
Tôi đang tìm kiếm các nguồn trợ giúp 
cho người cần một nơi để ở 

 

Các chỗ ở mở cửa trong suốt thời gian 
COVID-19 không? 
Có, chỗ ở trong DC vẫn mở cửa trong thời gian COVID-19. Vui lòng 
xem trang web Sở Dịch Vụ Nhân Sinh để biết thông tin cập nhật. 
 

Tôi cần nói chuyện với ai đó. Tôi có thể gọi 
cho ai?  

● Nếu đây là trường hợp cấp cứu đe dọa tính mạng, hãy gọi 911. 
● Nếu quý vị cần giúp đỡ để lấy thức ăn hoặc nơi trú ẩn ngay lập tức, 

hãy gọi Đường dây nóng Nơi trú ẩn của DC (DC Shelter Hotline), 
mở 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần theo số (202) 399-7093. 
Đường dây nóng do Tổ chức Quy hoạch của Hoa Kỳ điều hành và 
có thông tin về cách tìm nơi trú ẩn hoặc cách đi xe miễn phí đến 
trung tâm sưởi ấm hoặc làm mát trong thời tiết khắc nghiệt. 

● Trẻ vị thành niên (từ 11-18 tuổi) cũng có thể gọi đường dây nóng 
Địa điểm An toàn (Safe Place) theo số (202) 547-7777. Đường dây 
nóng này hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần và  được 
quản lý bởi Tổ chức Sasha Bruce Youthwork. 

● Quý vị cũng có thể gọi 311 để yêu cầu dịch vụ của thành phố và 
thông tin về nơi trú ẩn khẩn cấp 

 

Có thể tìm nơi ở tối nay tại đâu? 
Có rất nhiều nơi trú ẩn giúp người dân cảm thấy thoải mái nhất có thể 

trong thời gian khó khăn: 

● Những người tìm kiếm nơi trú ẩn khẩn cấp có thể tham khảo danh 

sách nơi trú ẩn chỉ dành cho nam giới hoặc nữ giới này. 

● Thanh niên từ 16 đến 24 tuổi có thể tìm thấy một số nơi trú ẩn trên 

trang nguồn trợ giúp của Chính quyền DC, bao gồm những nơi hỗ 

trợ các cá nhân đồng tính cũng như các bà mẹ trẻ/đang mang thai. 
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● Thanh thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi đang tìm nơi trú ẩn có thể gọi 

Đường dây nóng Địa điểm An toàn (Safe Place) theo số (202) 547-

7777 hoặc đến Sasha Bruce House.  

● Các gia đình đang tìm nơi trú ẩn nên ghé thăm Trung tâm Gia đình 

Virginia Williams hoặc gọi cho Đường dây nóng Nơi trú ẩn của DC 

theo số (202) 399-7093, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.  
 

Có thể tìm nơi mát mẻ hoặc ấm áp trong thời 

tiết khắc nghiệt ở đâu? 
● Các cá nhân đang tìm kiếm nơi trú ẩn trong thời tiết khắc nghiệt 

nên gọi Đường dây nóng Nơi trú ẩn của DC theo số (202) 399-
7093 hoặc quay số 311. Đường dây nóng có thông tin về cách đi 
xe miễn phí đến trung tâm làm mát hoặc sưởi ấm. 

● Các trung tâm thường tọa lạc tại các trung tâm giải trí, trường công 
lập hoặc nhà thờ. 

 

Tôi có một câu hỏi không được đề cập ở đây. 
Tôi có thể liên hệ với ai? 
Quý vị có thể liên hệ với Đường dây nóng Nơi trú ẩn của DC theo số 
(202) 399-7093, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. 

Trang này chỉ bao gồm các nguồn trợ giúp có sẵn của chúng tôi—Chính 
quyền DC—và các nhà thầu của chúng tôi. Trang này được cập nhật 

lần cuối vào tháng 2 năm 2021. 
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