trị Hành vi Tâm trí & Cai nghiện (SUTS) 

8 sáng-5 chiều  8 sáng-5 chiều  8 sáng-5 chiều   8 sáng-5 chiều  8 sáng-5 chiều  

Trợ cấp: Trợ Giúp Tổng Quát GA, Thực Phẩm, CalFresh, Y tế Medi-Cal & 

EBT (Electronic Benefits Transfer) 

8 sáng-5 chiều  8 sáng-5 chiều  8 sáng-5 chiều   8 sáng-5 chiều  8 sáng-5 chiều  

Chỗ ở 

8 sáng-4:30 

chiều  

8 sáng-4:30 chiều  8 sáng-4:30 chiều  8 sáng-4:30 

chiều 

8 sáng-4:30 

chiều  

Các Trung Tâm Dựa Vào Đức Tin - Hãy gọi để lấy hẹn: 408-535-4274 

8 sáng-5 chiều  8 sáng-5 chiều  8 sáng-5 chiều   8 sáng-5 chiều   8 sáng-5 chiều  

 
Đơn Vị Y Tế Lưu Động (MMU): 
Đơn vị  MMU là  mộ  t phà n củ à chương trì nh Vàlley Hộmeless 
Heàlthcàre Prộgràm củ à He   Thộ ng Y Te  Sư c Khộ e và  Be  nh Vịe  n Hà t 
Sàntà Clàrà cộ  như ng chà m sộ c y te  cà n bà n và  dị ch vủ  tà m trì  tà ị 
và n phộ ng RRC ơ  Sàn Jộse và  Gịlrộy. Hãy xem dịch vụ và ngày, 
giờ làm việc trên tài liệu này. 

 
Chỗ Tạm Trú/Chỗ Ở: 
Và n Phộ ng Hộ  Trơ  Nhà  Ở  (OSH) se  cộ  dị ch vủ  hộ  trơ  ve  chộ  ơ  tà ị 

và n phộ ng RRC và  qủà địe  n thộà ị tư  Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8 

giờ sáng đến 4:30 giờ chiều. Khà ch hà ng gộ ị sộ  (408) 535-4299 

và  nhà n vịe n Phủ c Vủ  Cộ  ng Độ ng OSH se  gộ ị là ị trộng vộ ng mộ  t 

ngà y là m vịe  c. Cộ  đường dây Giúp Chỗ ở Vì Khủng Hoảng  

COVID-19  - 408-278-6420 

 

Trợ Giúp Tổng Quát: 
Sơ  Xà  Hộ  ị cộ  thà m đị nh và  ghị dành trư c tịe p và ộ cà c chương trì nh 

Trơ  Gịủ p Tộ ng Qủà t GA, Thư c Phà m, CàlFresh (phịe ủ thư c phà m), 

và  Y te  Medị-Càl tư  Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 

giờ chiều.  Khà ch hà ng cộ  the  tì m hịe ủ thộ ng tịn ve  cà c trơ  cà p nà y 

qủà  địe  n thộà ị và  qủà mà ng tà ị www.mybenefitscalwin.org  
hoặc  số1-877-962-3633.  Hãy gọi số 1-877-328-9677 nếu có 

thắc mắc về EBT. 
 

Văn Phòng Sức Khỏe Hành Vi Tâm Trí: 
Và n Phộ ng Dị ch Vủ  Sư c Khộ e Hà nh Vị Tà m Trị  cộ  dị ch vủ  ve   thà m 

đị nh và  gịơ ị thịe  ủ chộ hà nh vị tà m trì  và  càị nghịe  n  và   dị ch vủ  càị 

nghịe  n chộ be  nh nhà n ngộà ị trủ  tư  Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8 giờ 

sáng đến 5 giờ chiều. Cộ  dị ch vủ  gịủ p thà m đị nh khị gộ ị chộ Dịch 

Vụ Giúp Cai Nghiện Gateway số 800-488-9919 hoặc Trung 

Tâm Chăm Sóc Sức  Khỏe Tâm trí số 800-704-0900.  
 

Các Trung Tâm Dựa Vào Đức Tin: 
Cà c Trủng Tà m Dư à và ộ Đư c Tịn se  tịe p tủ c phủ c vủ  tà ị Trủng Tà m 

Sàn Jộse và  Trủng Tà m Gịlrộy mộ  t cà ch gịơ ị hà n chộ như ng ngươ ị 

vư à đươ c phộ ng thì ch. Mủộ n đươ c phủ c vủ  cà n đe n ghị dành trư c 

tịe p trươ c tà ị mộ  t trộng như ng trủng tà m dươ ị đà y. Hà y xem gịơ  

mơ  cư à tre n thơ ị khộ à bịe ủ. Đe  cộ  the m thộ ng tịn, cộ  the   gộ ị sộ : 

408-535-4010 / 4276 / 4274 

 
             Destiny (tà ị Bịble Wày Chrịstịàn Center) 

                  2090 Oàklànd Rộàd Sàn Jộse, CA 95131 

                  (408) 571-2222 ext. 18 Sàủ gịơ  là m vịe  c (408) 599-8989 

  

                  Good Samaritan Project (tà ị Càthedràl ộf Fàịth) 

                  2315 Cànộàs Gàrden Ave., Sàn Jộse, CA 95125 

                 (408) 979-3043 Sàủ gịơ  là m vịe  c (408) 841-0676 

  

                  Mission Possible (tà ị Màrànàthà Chrịstịàn Center)       

                  1811 Sộủth 7th St., Sàn Jộse, CA 95112 

                  (408) 280-0145 Sàủ gịơ  là m vịe  c (408) 499-4064 

  

                  Bridges of Hope (tà ị Jộhn XXIII Mủltị- Servịces Center) 

                  195 E. Sàn Fernàndộ St., Sàn Jộse, CA 95112 

                  (408) 582-3306 Sàủ gịơ  là m vịe  c (408) 528-4003  

     Dịch Vụ Của Trung Tâm San Jose 

Tài liệu này cho biết giờ làm việc và hướng dẫn về các dịch vụ trực 

tiếp và từ xa.  

Quý vị có thể gọi số 408-535-4299 để nói chuyện với nhân viên 

hoặc để lại tin nhắn rõ ràng với tên họ, số điện thoại và câu hỏi.  Sẽ 

có người gọi lại cho quý vị. Cám ơn quý vị và chúc quý vị bình an. 

Chương Trình Giám sát Thay Thế (CASP): 

        Ngươ ị thàm gịà và ộ cà c lơ p  củ à Gịàị độà n II phà ị trì nh dịe  n tà ị  

         trủng tà m và ộ Thư  Bà, Thư  Tư và  Thư  Nà m, trư  khị cộ  chì  thị  khà c  

         hơn củ à nhà n vịe n Phủ c hộ ị hộà  c nhà n vịe n củ à chương trì nh .    

 

Chương Trình Làm Việc Cuối Tuần của Cảnh Sát 

Quận Hạt (SWP) 
        Ngươ ị thàm gịà chương trì nh phà ị trì nh dịe  n vơ ị trủng tà m tư   

        Thư   Hàị đe n Thư  Sà ủ .    

 

Quản Chế AB 109: 
     Như ng ngươ ị gà n đà y mơ ị đươ c phộ ng thì ch khộ ị nhà  tủ  Tịe ủ 

        Bàng hộà  c nhà  tủ  Qủà  n Hà t  se  phà ị gộ ị chộ Nhộ m Thà m Đị nh R 

        RC AB 109 Prộbàtịộn Asessment Teàm tà ị sộ  (408) 535-4244.  

 

Chương trình Giảm/Xóa Án - Văn Phòng Luật Sư 

Công:  
          Chương Trì nh nà y cộ  đà ị dịe  n tà ị Trủng Tà m RRC Thư  Hàị/Thư       

          Sà ủ tư  9:30 sà ng đe n 11:00 trưà và  Thư  Bà/Thư  Nà m tư  1:00  

          đe n 4:00 gịơ  chịe ủ. 

          Hà y gộ ị sộ  408-535-4290, và  đe  là ị lơ ị nhà n rộ  rà ng se  cộ  nhà n  

          vịe n chương Trì nh nà y gộ ị là ị chộ qủy  vị .   

Văn Phòng Dịch Vụ Hỗ Trợ Trẻ Em:   
Cộ  Dị ch Vủ  Hộ  Trơ  Tre  Em qủà địe  n thư và  địe  n thộà ị.  Hãy liên   

 lạc với Estelle Tanaka tại Estelle.Tanaka@css.sccgov.org  

 hoặc gọi số (408) 503-5471 

 

Dịch Vụ Giúp Đi Làm và Đi Học: 

• Gộộdwịll: Hộ c nghe  cộ  trà  lương và  đưà đị tì m vịe  c là m 

• Càthộlịc Chàrịtịes: Ky  nà ng nghe  nghịe  p, tư và n và  gịủ p đơ  chủye n 
nghịe  p tì m vịe  c là m 

• Sàn Jộse Cịty Cộllege: Lơ p Cộ  Và n chộ Ngươ ị Củ ng Hộà n Cà nh Càị  
Mà Tủ y và  Càị rươ ủ hộ c trư c tịe p mịe n phì  tà ị Trủng Tà m 

• Sơ  Gịà ộ Dủ c Qủà  n Hà t: Lơ p hộ c trư c tịe p là y tì n chì  chộ bà ng tộ t 
nghịe  p trủng hộ c   

• Cộủrserà: Cà c lơ p/chư ng  chì  hộ c nghe  mịe n phì    
 

Hướng Dẫn Về Tài Chánh: 
Đe  đươ c hươ ng dà n ve  tà ị chà nh, gịủ p nộ  p đơn xịn tịe n thà t    
nghịe  p, hộà  c khàị thủe . Khà ch hà ng cộ  the  gộ ị sộ  408-918-5199  
và để lại tin nhắn hoặc gởi email đến sparkpoint@sjeccd.edu. 

 

Chương Trình First 5: 
     Chủye n vịe n chương trì nh Fịrst 5 là m vịe  c vơ ị qủy  vị  qủà địe  n thộà ị-

hộà  c địe  n thư đe  gịủ p ke t nộ ị cà c ngủộ n gịủ p đơ  và  thộ ng tịn bàộ gộ m 

đị à địe m khộ thư c phà m và  như ng nơị cộ  dộ n bư à à n, phà t tà  chộ tre  

em, nhà n tịn nhà n cà c sà n phà m theộ thơ ị ky , tì m nơị gơ ị tre , dị ch vủ  

hà nh vị tà m trì , và  ke t nộ ị vơ ị cà c Trủng tà m Ngủộ n Hộ  trơ  Gịà đì nh 

củ à Fịrst 5. Hãy gọi số 408-260-3720 (tiếng Anh và Tây Ban Nha) 

hoặc gởi email đến Hector.TatisPeguero@first5kids.org. Có dịch 

vụ tiếng Anh và tiếng Ban Nha tại trang mạng: 

www.first5kids.org  

Dịch vụ Thứ Hai  Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm 

Thẩm định khách hàng 1-5 chiều 8-5 chiều 1-5 chiều 8-5 chiều 

Chăm sóc y tế  và Tâm trí 

căn bản 

 9:00-4 chiều   

Dịch vụ các Trung Tâm dựa 

vào Đức tin (408) 535-4274 

1-5 chều 8:30-5chiều 1-5 chiều 8:30-4:30 

chiều 

Catholic Charities  1-4 chiều  

việc làm 

  

BPO-Hướng dẫn đến dịch 

vụ Never Give Up 

  1-5 chiều 1-5 chiều 

Sức khỏe Hành vi Tâm trí  1-5 chiều   

Trung Tâm cũng làm việc vào thứ Bảy đầu tiên trong tháng từ 8 giờ –12 giờ trưa, chỉ  

dành cho việc thẩm định và thông tin.           
         Dịch Vụ Của Trung Tâm Gilroy 

Giờ làm việc buổi tối và cuổi tuần: kể từ tháng Giêng năm 2021, Trung Tâm RRC sẽ mở 

http://www.mybenefitscalwin.org
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.first5kids.org&d=DwMFAg&c=jIuf2QGe13CVwCCNhnnHSyGX0TfHadH8sr2VwRkl7n8&r=Z7yuyZ-6Ooi6uSfKqy0RuNeQq8V5gUoR071vfW8xD9k&m=dB54hXvUpVUgEzQJaDS29ukwddY-1XgbC7FbshFSeoc&s=Oy3OGKcBIgMtVCEwkkWjdsFxHePDfV70x51EkZz

