
Nguồn Lực 
Các Số Điện Thoại Quan Trọng  
 
Dưới đây là một vài số điện thoại quan trọng cần ghi nhớ khi quý vị tìm 
kiếm trợ giúp.  
 
Ủy Ban Người Cao Tuổi Khỏe Mạnh 617-635-4366  
Giúp đỡ những cư dân Boston cao tuổi tiếp cận thông tin, chương trình 
và dịch vụ mà họ cần. Các dịch vụ của chúng tôi vẫn mở cửa và có sẵn 
qua điện thoại. Các cuộc gặp trực tiếp chỉ diễn ra theo lịch hẹn. Vui lòng 
gọi cho chúng tôi, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9 giờ sáng - 5 giờ chiều 
hoặc gửi email đến địa chỉ agestrong@boston.gov.  
 
Chuyên Chở Người Cao Tuổi Khỏe Mạnh 617-635-3000  
Chúng tôi cung cấp cho cư dân Boston từ 60 tuổi trở lên phương tiện di 
chuyển miễn phí trong Thành Phố Boston cho các cuộc hẹn y tế không 
khẩn cấp và các chuyến đi mua tạp hóa, có thông báo trước. Chúng tôi 
cũng có dịch vụ đưa đón dành cho người dùng xe lăn.  
 
Đường Dây Y Tế của Thị Trưởng 617-534-5050  
Dịch vụ giới thiệu và thông tin đa ngôn ngữ, bảo mật, miễn phí. Chúng 
tôi giúp đỡ và hoan nghênh tất cả các cư dân bất kể tình trạng nhập cư. 
Nếu quý vị hoặc gia đình quý vị cần hỗ trợ pháp lý, chúng tôi sẽ giới 
thiệu đến các dịch vụ pháp lý.  
 
Văn Phòng Nhà Ở Công Bằng & Bình Đẳng 617-635-2500  
Văn phòng này hoạt động để ngăn chặn sự phân biệt đối xử và đảm bảo 
quyền tiếp cận nhà ở công bằng và bình đẳng cho tất cả cư dân Boston. 
 
Văn Phòng Thống Đốc 617-725-4005  



Thông tin về Lệnh Điều Hành của Thống Đốc.  
 
Văn Phòng Tổng Công Tố 617-727-8400  
Khiếu nại về Nơi Làm Việc/Khiếu nại của Người Tiêu Dùng.  
 
Cục Hỗ Trợ Thất Nghiệp 877-626-6800  
Tổng Đài - Các nhân viên trực tổng đài đa ngôn ngữ luôn sẵn sàng hỗ 
trợ. 
 
Gọi số 311 hoặc 617-635-4500  
Sẵn sàng 24/7 để hỗ trợ tất cả các dịch vụ Thành Phố Không Khẩn Cấp.  
 
Tất Cả Các Trường Hợp Khẩn Cấp  
(Cảnh Sát, Cứu Hỏa, Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp (EMS)) phải được báo 
cáo đến 911. 


