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Giai đoạn thử nghiệm của Chương trình bữa
ăn tại nhà hàng bắt đầu vào ngày 1 tháng 2 tại
Hạt Orange
Hạt Orange, CA – Giai đoạn thử nghiệm của Chương trình bữa ăn tại nhà hàng
(Restaurant Meals Program, RMP) sẽ chính thức được triển khai tại Hạt Orange vào ngày
1 tháng 2 năm 2018 trong các nhà hàng tham gia ở hai thành phố Anaheim và Santa Ana.
Sau khi triển khai, Hạt Orange sẽ trở thành hạt thứ chín của California thực hiện chương
trình này cho những người tham gia đủ điều kiện.
Những người tham gia Chương trình bữa ăn tại nhà hàng đủ điều kiện
Chương trình bữa ăn tại nhà hàng (Restaurant Meals Program, RMP) cho phép người già,
người khuyết tật và vô gia cư được nhận CalFresh cùng vợ/chồng của họ dùng thẻ Lợi
thế tiểu bang hạng vàng (EBT) để mua những bữa ăn được chuẩn bị sẵn từ các nhà hàng
tham gia. RMP có các lựa chọn bữa ăn dành cho người nhận CalFresh không thể chuẩn
bị bữa ăn có chỗ để lưu trữ và nấu ăn và/hoặc tiếp cận cửa hàng tạp hóa. Hãy nhấp vào
đây để biết thêm thông tin về các yêu cầu đủ điều kiện tham gia RMP.
“Chương trình bữa ăn tại nhà hàng mới đem lại cho người nhận CalFresh một lựa chọn
khác để thưởng thức bữa ăn nóng hổi tại các nhà hàng ở Santa Ana và Anaheim. Một số
người nhận không có cơ hội dùng nhà bếp nên chương trình này là một giải pháp thực
tế hơn để họ tiếp nhận chất dinh dưỡng phù hợp cần thiết”. Trên đây là chia sẻ của
Giám sát viên địa hạt 1 Andrew Do, Chủ tịch Hội đồng giám sát Hạt Orange.
Còn Phó chủ tịch Hội đồng giám sát Hạt Orange kiêm Giám sát viên địa hạt 4 Shawn
Nelson cho biết: “Thông qua giai đoạn thử nghiệm này của Chương trình bữa ăn tại nhà
Văn phòng dịch vụ xã hội Hạt Orange (County of Orange Social Services Agency, OCSSA) cung cấp Dịch vụ dành cho người trưởng
thành, các Chương trình viện trợ, tạo đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm y tế công, các Dịch vụ dành cho gia đình & trẻ em, cũng như
các chương trình Gia đình tự cung tự cấp cho cư dân của Hạt. OCSSA tuyển dụng trên 4.000 nhân viên trên khắp Hạt Orange. Để biết
thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi http://ssa.ocgov.com/.

hàng, chúng tôi có thể đánh giá kỹ hơn nhu cầu và tác động tiềm ẩn của tài nguyên bổ
sung này đối với nhóm dân số dễ tổn thương nhất trong hạt của chúng tôi”.
Khách hàng của CalFresh đủ điều kiện tham gia RMP sẽ được thông báo trước ngày 1
tháng 2 năm 2018. Nếu có thắc mắc về RMP, người nhận CalWORKs/CalFresh nên liên
hệ với nhân viên phụ trách của mình. Còn những người nhận CalFresh không có phúc lợi
CalWORKs có thể truy cập http://www.ssa.ocgov.com để biết thêm thông tin.
Sự tham gia của nhà hàng trong RMP
Hạt Orange luôn không ngừng tuyển chọn nhà hàng đặt tại các thành phố Anaheim và
Santa tham gia vào Chương trình bữa ăn tại nhà hàng (Restaurant Meals Program, RMP)
để tăng khả năng tiếp cận chương trình cho mọi người.
Chủ các nhà hàng trong những thành phố này có thể tìm hiểu thêm về cách đăng ký
bằng cách truy cập: http://ssa.ocgov.com/calfresh/calfresh/rmp_owner
Giám sát viên địa hạt 2 Michelle Steel chia sẻ: “Nhiều nhà hàng tại Hạt Orange có các lựa
chọn lành mạnh mà người nhận CalFresh đủ điều kiện có thể chưa từng có cơ hội tiếp
cận trước đây. Chương trình bữa ăn tại nhà hàng là một bước trong quá trình cung cấp
bữa ăn dinh dưỡng cho những cư dân nghèo nhất của chúng tôi”.
Bối cảnh ra đời Chương trình bữa ăn tại nhà hàng
Vào ngày 14 tháng 12 năm 2016, Hội đồng giám sát Hạt Orange đã cho phép Văn phòng
dịch vụ xã hội (Social Services Agency, SSA) trình lên Tiểu bang California kế hoạch đề
xuất thực hiện giai đoạn thử nghiệm của RMP.
“Chương trình bữa ăn tại nhà hàng là một hành động nhỏ chúng tôi có thể thực hiện để
giải quyết tình trạng vô gia cư với lòng trắc ẩn, vì các nhu cầu cơ bản của con người như
nơi ở và dinh dưỡng là vô cùng thiết yếu”, Giám sát viên địa hạt 3 Todd Spitzer cho biết.
Năm 2017, SSA đã làm việc với Tiểu bang để được phê duyệt kế hoạch đề xuất. Khi kế
hoạch được phê duyệt vào tháng 4 năm 2017, SSA đã nỗ lực xây dựng chương trình,
trong đó có việc soạn Biên bản ghi nhớ khung, tuyển chọn nhà hàng, xem xét đơn đăng
ký của các nhà hàng và đào tạo nhân sự. Bên cạnh đó, SSA đã họp với các bên có liên
quan, bao gồm cả việc hiện diện tại Diễn đàn các nhà cung cấp dịch vụ cho người vô gia
cư, để đảm bảo các tổ chức phục vụ cho người tham gia RMP đủ điều kiện biết về
chương trình sắp diễn ra.
Văn phòng dịch vụ xã hội Hạt Orange (County of Orange Social Services Agency, OCSSA) cung cấp Dịch vụ dành cho người trưởng
thành, các Chương trình viện trợ, tạo đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm y tế công, các Dịch vụ dành cho gia đình & trẻ em, cũng như
các chương trình Gia đình tự cung tự cấp cho cư dân của Hạt. OCSSA tuyển dụng trên 4.000 nhân viên trên khắp Hạt Orange. Để biết
thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi http://ssa.ocgov.com/.

Giám sát viên địa hạt 5 Lisa Bartlett cho biết: “Dinh dưỡng và được ăn những bữa ăn
phù hợp là một trong những yếu tố xã hội quyết định đối với sức khỏe. Chương trình
bữa ăn tại nhà hàng sẽ tạo điều kiện cho những người vô gia cư tại Santa Ana và
Anaheim được ăn những bữa ăn chuẩn bị sẵn và cải thiện sức khỏe của họ nói chung”.
Để tìm hiểu them về Chương trình bữa ăn tại nhà hàng, vui lòng truy cập
http://ssa.ocgov.com/calfresh/calfresh/rmp.
###

Logo Chương trình bữa ăn tại nhà hàng của Hạt Orange:

Văn phòng dịch vụ xã hội Hạt Orange (County of Orange Social Services Agency, OCSSA) cung cấp Dịch vụ dành cho người trưởng
thành, các Chương trình viện trợ, tạo đủ điều kiện tham gia Bảo hiểm y tế công, các Dịch vụ dành cho gia đình & trẻ em, cũng như
các chương trình Gia đình tự cung tự cấp cho cư dân của Hạt. OCSSA tuyển dụng trên 4.000 nhân viên trên khắp Hạt Orange. Để biết
thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi http://ssa.ocgov.com/.

