
THÔNG TIN TỪ VĂN PHÒNG THỐNG ĐỐC TIỂU BANG VÀ BỘ Y TẾ   
               DO CƠ QUAN XÃ HỘI VIỆT NAM MINNESOTA CHUYỂN TIẾP 

 
Tính cho đến ngày 24 tháng Năm, tại Minnesota đã có 19,845 người lây nhiễm COVID_19, trong số này đã có  861 

người thiệt mạng. 

 
Vào ngày 22 tháng 5, thống đốc Tim Walz đã ra thông báo về việc cung cấp xét nghiệm miễn phí cho dân cư tiểu 

bang Minnesota- bất cứ có triệu chứng hay không- trong ba ngày cuối tuần từ thứ Bảy ngày 23 cho đến ngày 25 

tháng 5, mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 5 giò chiều. Công tác thử nghiệm do các Vệ Binh Quốc Gia của Minnesota   

thực hiện với hy vọng sẽ xét nghiệm được khoảng 6 ngàn người.  

Bất cứ cư dân Minnesota nào muốn thử nghiệm miễn phí, xin đến một trong 6 địa điểm dưới đây, - không cần làm 

hẹn trước: 

1. Thành phố St Paul: 1530 Maryland Ave E, St Paul, MN 55106  

2. Thành phố Minneapolis: 1025 Broadway St. NE, Minneapolis, Minnesota 55413. 

3. Thành phố Moorhead:  1002 15th Ave N, Moorhead, MN 56560 

4. Thành phố Duluth: 4015 Airpark Blvd, Duluth, MN 55811 

5. Thành phố Faribault: 3000 W Airport Rd, Faribault, MN 55021 

6. Thành phố St. James:  521 Armstrong Blvd N, St James, MN 56081. 

Bộ Y Tế (MDH) đặc biệt khuyến khích những ai cơ thể đang có bệnh hoặc đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 

COVID-19 nên được xét nghiệm. 

 

Minnesota's Resettlement Network (Hệ Thống Tái Ổn Định tại Minnosota) mới đây đã gia hạn cho những ai chưa 

trở thành công dân Mỹ dù đã sinh sống ở đây quá 5 năm. Chính sách này cho phép họ tìm kiếm sự giúp đỡ cho tình 

trạng di trú của mình thông qua những dịch vụ như giúp đỡ điền đơn xin thất nghiệp, xin phụ cấp thực phẩm hoặc 

tiền mặt, tìm việc làm, tìm kiếm nguồn lực hoặc giúp đỡ các gia đình đang gặp khó khăn trong việc học tập từ xa, 

đặc biệt là hỗ trợ về luật pháp cho những ai muốn trở thành công dân Mỹ. 

Số điện thoại liên lạc như sau (nếu cần thông dịch xin cho nhân viên biết): 

• Khu vực song thành (Minneapolis và St Paul): 612- 465-0596 

• Khu vực phía Bắc Minnesota: 218-512-1500 

• Khu trung tâm Minnesota: 320-455-3001 

• Khu vực phía Nam Minnesota: 507-514-0812 hoặc 507-289-5960 (ext. 119) 

https://infogram.com/resettlement-network-service-in-minnesota-1h7g6k3jwxvg2oy?live 

 

Đường giây chung cho gia đình cần người trông coi trẻ em do cha mẹ phải nhập viện vì COVID-19:  

#1-888-290-7590 

Nhà tạm trú cho các trẻ em này ở St Paul:  

525 Main St #120673  

St Paul, MN 55112-3388 

https://minneapolis-stpaul.safe-families.org 

 

Hướng Dẫn của Bộ Y Tế Tiểu Bang (MDH) khi tụ tập cầu nguyện về tôn giáo: 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/guidefaithserv.pdf 

 

Hướng dẫn của CDC cho việc tổ chức tang lễ & chôn cất người quá cố: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/funeral-

guidance.html?deliveryName=USCDC_2067-DM28083 
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