Tin mới
Việc tiếp cận sẽ giúp người dân Alberta kết nối với các tài nguyên
liên quan đến COVID
Outreach will help Albertans connect to COVID-related resources
Ngày 15 Tháng Mười Hai 2020 Yêu cầu về truyền thông Media inquiries

Chính phủ Alberta đang đẩy mạnh các chương trình tiếp
cận và hỗ trợ mới đặc biệt đối với các cộng đồng có tỷ lệ
lây nhiễm và lan truyền COVID-19 rất cao.
Y Tế Alberta đã xác định 11 cộng đồng như vậy ở Edmonton và
Calgary.
Bắt đầu từ ngày 15 tháng Mười Hai, một số chương trình và hỗ
trợ mới sẽ sẵn sàng cho các cư dân trong các cộng đồng này.
Chúng bao gồm:


Các khách sạn tự cách ly và hỗ trợ tài chính
o Các cá nhân ở những khu vực này có xét nghiệm
dương tính với COVID-19 sẽ đủ điều kiện nhận
phòng khách sạn miễn phí trong 14 ngày, hoàn
chỉnh với đồ ăn phù hợp văn hóa.
o Các cá nhân này cũng sẽ đủ điều kiện nhận hỗ trợ
tài chính tạm thời với số tiền $625 khi họ đã hoàn
thành việc tự cách ly.



Các Đội Chăm Sóc COVID
o Các đội tiếp cận cộng đồng do cộng đồng lãnh đạo
này sẽ cung cấp các biện pháp hỗ trợ và can thiệp
tại chỗ để hạn chế sự lây lan của vi rút.
o Các gói chăm sóc với khẩu trang, chất khử trùng, và
thông tin bằng nhiều ngôn ngữ sẽ được gửi đến
những khu vực này.
o Sẽ có phương tiện vận chuyển an toàn đến các cơ
sở thẩm định và xét nghiệm COVID-19.
o Việc tiếp cận sẽ được dẫn dắt và hỗ trợ bởi các nhà
lãnh đạo cộng đồng cùng các tổ chức tín ngưỡng và
định cư địa phương. Người phiên dịch cũng sẽ cung
cấp sự hỗ trợ nếu cần thiết.



Chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng
o Chính phủ Alberta đã phát triển một chiến dịch tiếp
cận để truyền đạt thông tin sức khỏe cộng đồng
quan trọng trực tiếp tới những người dân Alberta có
thể gặp trở ngại về ngôn ngữ tiếng Anh thông qua
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việc mở rộng khả năng tiếp cận các tài liệu dịch thuật và các hỗ trợ khác.
o Thông điệp sẽ được gửi bằng 10 ngôn ngữ trên đài phát thanh, truyền hình và quảng
cáo in ấn, cũng như thông qua các kênh truyền thông xã hội và nền tảng trang web
khác nhau.
“Đại dịch này đã có một tác động sâu rộng trên toàn tỉnh bang, ảnh hưởng đến tất cả các cộng
đồng và tất cả các lĩnh vực trong nền kinh tế của chúng ta - nhưng đối với một số người, tác động
này thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Chính phủ Alberta sẽ hỗ trợ thêm để bảo vệ các gia đình trong
các cộng đồng đối phó với tốc độ lây lan cao. Chúng ta cần gặp mọi người tại nơi họ đang ở và
giúp họ giữ an toàn.”
Jason Kenney, Thủ Hiến Bang
“Chúng tôi muốn thực hiện một cách tiếp cận hỗ trợ và hợp tác để giúp đỡ những cộng đồng đang
cảm thấy bị tác động lớn nhất. Thông qua những nỗ lực nhân ái, chúng ta sẽ vượt qua các rào cản
và cung cấp cho những người hàng xóm của chúng ta thông tin và sự hỗ trợ mà họ cần để giữ cho
gia đình của họ được an toàn.”
Tracy Allard, Bộ Trưởng Nội Vụ Thành Phố
“Người dân Alberta từ mọi tầng lớp đều đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Chính Phủ Alberta công
nhận rằng cần có những ý tưởng táo bạo để bảo vệ sự an toàn của tất cả người dân Alberta. Tôi
muốn cảm ơn các nhà lãnh đạo cộng đồng đã giúp chính phủ Alberta phát triển một chiến lược
quan tâm và nhân ái nhằm giải quyết nhu cầu của các cộng đồng tương ứng của họ. Chúng ta sẽ
vượt qua thử thách của đại dịch này, và chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó.”
Kaycee Madu, Bộ Trưởng Tư Pháp và Tổng Biện Lý
“Chúng tôi đang hợp tác làm việc với các nhà lãnh đạo của các tổ chức văn hóa và cộng đồng để
cung cấp thông tin và hỗ trợ cho những người có nhu cầu. Các tổ chức này hiểu rõ nhất nhu cầu
của các cộng đồng và chúng tôi cảm ơn họ vì sự cống hiến và cam kết giúp cung cấp các dịch vụ
này.”
Rajan Sawhney, Bộ Trưởng Dịch Vụ Cộng Đồng và Xã Hội
“Hợp tác làm việc mang các cộng đồng lại với nhau và làm cho nỗ lực của chúng ta mạnh mẽ hơn.
Nhiều người trong chúng ta lớn lên đã nghe tiếng Vasudev kutumbakam (thế giới là một đại gia
đình). Cảm ơn Thủ Hiến Kenney và chính phủ của ông đã mang tất cả chúng ta đến với nhau như
một đại gia đình, thông qua nỗ lực kết hợp này. Tôi tin tưởng rằng bằng cách chia sẻ tài nguyên,
những phương pháp hay nhất và tận dụng sự hỗ trợ lẫn nhau và chuyên môn, chúng ta sẽ tạo ra
sự nhận thức và cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn với tư cách là một cộng đồng.”
Rekha Gadhia, BAPS Swaminarayan Mandir-Calgary
“Là một tổ chức tập trung vào việc hỗ trợ người nhập cư và người mới đến, chúng tôi biết trước
những tác động tàn phá mà COVID-19 có thể gây ra cho các cộng đồng vốn đang phải đối mặt với
nhiều trở ngại. Thông báo này là bước đầu tiên hướng tới việc sử dụng và tối đa hóa dữ liệu hiện
có và dữ liệu mới. Chúng tôi khen ngợi chính phủ đã tạo ra các chương trình mục tiêu được cung
cấp thông tin như vậy với bằng chứng để hỗ trợ các cộng đồng này ứng phó và hạn chế sự lây lan
của COVID-19.”
Sharif Haji, giám đốc điều hành, Trung Tâm Châu Phi
Chính phủ Alberta đang ứng phó với đại dịch COVID-19 bằng cách bảo vệ cuộc sống và sinh kế
bằng các biện pháp chính xác để làm thẳng đường cong, duy trì các doanh nghiệp nhỏ và bảo vệ
hệ thống chăm sóc sức khỏe của Alberta.

Bối cảnh
11 cộng đồng có tỷ lệ lây lan cao nhất phải đối mặt với một số trở ngại phổ biến hơn trong cộng
đồng của họ, bao gồm:
 Việc làm trong các công việc đối mặt với công chúng, rủi ro cao hơn - ví dụ: tuyến đầu chăm
sóc sức khỏe, bảo trì, vận chuyển.
 Sắp xếp cuộc sống với mật độ cao hơn do thu nhập dưới mức trung bình, thường là với
những ngôi nhà nhiều gia đình hoặc nhiều thế hệ.
 Nhiều người mới đến Alberta hơn, là những người có thể không có sự hỗ trợ tại chỗ.
 Tỷ lệ cá nhân có rào cản tiếng Anh cao hơn.

