
CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE / SỨC KHỎE TÂM THẦN
Chương trình sức khỏe của chúng tôi cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí cho cư dân của 
quận Santa Clara những người có bệnh tâm thần hoặc những người có khyết tật về chậm 
phát triển, và/hoặc những người sống chung với HIV/AIDS.

CHƯƠNG TRÌNH SỨC 
KHỎE TÂM THẦN

CHƯƠNG TRÌNH 
SỨC KHỎE

PHÁP LÝ VỀ LỢI ÍCH CHÍNH PHỦ
• Pháp lý về lợi ích chính phủ như là kết thúc 

lợi ích Trợ Giúp An Sinh Xã Hội (SSI), Medi-
Cal, Medicare, Chương trình cơ hội việc làm 
(CalWORKs), Trợ Cấp Phiếu Thực Phẩm 
(CalFresh), Chương Trình Trợ Cấp Tiền Mặt 
cho Di Dân (CAPI),  Chương trình chung 
(General Assistance) và Bảo Hiểm cho Cựu 
Chiến binh

• Sự tiện lợi hợp lý để tiếp cận lợi ích
• Thay đổi tên hoặc giới tính
• Hủy bỏ khoản vay cho những người khuyết tật
• Bảo hiểm thất nghiệp 
• Bảo hiểm Khuyết tật Bang California 
• Lập kế hoạch bất động

QUYỀN LỢI CỦA BỆNH NHÂN 
• Đại diện cho quyền của bệnh nhân sức khỏe 

tâm thần trong bệnh viện
• Điều tra và giải quyết yêu sách về vi phạm 

quyền bệnh nhân
• Ủng hộ cho nhận dịch vụ sức khỏe tâm thần 

trong quận Santa Clara và trong nhà tù

• Pháp lý về lợi ích chính phủ như là kết thúc 
lợi ích Trợ Giúp An Sinh Xã Hội (SSI), Medi-
Cal, Medicare, Chương trình cơ hội việc làm 
(CalWORKs), Trợ Cấp Phiếu Thực Phẩm 
(CalFresh), Chương Trình Trợ Cấp Tiền Mặt 
cho Di Dân (CAPI) và Phí Hỗ Trợ Chung

• Quyền của nhân viên như yêu cầu trả lương, 
phân biệt đối xử và sự tiện lợi trong việc làm

• Lập kế hoạch bất động
• Chỉ thị trước về chăm sóc sức khỏe
• Thay đổi tên hoặc giới tính
• Đòi nợ kiểu quấy rối
• Quyền lợi của người mắc nợ
• Bảo hiểm Khuyết tật Bang California

ĐỊA CHỈ 
4 North Second Street, Suite 1300 (Tầng 13)
San Jose, CA 95113

GIỜ VÀO VĂN PHÒNG VÀ GIỜ LIÊN LẠC 
QUA ĐIỆN THOẠI
Monday – Friday | 9:00 AM – 11:00 AM & 1:00 PM

Để được hỗ trợ pháp lý, hãy gọi đường dây tư vấn của một trong những 
chương trình Sức Khoẻ dưới đây hoặc đến trực tiếp  văn phòng của chúng 
tôi để đuợc nhân viên tư vấn. Dịch vụ có thể dùng dưới tiếng việt, tiếng tây ban 
nha và nhiều ngôn ngữ khác. 

(408) 280-2420 (408) 280-2430

Quý vị phải là người thu nhập 
thấp cư dân của quận Santa 
Clara bị khuyết tật tâm thần 

hoặc sống với HIV/AIDS

!


