
Need HELP? 

@coregives

CORE grants can help with rent, mortgage, 

utilities, funeral expenses, medical costs 

etc., and never need to be repaid.  

Documentation is required.

To learn more, or apply for a

CORE grant, or refer a family visit 

coregives.org.

CORE is a national 501(c)(3) that grants to food and beverage service employees with children when either the parent or child faces a health crisis, medical diagnosis, injury, death or the impact of a natural disaster. 
CORE là tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) quốc gia, trợ cấp cho lao động trong khu vực cung cấp dịch vụ thực phẩm và đồ uống có con cái khi người lao động hoặc con của họ đối mặt với vấn đề về sức khoẻ, chẩn đoán bệnh tật, chấn thương, tử 
vong hoặc tổn hại gây ra bởi thiên tai.

(CON CỦA NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG)

Cần sự trợ giúp?
Nếu anh, chị có con và đang đối mặt 
với các vấn đề về sức khoẻ, chấn 
thương, có người trong gia đình tử 
vong, hoặc tổn hại gây ra bởi thiên 
tai, chương trình CORE có thể hỗ trợ 
tài chính.

Những trường hợp có thể được hỗ trợ bao gồm:
• tình trạng sức khoẻ được chẩn đoán (con hoặc bố, mẹ)
• Chấn thương hoặc tai nạn (con hoặc bố, mẹ)
• Thành viên trong gia đình tử vong (con hoặc bố mẹ)
• Là nạn nhân bạo lực gia đình
• Mất nhà cửa hoặc việc làm do thiên tai

Qualifying events include:
• Diagnosed medical condition (child or parent)
• Injury or accident (child or parent)
• Death of immediate family member (child or 
parent)
• Documented domestic abuse
• Loss of home, or place of employment  due to a 
natural disaster

Chương trình trợ cấp CORE có thể hỗ trợ tiền thuê 
nhà, thế chấp nhà, điện, nước, internet, cước viễn 
thông, chi phí tang lễ, chi phí y tế, v.v., mà không 
cần phải hoàn trả lại. Chương trình sẽ đòi hỏi người 
nhận trợ cấp nộp một số giấy tờ.

Tìm hiểu thêm thông tin hoặc nộp đơn cho chương 
trình trợ cấp CORE, hay giới thiệu chương trình tới 
người khác, hãy tham khảo: coregives.org.


