Trung tâm Hỗ trợ Gia đình
(FRC) là gì?

TRUNG TÂM
HỖ TRỢ
GIA ĐÌNH
SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI
Sứ mệnh của San Ysidro Health là
cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của
mọi người thông qua các dịch vụ mà
chúng tôi cung cấp.

Chương trình FRC hỗ trợ các gia đình
trong việc đăng ký phiếu thực phẩm,
nhà ở, khí đốt và hóa đơn điện, hỗ trợ các
trường hợp bạo lực gia đình, hỗ trợ pháp
lý và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Các dịch vụ bao
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hỗ trợ Cal Fresh
Hỗ trợ nhà ở
Việc làm cho người khuyết tật
Quản lý hồ sơ
Kết nối cộng đồng
Giới thiệu nội bộ & bên ngoài
211 San Diego
Trao đổi Thông tin Cộng đồng (CIE)
Đánh giá SDOH
Buổi thăm khám với bệnh nhân mới
Giới thiệu Medi-Cal và Medicare

Làm thế nào tôi có thể tiếp cận
các dịch vụ của Trung tâm Hỗ trợ
Gia đình (FRC)?
Để tiếp cận các dịch vụ của FRC, vui lòng
ghé thăm một trong các địa điểm dưới
đây của chúng tôi:

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và
Trẻ em - Maternal & Child Health Center
4050 Beyer Blvd., Second Floor San
Ysidro, California 92173
Để tiếp cận các dịch vụ của FRC trên toàn
Quận San Diego, vui lòng liên hệ văn
phòng FRC theo số điện thoại dưới đây.
GIỜ LÀM VIỆC
THỨ HAI - THỨ SÁU 8:00 AM TO 5:00 PM
Vui lòng lưu ý: Quý vị phải là bệnh nhân
đăng ký của SYHealth để có thể sử dụng
các dịch vụ của Trung tâm Hỗ trợ Gia
đình. Quy trình đăng ký rất nhanh gọn và
dễ dàng khi quý vị có nhu cầu đăng ký.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, VUI LÒNG
GỌI CHO CHÚNG TÔI THEO SỐ:

1-619-205-6325

