
 
Hãy liên hệ với cơ quan mà bạn quan tâm TRƯỚC KHI đến văn phòng của họ. Hầu hết các đại lý đang hoạt động 
theo giờ phục vụ điều chỉnh do COVID-19. 

Catholi Charities – The Marian House 
www.ccharitiescc.org 

 
NGƯỜI LIÊN HỆ: 719.475.7314 
ĐỊA ĐIỂM: 14 West Bijou Street, Colorado Springs, CO 80903 
 
Marian House cung cấp tủ thức ăn cộng đồng, dịch vụ tuyển dụng, 
hỗ trợ gia cư và dịch vụ xác định tài liệu. 
 
 
 

Homeward Pikes Peak  
www.homewardpp.org 

 
NGƯỜI LIÊN HỆ: 719.473.5557 
ĐỊA ĐIỂM: 2010 E. Bijou Street, Colorado Springs, CO 80909 
 
Homeward Pikes Peak đang hỗ trợ các công dân phục hồi sau lạm 
dụng chất kích thích và chuyển đổi từ tình trạng vô gia cư và thất 
nghiệp sang tự cung tự cấp cho những người gần đây được ra tù. 

Tri-Lakes Cares  
www.tri-lakescares.org 

 
NGƯỜI LIÊN HỆ: 719.481.4864 
ĐỊA ĐIỂM: 235 North Jefferson St., Monument, CO 80132 
 
Tri-Lakes Cares nằm trong Monument và phục vụ công dân cư trú 
trong khu vực Tri-Lakes. TLC cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, 
từ thực phẩm và tạp phẩm, hỗ trợ quỹ gia cư, dịch vụ y tế cho đến 
vận chuyển. 
 

CPCD – Hợp tác Cộng đồng Phát triển Trẻ em 
www.cpcdheadstart.org 

 
NGƯỜI LIÊN HỆ: 719.635.1536 
ĐỊA ĐIỂM: 2330 Robinson St, Colorado Springs, CO 80904 
 
CPCD đang triển khai phương pháp hai thế hệ để cung cấp chứng 
nhận và đào tạo việc làm cho những người chăm sóc trẻ em đăng ký 
các chương trình Head Start. Các chứng chỉ được cung cấp theo 
chương trình này là công nghệ thông tin, phối hợp phát triển trẻ em và 
hàn chì sản xuất. 
 

CASA – Người bênh vực Đặc biệt do Tòa án Chỉ định 
www.casappr.org 

 
NGƯỜI LIÊN HỆ: 719.447.9898 
ĐỊA ĐIỂM: 418 S. Weber St., Colorado Springs, CO 80903 
 
CASA cung cấp các dịch vụ trao đổi và nuôi con có giám sát cho 
trẻ em và gia đình của trẻ khi có mâu thuẫn lớn giữa cha mẹ, lệnh 
bảo vệ, bạo lực gia đình, ngược đãi trẻ em, quan ngại về sức khỏe 
tâm thần, lạm dụng chất kích thích hoặc các yếu tố khác ngăn cản 
sự tiếp xúc với trẻ em cho đến khi các vấn đề đó được tòa án giải 
quyết hoặc đạt được các thỏa thuận khác. 
 

Nghề nghiệp trong ngành Xây dựng Colorado 
www.ciccolorado.org 

 
CICC cung cấp một chương trình đào tạo giáo dục dưới sự hợp tác với 
các khu học chánh Quận El Paso. Thanh thiếu niên hoàn thành chương 
trình được tập huấn về công việc và được nhận các chứng chỉ được 
công nhận có thể hỗ trợ việc làm trong lĩnh vực thương mại. Học sinh 
nên liên hệ với cố vấn trường học của mình để bày tỏ sự quan tâm đến 
chương trình này. 

Để tìm hiểu thêm về chương trình CSBG, hãy truy cập 
https://humanservices.elpasoco.com/community-services-block-grant/ 

 

Trợ cấp Khối Dịch vụ Cộng đồng 
22002211  ĐĐốốii  ttáácc  đđãã  KKýý  hhợợpp  đđồồnngg  

Chương trình Trợ cấp Khối Dịch vụ Cộng đồng (CSBG) là một sáng kiến Liên bang cung cấp hỗ trợ tài 
chính hoặc đào tạo cho những người có mức thu nhập hộ gia đình hàng năm bằng hoặc dưới 200 phần trăm 
Ngưỡng nghèo Liên bang. Quận El Paso ký hợp đồng với các cơ quan địa phương trong cộng đồng Quận El 
Paso để cung cấp sự hỗ trợ và cơ hội cho công dân cư trú tại Quận El Paso. 
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