
 
88
%

 
10
%

 
2
%

Chương trình Bữa Ăn Nóng cho Cao Niên được thực hiện bởi Làng Dưỡng Lão Tuổi
Hạc Ontario trong 3 đợt: tháng Tư - Sáu 2020, tháng Chín - Mười 2020, và tháng
Một - Hai 2021. Báo cáo này tập trung vào đợt 2 và 3 – được tài trợ hoàn toàn bởi
quỹ  chính phủ liên bang COVID-19 Emergency Community Support Fund (ECSF)
qua tổ chức United Way Greater Toronto.  

Trong vòng 12 tuần, LDL Tuổi Hạc cung cấp 3308 bữa ăn miễn phí cho hơn 380 cao
niên Việt Nam sinh sống tại vùng GTA. Phần lớn các cao niên gặp khó khăn về đi lại,
ngôn ngữ, và tài chánh. Bằng cách kết hợp với 7 nhà hàng Việt Nam trong vùng, LDL
cung cấp những bữa ăn Việt, giúp các bác cao niên giảm sự lo lắng, cô đơn, thiếu
thực phẩm và thiếu thông tin trong bệnh dịch. 

Chi phí thức ăn và vận chuyển

Trả lương cho nhân viên 

Chi phí in ấn tài liệu,
tiền gas,... 

Hot Meals for Seniors
Bữa ăn nóng cho cao niên

SƠ LƯỢC VỀ CHƯƠNG TRÌNH

7 NHÀ HÀNG  

CÁC CHI PHÍ

3 VÙNG TRONG KHU GTA 

Báo cáo Chương trình 

Phở 90
Hà Nội 3 Seasons
Phở Mì Việt Hoa
Phở Tiến Phát 

Hơn 380 cao niên Việt Nam trong khu
vực Toronto, Peel, và York tham gia vào
chương trình. Nhiều cao niên sống một
mình trong những khu nhà tập thể,
không có sự chăm sóc của gia đình.  

Phở Metro
Tâm Restaurant
Saigon House

Tài trợ từ ECSF - government : $74,624 



NHỮNG MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC: 

Đợt 2 và 3 của chương trình từ tháng 9-10 2020 và tháng 1-2 2021, kéo dài tổng cộng 12
tuần.
Đã cung cấp 3308 bữa ăn và 3000 bản tin đến hơn 380 cao niên Việt Nam ở GTA.
9 bản tin khác nhau với thông tin về sức khoẻ thể chất và tâm lý, COVID-19, các nguồn hỗ
trợ,... bằng tiếng Việt. 

Những cao niên Việt Nam bị khuyết tật hay khiếm
khuyết và sống một mình thường không đọc báo hay
có mạng xã hội. 

Những cao niên gặp nhiều khó khăn nhất là những
người khó cho chúng ta liên lạc nhất:  

93% cao niên nói rằng chương trình giúp giảm sự thiếu thốn về thực phẩm.
97% nói rằng những bữa ăn và cuộc gọi hằng tuần giúp giảm sự cô đơn và lo lắng về
COVID-19.
96% nói rằng các bản tin rất hữu ích trong việc cung cấp thông tin. 

KHẢO SÁT KHI KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH CHO THẤY: 

Với chương trình Bữa Ăn Nóng cho Cao Niên,
LDL dựa vào những người quen biết trong cộng
đồng để biết đến tìm đến và liên lạc với những
người đang gặp khó khăn.
Nhiều cao niên chỉ biết đến chương trình qua bạn
bè hay gia đình.

Sự kết nối liên lạc trong cộng đồng là tối cần thiết
cho những chương trình cứu trợ:

 

Rất nhiều cao niên không có máy tính hay điện
thoại cầm tay, nên cũng không có email và mạng
xã hội. 
Điện thoại và thư từ là cách hiệu quả nhất để liên
lạc với các cao niên. 

Gọi điện và gửi thư là những cách tốt nhất để liên
lạc với các cao niên:  

Sau khi chương trình kết thúc, một số cao niên liên lạc với LDL để có thể đóng góp một
lần hoặc thường xuyên hàng tháng cho LDL.

KẾT QUẢ

KINH NGHIỆM TÀI TRỢ BỞI

Ngày 18 tháng Năm, 2021
The Golden Age Village for the Elderly - Tuoi Hac Village

(Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario)


