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Mở rộng hỗ trợ COVID cho tất cả người dân Alberta  
Expanding COVID supports for all Albertans 

Ngày 01 Tháng Hai 2021 Yêu cầu về truyền thông Media inquiries 

Tất cả người dân Alberta giờ đây đều hội đủ điều kiện để nhận hỗ 
trợ tự cách ly nhằm giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19. 
 
Trước khi có sự mở rộng này, chỉ người dân Alberta ở Edmonton 
và Calgary hội đủ điều kiện nhận số tiền $625 khi họ hoàn thành 
tự cách ly tại khách sạn được chỉ định của mình.  
 
Nay, người dân Alberta trên khắp tỉnh bang – bao gồm các cá 
nhân Dân Tộc Khởi Nguyên (First Nation) sống cả trong và ngoàì 
khu bảo tồn và những người sống trên các Khu Định Cư Metis 
không thể cách ly một cách an toàn tại chính ngôi nhà của họ - 
đều hội đủ điều kiện. 
 
Ngay khi có giới thiệu của Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Alberta (Alberta 
Health Services), những người Alberta phải cách ly hay kiểm dịch 
và không thể thực hiện điều đó an toàn tại nhà sẽ hội đủ điều kiện 
để nghỉ ở phòng khách sạn miễn phí lên đến 14 ngày, hoàn chỉnh 
với thức ăn phù hợp văn hóa cùng những hỗ trợ khác.  
 
Các Nhóm Chăm Sóc COVID sẽ tiếp tục cung cấp các hỗ trợ tại 
chỗ và can thiệp để hạn chế sự lây lan của vi-rút. Hỗ trợ gồm có 
các gói chăm sóc với khẩu trang, chất khử trùng và thông tin 
được dịch ra nhiều thứ tiếng. Vận chuyển an toàn đến các cơ sở 
đánh giá và xét nghiệm COVID-19 cũng có sẵn. 
 
“Sự mở rộng ngày hôm nay được xây dựng trên nỗ lực tiếp cận 
hiệu quả của các Nhóm Chăm Sóc COVID. Không quan trọng họ 
kiếm được bao nhiêu, sống trong cộng đồng nào hoặc nói ngôn 
ngữ nào, tất cả người dân Alberta sẽ có thể cách ly an toàn để 
bảo vệ bản thân, gia đình và hàng xóm của mình khỏi COVID-19.    
Giảm sự lây lan có nghĩa là chúng ta có thể mang nền kinh tế 
Alberta trở lại đúng hướng trong khi vẫn bảo vệ được cuộc sống 
và sinh kế.”  
Ric McIver, Bộ Trưởng Các Vấn Đề Thành Phố  
 
“Mở rộng các hỗ trợ cách ly để bao gồm những người trên Khu 
Định Cư First Nation và Metis là điều đúng đắn cần làm. Mọi 
người nên có cơ hội để cách ly an toàn đồng thời vẫn có hỗ trợ tài 
chính nhằm trang trải các chi phí trong lúc họ hồi phục.” 
Rick Wilson, Bộ Trưởng Quan Hệ Bản Địa 
 

Đa truyền thông 

* Xem họp 

báo<https://youtu.be/ae

6e8GEjd8o> 

* Xem hình ảnh sự 

kiện<https://www.flickr.c

om/photos/albertanewsr

oom/albums> (sẽ có 

sau sự kiện) 
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“Cộng đồng của chúng ta cần những hỗ trợ kiểu này để ngăn chặn sự lây lan của COVID. Là 
những người đến từ khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, chúng tôi rất biết ơn tỉnh bang đã cung cấp 
phương tiện cho các cư dân chúng ta tiếp cận được một nơi chốn để cách ly an toàn. Biết rằng họ 
sẽ có thể trang trải các hóa đơn của mình khi đau ốm sẽ tạo ra một thế giới khác biệt cho Samson 
Cree Nation và tất cả các cộng đồng Bản Địa khác.” 
Thủ Lãnh Vernon Saddleback, Samson Cree Nation 
 
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.  
 

Điểm nhanh các sự kiện 
 
  *   Chương trình Nhóm Chăm Sóc COVID được khởi động vào tháng Mười Hai năm 2020 như 
một cách tích hợp để tiếp cận các cộng đồng có mức độ lây lan COVID-19 đặc biệt cao. 
 
  *   Chính Phủ Alberta cũng phát triển một chiến dịch tiếp cận để truyền tải thông tin sức khỏe công 
cộng quan trọng trực tiếp đến người dân Alberta, những người có thể có các rào cản tiếng Anh, 
thông qua việc tiếp cận mở rộng với các tài liệu dịch thuật và những hỗ trợ khác. 
 
  *   Các thông điệp được truyền đi bằng 10 thứ tiếng trên đài phát thanh, truyền hình và ấn phẩm 
quảng cáo, cũng như thông qua nhiều kênh truyền thông xã hội và các nền tảng web khác nhau. 
 
  *   Kể từ khi khởi xướng các Nhóm Chăm Sóc COVID và chiến dịch tiếp cận vào ngày 15 tháng 
Mười Hai, hơn 850 người dân Alberta đã có các chỗ nghỉ khách sạn cho mục đích tự cách ly.  
 


