
Thắc Mắc Thường Hỏi về Trách Nhiệm của Quận Alameda với Sức Khỏe 
Cộng Đồng (Alameda County Responsibility to Community Health, hay ARCH) ‐  

CẬP NHẬT ngày 4 tháng Hai, 2022 
 

1. Chương trình hỗ trợ những ai? 
Chương trình hỗ trợ những người: 
• Từ 18 tuổi trở lên. 
• Là cư dân ở Quận Alameda trong ít 

nhất 6 tháng. 
• Có kết quả thử nghiệm phòng lab 

dương tính với COVID‐19 từ ngày 1 
tháng Giêng, 2022 hoặc là cha mẹ 
của trẻ từ 17 tuổi trở xuống, có kết 
quả thử nghiệm phòng lab dương tính 
từ ngày 1 tháng Giêng, 2022.  

• Được đơn vị Điều Tra Người Nhiễm/Tìm 
Người Tiếp Xúc (Case Investigation/Contact 
Tracing, hay CI/CT) giới thiệu: Đối tác được 
chỉ định trong cộng đồng, Thành Phố 
Berkeley, hoặc Ban Sức Khỏe Công Cộng 
Quận Alameda. 

• Chưa được tiền ARCH trước đó. 
 

2. Có số điện thoại hay mạng lưới để nộp đơn 
xin tiền trợ cấp không? 
Không có đơn xin trực tuyến hay số điện thoại 
giới thiệu cho công chúng nói chung hay người 
cung cấp dịch vụ khác. 

 
3. Cách nộp đơn xin ra sao? 

Xin nhắc lại, không có tiến trình nộp đơn xin 
“công cộng” nào cho chương trình ARCH.  

 
4. Khi nào chương trình bắt đầu? 

Chương trình ARCH bắt đầu vào ngày 24 
tháng Tám, 2020. Vào ngày 23 tháng Chạp, 
2021, Hội Đồng Giám Thị (Board of 
Supervisors, hay BOS) của Quận Alameda đã 
cho phép chi $1,500,000 trong quỹ tạm thời 
cho ARCH. Khi hết tiền quỹ này thì không 
chắc chắn ARCH sẽ tiếp tục. 

5. Có Bệnh Xá Sức Khỏe chỉ định nào làm thử nghiệm 
để được giới thiệu cho tiền ARCH không? 
Những cư dân yếu kém có thể làm thử nghiệm ở bất cứ 
nơi nào vì nơi làm thử nghiệm và nơi khám thăm dò cho 
ARCH riêng biệt nhau. 
 

6. Tôi có đủ điều kiện không nếu tôi được tiền trợ 
cấp thấp nghiệp hoặc nguồn lợi tức khác? 
Không. Quý vị không đủ tiêu chuẩn được chương trình 
ARCH nếu đang được tiền nghỉ bệnh do hãng sở chi trả, 
Quyền Lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp, hưu bổng, Lợi Tức An 
Sinh Xã Hội (Social Security Income, hay SSI), hoặc 
quyền lợi tương đương như Bảo Hiểm Khuyết Tật An Sinh 
Xã Hội (Social Security Disability Insurance, hay SSDI) 
trong thời gian cô lập bắt buộc. 
 

7. Tôi có đủ điều kiện không nếu tôi được tiền nghỉ bệnh do 
hãng sở chi trả? 
Không. Nếu quý vị đủ điều kiện được bất cứ tiền nghỉ 
bệnh nào do hãng sở chi trả thì quý vị không đủ tiêu chuẩn 
được chương trình ARCH. 
 

8. Tình trạng nhập cư có ảnh hưởng đến tiêu chuẩn được 
chương trình không? 
Không. Tiêu chuẩn được chương trình 
không dựa trên tình trạng nhập cư. 
 

9. Tôi có đủ tiêu chuẩn được chương trình không nếu đã 
bị cho thôi việc hoặc bị sa thải, nhưng chưa có kết 
quả thử nghiệm dương tính với COVID‐19? 
Không. Tiêu chuẩn được chương trình ARCH dựa trên 
thử nghiệm dương tính với COVID‐19, ngoài những 
tiêu chuẩn nói trên. 
 

10. Có được truy lãnh tiền trợ cấp không? 
Ngày hiệu lực xét tiêu chuẩn của chương trình là 1 tháng 
Giêng, 2022. 
 

11. Bao lâu thì tôi được tiền trợ cấp? 
Tiền trợ cấp được trả một lần. 
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12. Tôi sẽ nhận tiền trợ cấp theo cách 
nào? Tiền trợ cấp sẽ được trả bằng 
ngân phiếu. 

 
13. Nếu tôi vẫn bị bệnh sau 2 tuần thì có 

được tiền trợ cấp lần hai không? 
Không. Chương trình tiền trợ cấp chỉ 
cho thời gian hai tuần. Không được cứu 
xét gia hạn. 

 
14. Tôi đang đợi kết quả thử nghiệm. Họ bảo tôi 

không nên đi làm cho đến khi có kết quả thử 
nghiệm. Tôi có đủ tiêu chuẩn được tiền trợ 
cấp không? 
Không. Một người đủ tiêu chuẩn được tiền trợ 
cấp khi có kết quả thử nghiệm dương tính với 
COVID‐19. Với thời gian bắt đầu lại này, tiêu 
chuẩn trước tiên là kết quả thử nghiệm dương 
tính từ ngày 1 tháng Giêng, 2022. 

 
15. Tiền trợ cấp là lợi tức trả thuế không? 

Không. Tiền trợ cấp không phải lợi tức trả thuế. 
 

16. Thông tin của tôi có bị san sẻ với bất cứ cơ 
quan chánh phủ nào khác không? 
Không. Tất cả thông tin cho biết để xét tiêu 
chuẩn được chương trình ARCH đều được giữ 
kín đáo và sẽ không bị san sẻ với với bất cứ cơ 
quan bên ngoài nào, ngoài những cơ quan tham 
gia, đã biết của Quận, Thành Phố Berkeley và 
đối tác cộng đồng lần này. 

 
17. Tôi có phải có việc làm mới được tiền 

trợ cấp không? 
Không. Việc làm không phải là một đòi hỏi 
tiêu chuẩn của chương trình; tuy nhiên, tất 
cả người trong gia đình là người lớn đủ tiêu 
chuẩn phải có kết quả thử nghiệm dương 
tính với COVID‐19 và đáp ứng tất cả tiêu 
chuẩn của chương trình. 

 
18. Tôi là người vô gia cư và thử nghiệm dương 

tính với COVID‐19. Cách nào tôi có thể được 
tiền trợ cấp? Những người nộp đơn xin ARCH 
là người vô gia cư đủ tiêu chuẩn phải tự cô lập ít 
nhất 10 ngày trước khi họ đủ điều kiện được tiền 
trợ cấp. 

19. Nếu tôi vô gia cư và tự cô lập trong một khách sạn, 
không phải khách sạn Operation Comfort (Hoạt 
Động cho Thoải Mái) do Quận Alameda điều hành 
thì có đủ tiêu chuẩn được tiền trợ cấp không? 
Không. Lần tự cô lập này phải ở những khách 
sạn Operation Comfort cô lập COVID do Quận 
Alameda hoạt động. 
 

20. Người trong Đơn Vị Điều Tra Người Nhiễm/Tìm 
Người Tiếp Xúc (Case Investigation/Contact Tracing, 
hay CI/CT) có điền đơn xin cho mỗi người lớn trong 
gia hộ không? 
Có Người Trợ Giúp Tài Nguyên (Resource 
Navigators) từ đối tác cộng đồng, Thành Phố 
Berkeley, hay Đơn Vị CI/CT của Ban Sức Khỏe 
Công Cộng Quận Alameda sẽ điền đơn xin 
ARCH cho mỗi người lớn bị dương tính với 
COVID‐19 (khi được xác nhận bằng thử nghiệm 
phòng lab) sống trong nhà để xét tiêu chuẩn được 
chương trình. 
 

21. Nếu có nhiều gia đình sống trong một ngôi nhà thì 
họ chỉ được một tiền trợ cấp? 
Không. Nếu nhiều người lớn sống trong cùng một 
ngôi nhà có kết quả thử nghiệm dương tính với 
COVID‐19, thì mỗi người lớn dương tính với COVID 
sẽ phải nộp một giấy giới thiệu riêng đến chương trình 
ARCH. Tiêu chuẩn được chương trình ARCH được 
cứu xét tùy theo hoàn cảnh cụ thể. 
 

22. Kết hôn có là một yếu tố xét tiêu chuẩn không? 
Không 
 

23. Tôi sống cùng với người lớn khác, bị dương tính với 
COVID‐19. Tôi có nên gộp tên họ vào đơn xin 
ARCH của tôi không? 
Không. Điều này có thể vi phạm Luật về Tính 
Chuyển Đổi và Trách Nhiệm Bảo Hiểm Sức 
Khỏe (Health Insurance Portability and 
Accountability Act, hay HIPPA). Mỗi người đủ 
điều kiện sẽ phải nộp đơn xin riêng. 
 

24. Tôi bị thử nghiệm dương tính với COVID‐19 qua 
bác sĩ chăm sóc chánh của tôi. Tôi có phải làm một 
thử nghiệm COVID khác ở một trong những đối tác 
chăm sóc sức khỏe chỉ định để được tiền trợ cấp 
ARCH không? 
Không. Những cư dân yếu kém có thể được thử 
nghiệm ở bất cứ nơi nào vì nơi thử nghiệm và nơi 
khám thăm dò cho ARCH riêng biệt nhau. 
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