የኮቪድ-19 ግባቶች
የቤት ውስጥ በተናጥል ብጥብጥ:
በደል እና አመፅ መነጠልን እንድሚያበረታታ እናውቃለን ፡፡
API Chaya ለአገልግሎት ለመስጠት ከፍት ነው ፡፡ ብዙ ሰዎች የበለጠ ቤታቸውን እንደሚቆዩ እናውቃለን ፣ እና በስራ እና በሌሎች
የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች (መጓጓዣ ፣ ጂም ፣ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ፣ ወዘተ) በኩል ለማህበረሰብ እና ለሌሎች ሀብቶች
አነስተኛ መዳረሻ አላቸው ፡፡ የአእምሯዊ ፣ መንፈሳዊ እና አካላዊ ጤንነታችን ተጽዕኖ እንደሚያደርስ እና እርስ በእርሱ እንደተያያዘ
እናውቃለን ፡፡ የአካል ጉዳተኛ ማህበረሰቦች ለረጅም ጊዜ የእንክብካቤ ረመረቦችን እና ሀብቶችን ሲገነቡ እንደነበሩ እናውቃለን እናም
የእኛ ስራ ያንን ውርስ ያስቀጥላል ፡፡
API CHAYA ከፍት ነው
ወደ ሩቅ ክዋኔዎች ተዛውረናል ፡፡ ከሰኞ እስከ አርብ ከጠዋቱ 10 እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ባለው የእገዛ መስመሮቻችን (1-877-9224292) እና በቢሮ መስመር (206-467-9976) ላይ እንገኛለን ፡፡
ከስራ ሰዓት ውጪ ያሉ ግባቶች፡
National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-7233
King County Sexual Assault Resource Center: 1-888-998-6423
National Human Trafficking Hotline: 1-888-373-7888
እኛ እንደ አንድ ማህበረሰብ የጋራ እንክብካቤን ተግባራዊ ማድረጋችንን እንቀጥል ፣ ይህ ሀብት ይህንን ተግባር ሊደግፍ ይችላል ብለን
ተስፋ እናደርጋለን

Chinatown/International District ንግዶች መደገፍ:
Asian American የንግድ ድርጅቶች ላይ የዜኖፎቢያ እና መገለል ሰዎችSeattle’s Chinatown-International
District ውስጥ ትናንሽ ንግዶችን እና ምግብ ቤቶችን እንዳይደግፉ ከወራት እያገታቸው ቆይቷል ፡፡
አንዳንድ የንግድ ሥራ ባለቤቶች በ 60% የንግድ ሥራ ማሽቆልቆላቸውን ሪፖርት አድርገዋል ፡፡ አንዳንድ ባለቤቶች ሠራተኞችን ከሥራ
ለመቀነስ ወይም በራቸውን ለመዝጋት እንኳን ከባድ ውይይቶች እያደረጉባቸው ነው ፡፡
AAPI ንግዶችን ማሳየት እና መደገፍ ሁላችንም በፀረ-ኤሺያን መገለል የተጎዱትን ለመርዳት ሁላችንም በምንችለው ተቋማት ውስጥ
በመመገብ እና በመግዛት ሁላችንም ማድረግ የምንችለው ነገር ነው ፡፡

APA Labor Alliance ግብአቶች:
Washington State ውስጥ, ሁሉም የመንግስት ሰራተኞች በዚህ ጊዜ ደመወዝ መከፈል ይቀጥላሉ። ሆኖም የተከፈለ የሕመም
ፈቃድ እና ለሁሉም ሠራተኞች በቂ የጤና መድን ሽፋን ዋስትና የፌዴራል ፖሊሲዎች ከሌሉ ብዙ ሥራ ያላቸው ሰዎች ሲታመሙ በቤት
ውስጥ ለመቆየት CDC’s መመሪያ ከመከተል በብቃት ይከላከላሉ ፡፡
የእኛን APALA’s የመሳሪያ ኪት ሙሉ በሙሉ እዚህ ይመልከቱ ፡፡ እንዲሁም የ AFL-CIO’s ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሀብቶችን ይመልከቱ
፡፡

ለግለሰቦች ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ-በቋንቋ ቅጾችን ለመሙላት ድጋፍ:
Chinese Information Service Centerለ ኮቪድ-19 ድጋፍ ብቁ ለመሆን አስፈላጊ የሆኑ ቅጾችን እና ማመልከቻዎችን
በመሙላት ሊረዱዎት ይችላሉ ፡፡ ግባቶችን ለማግኘት ወይም በቀጥታ ሊረዱዎት ከሚችሉ ሰራተኞች ጋር ለመገናኘት!ድረ ገፃቸውን
በ https://cisc-seattle.org/covid19/ ይጎብኙ!

AMHARIC (ኣማርኛ) – AM

