COVID-19 வள ஆதாரங் கள்
தனிைமப் ப�த்த�ல் �ட்� வன்�ைற:
தனிைமப் ப�த்த�ல் தவறாக நடத்தப் ப�வ�ம் வன் �ைற�ம் அ�கரிப் பைத
நாங் கள் அ��ேறாம் .
ேசைவயாற் �வதற் ெகன் ேற API Chaya �ரத்ேயகமாகத் �றந்�ள் ள�. பல�ம்
அ�கள�ல் �ட்�ல் இ�ப் பைத�ம் , ச�கத்�டன் , ேவைல �லம் ெப�ம் �ற
வளங் க�டன் மற் �ம் �ற அன்றாட நைட�ைறக�டன் (ேவைலக்காக
பயணிப் ப�, உடற் ப�ற் �க்�டம் , ச�கச் ெசயல் பா�கள் ேபான்றைவ)
�ைறவான ெதாடர்� இ�ப் பைத�ம் நாங் கள் அ�ேவாம் . நம� மனநலம் ,
ஆன் ம நலம் மற் �ம் உடல் நலம் பா�க்கப் பட்�ள் ளைத�ம் அைவ
ஒன்�டெனான்� ெதாடர்�ள் ளைத�ம் நாங் கள் அ�ேவாம் . ஊன�ற் ேறார்
ச�கங் கள் பராமரிப் � வைலயைமப் �கைள�ம் வள ஆதாரங் கைள�ம் பல
காலமாக உ�வாக்� வந்�ள் ளன என் பைத�ம் அந்த மரபார்ந்த வ��ல்
எங் கள் பணி ெதாடர்வைத�ம் அ�ேவாம் .
API CHAYA �றந்�ள் ள�
ெதாைலவ�ச் ெசயல் பா�க�க்� நாங் கள் நகர்ந்�ள் ேளாம் . எங் கள் �ரத்ேயக
எண் (1-877-922-4292) மற் �ம் அ�வலக எண் (206-467-9976) ஆ�யவற் �ல் �ங் கள்
�தல் ெவள் ளி வைர காைல 10 �தல் �ன் ம�யம் 4 வைர எங் கைளத்
ெதாடர்�ெகாள் ளலாம் .
ேவைல ேநரத்�க்�ப் �றகான வள ஆதாரங் கள் :
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
ஒ� ச�கமாகக் �ட்� பராமரிப் � நைட�ைறையச் ெசயல் ப�த்�வைதத்
ெதாடர்�ேறாம் . இந்த வள ஆதாரம் இந்த நைட�ைறைய ஆதரிக்�ெமன்�
நம் ��ேறாம் .

ைசனாட�ண்/சர்வேதச மாவட்டத் ெதா�ல் க�க்கான ஆதர�:
அயல் நாட்டவர் �தான பாரபட்சம் மற் �ம் ஆ�ய அெமரிக்கத் ெதா�ல் கைளச்
�ற் ��ம் களங் கம் ஏற் ப�த்�தல் ஆ�யைவ �யாட்��ன் ைசனாட�ண்சர்வேதச மாவட்டத்��ள் ள �� ெதா�ல் கைள, உண� ���கைள
ஆதரிப் ப���ந்� மாதக்கணக்�ல் மக்கைள �லகச் ெசய் �ள் ள�.
�ல ெதா�ல் உரிைமயாளர்கள் 60% �யாபாரம் �ைறந்��ட்டதாகத்
ெதரி�த்��க்�றார்கள் . �ல உரிைமயாளர்கள் பணியாளர்கைள நீ க்�வதற் �
அல் ல� கதைவ இ�த்� ��வதற் � க�னமான உைரயாடல் கைள நடத்�க்
ெகாண்��க்�றார்கள் .
வ�ைகத�த�ம் AAPI ெதா�ல் கைள ஆதரிப் ப�ம் அேதேநரம் �யத்த�
நி�வனங் களில் ெபா�ட்கைள வாங் �வ�ம் உண�ண்ப�ம் மட்�ேம ஆ�ய

TAMIL (த�ழ் ) – TA

எ�ர்ப்�க் களங் கத்தால் ேநர�யாகப் பா�க்கப் பட்ேடா�க்� உத�வ�ல் நாம்
அைனவ�ம் ெசய் ய ேவண்�ய�.

APA Labor Alliance வள ஆதாரங் கள் :
வா�ங் டன் மாகாணத்�ல் அைனத்� ெபா�ப் பணியாளர்க�க்�ம் இந்த
ேநரத்�ல் ெதாடர்ந்� ெதாைக வழங் கப் ப�ம் . எனி�ம் , ஊ�யத்�டன்
��ய ேநாய் ��ப் � மற் �ம் ேபா�ய உடல் நலக் காப் �ட்�ப் பா�காப் ைப
அைனத்�ப் பணியாளர்க�க்�ம் வழங் க மத்�ய அர�ன் ெகாள் ைககள்
உத்தரவாதம் தராததால் , பல பணி�ரிேவார் CDC-ன் வ�காட்�தைலப்
�ன் பற் � ேநா�ற் றேபா� �ட்�ல் இ�ப் ப� த�க்கப் பட்�ள் ள�.
APALA-ன் க��ப் ெபட்�ைய அதன் ��ைமேயா� இங் ேக பார்க்கலாம் .
AFL-CIO-ன் COVID-19 ��ரப் பரவல் வள ஆதாரங் கைள�ம் பார்க்கலாம் .

தனிநபர்க�க்கான ெபா�ளாதார ஆதர�: ப�வங் கைள நிரப் �வ�ல்
ெமா� உத�:
COVID-19 ஆதர�க்�த் த��ெபற அவ�யமான ப�வங் கைள�ம்
�ண்ணப் பங் கைள�ம் நிரப் ப�ம் Chinese Information Service Center
உதவ���ம் . அவர்கள� இைணயபக்கமான https://cisc-seattle.org/covid19/
பக்கத்�ற் � வந்� வள ஆதாரங் கைள அ�கேவா அல் ல� உங் க�க்�
உதவக்��ய பணியாளைர ேநர�யாக ெதாடர்�ெகாள் ளேவா ெசய் யலாம் .
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