
Đây Là Cách Chúng Tôi Có Thể Trợ Giúp 

Truy Cập Thông Tin và Quyền Lợi: 
Ban Vận Động Chính Sách Cộng Đồng kết nối người cao niên với một loạt 
các nguồn lực, lợi ích và thông tin toàn diện. Chúng tôi có thể: 
• Hỗ trợ các ứng dụng cho các lợi ích công cộng như Chương

Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) và hỗ trợ nhiên
liệu.

• Giảm nhẹ quy trình đăng ký và nhận các quyền lợi của Medicare.
• Hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận một số chương trình và miễn giảm

thuế như Miễn Trừ cho Người Cao Tuổi 41C, Tín Dụng Thuế
Hoàn Trả Tiền Thuê Bất Động Sản Dành Cho Người Cao Niên
và nhiều chương trình khác nữa.

• Hỗ trợ người cao tuổi với các hệ thống điều hướng bao gồm
mạng lưới và các dịch vụ thành phố dành cho người cao tuổi.

Tiếp Cận và Gắn Kết: 
Ủy Ban tổ chức nhiều sự kiện và chương trình trong suốt cả năm. 
Từ các sự kiện kỷ niệm lớn trên toàn thành phố đến các cuộc tụ họp 
tập trung tại khu phố nhỏ hơn, chúng tôi gắn kết các cư dân lớn tuổi 
ở nhiều cấp độ. 

Dịch Vụ Chuyên Chở: 
Chúng tôi cam kết giúp mọi người tiếp tục có cuộc sống độc lập 
bằng cách kết nối họ với các nguồn lực chuyên chở. Chúng tôi cung 
cấp: 
• Xe đưa đón miễn phí có xe lăn cung cấp dịch vụ tận nhà cho 

các cuộc hẹn không khẩn cấp với bác sĩ. Gọi (617)-635-3000 
để biết thêm thông tin.

• Phiếu Giảm Giá Taxi với các mức chiết khấu.

Là một phần trong Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh, sứ mệnh của chúng tôi là 
nâng cao cuộc sống của quý vị bằng các chương trình, nguồn lực và kết nối ý 
nghĩa để chúng ta có thể cùng sống và khỏe mạnh khi về già tại Boston. 



Các Nguồn Lực của Ủy Ban Khỏe Mạnh Khi Về Già 

Cơ Hội Trở Thành Tình Nguyện Viên: 
Chúng tôi điều hành các chương trình tình nguyện trong công tác theo 
hướng tác động trên toàn thành phố: 
• RSVP phù hợp với những người cao niên có cơ hội trở thành tình

nguyện viên có ích tại Boston.
• Chương Trình Đồng Hành cùng Người Cao Niên phù hợp với những

người cao niên có người ở nhà cần giúp đỡ.
• Các Lễ Tân Cao Niên tình nguyện dành thời gian của họ để đón khách

của Tòa Thị Chính.
• Chương Trình Giảm Thuế Tài Sản cho Người Cao Niên: Chủ nhà của

người cao niên đủ tiêu chuẩn có cơ hội được giảm giá tới $1.500 cho
hóa đơn thuế bất động sản của họ bằng cách làm tình nguyện cho một
cơ quan Thành Phố.

Nhà Ở: 
Ủy Ban Khỏe Mạnh Khi Về Già hoạt động để đảm bảo rằng người cao 
tuổi có thể tìm và duy trì nhà ở. Chúng tôi có thể: 
• Hỗ trợ các ứng dụng về nhà ở.
• Kết nối người cao tuổi với các cơ quan khác trong Thành Phố và cộng

đồng có thể cung cấp các nguồn lực để sửa chữa nhà và các tình
huống thách thức khác như dành dụm.

• Cung cấp sự hòa giải và bào chữa tòa án.

Hỗ Trợ cho Bệnh Nhân Alzheimer và 
Người Chăm Sóc: 
Hãy nhớ rằng quý vị không cô đơn; Chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ quý 
vị. Chúng tôi: 
• Host Memory Cafés, là nơi những người bị mất trí nhớ và người chăm

sóc của họ có thể gặp nhau trong một môi trường xã hội an toàn.
• Cung cấp giấy giới thiệu và cung cấp các buổi hội thảo, đào tạo, và các

nhóm hỗ trợ cho những người đang hỗ trợ người thân lớn tuổi.

Hãy Luôn Kết Nối với Ủy Ban Khỏe Mạnh Khi Về Già: 
Số điện thoại chính: 

(617) 635-4366

Trang web: 
www.boston.gov/age-strong 

Facebook: 
@AgeStrongBos 

Twitter: 
@AgeStrongBos 
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