Hãy ủng hộ chúng tôi
KẾT NỐI
Quý vị có thể gọi điện hoặc gửi
email cho VAS để đặt hẹn. Chúng
tôi sẽ giúp quý vị xác định nhu cầu,
sau đó tìm kiếm và hỗ trợ quý vị tiếp
cận những nguồn lực phù hợp nhất.

TÌNH NGUYÊN
Chúng tôi luôn tìm kiếm những tình
nguyện viên nhiệt tình và tâm huyết
để tham gia với VAS trong việc phục
vụ cộng đồng. Hãy liên lạc với
chúng tôi ngay nếu quý vị muốn hỗ
trợ VAS.

TÀI TRỢ
VAS là một tổ chức phi lợi nhuận
501(C)(3). Mọi đóng góp của quý vị
cho VAS chính là sự giúp đỡ tới cộng
đồng người Mỹ gốc Việt ở khu vực
DMV. Mọi đóng góp đều được miễn
giảm thuế theo luật quy định. Hãy
tham gia ủng hộ cho các chương trình
gây quỹ của VAS và gửi check hoặc
tiền mặt tới cho VAS theo địa chỉ ở
trang sau.
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Xây dựng năng lực,
Thay đổi cuộc sống!

VỀ CHÚNG TÔI
Tổ chức Dịch vụ Việt Mỹ (VAS) là một tổ
chức phi lợi nhuận được thành lập để đáp
ứng các nhu cầu mới và hiện tại của cộng
đồng người Mỹ gốc Việt ở khu vực Greater
Washington. Hầu hết các khách hàng của
VAS là những người nhập cư có thu nhập
thấp với trình độ tiếng Anh giới hạn, làm
việc bận rộn và cần những dịch vụ linh
hoạt về y tế và xã hội. VAS cam kết mang
lại những dịch vụ tốt nhất và thuận
tiệnnhất cho cộng đồng để liên kết cộng
đồng với các nguồn lực và cải thiện chất
lượng cuộc sống của họ.

CÁCH THỰC HIỆN
TIẾP CẬN CỘNG ĐỒNG
VAS ưu tiên tìm đến những người khó khăn
nhất trong cộng đồng và hỗ trợ họ đến với các
dịch vụ cần thiết thông qua việc tiếp cận tại gia.

ĐỐI TÁC
VAS tiếp cận với các cơ quan, nhà thờ, trường
học và nhà cung cấp tại địa phương để tìm
kiếm các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của
cộng đồng

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG
VAS tập trung vào các chiến lược xây dựng
năng lực và thúc đẩy sự kết nối trong cộng
đồng.

DỊCH VỤ CỦA VAS
CHĂM SÓC Y TẾ
Ghi danh Obamacare, tiếp
cận chăm sóc sức khỏe ban
đầu, giáo dục sức khỏe.

Tổ chức lớp tiếng Anh
và phát triển kinh tế
Bắt đầu từ cấp độ mới bắt
đầu, khóa học công dân và
công việc

Sự kiện cộng đồng
Tết trung thu, sự kiện cao cấp,
dã ngoại cộng đồng

Trung tâm chăm sóc
người
Dịch vụ lâm sàng, Tư vấn chế
độ ăn uống, Chăm sóc chất
lượng cao cho người cao niên

DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT
Chương trình thành viên ưu
tiên, chuyên chở và phiên
dịch, bảo lãnh thân nhân/trợ
giúp pháp lý

