COVID-19 వన��
ఐ��షన్� గృహ �ంస:
��� ��గం మ�� �ంస ఒంట�� వృ�� �ం��ంద� �� ���.
API Chaya ఓ�న్ �య��� అం�తం �యబ�ం�. �� మం� �పజ� ఎ�� వ� ఇం�
వద�
� ఉ�� ర� �� ���, మ�� ప� మ�� ఇతర �నచర� ల �� � (�క�క�,
�� �మ�ల, ���క �ర� క��� �ద�న�) క�� �� మ�� ఇతర వన�ల�
త�� వ ��� స్ ఉం�. మన �న�క, ఆ�� �� క మ�� ��రక ఆ�గ� ం �ప��త�,
పరస� రం అ�సం��ంచబ�ంద� �� ���. �క�ంగ సం�� �� �లం�
సంర�ణ �ట్వర్� � మ�� వన�ల� ��� ���� య� �� ���, మ�� � ప�
ఆ �రస�� �� �న����ం�.
API CHAYA �రవబ�ం�
�� ��ట్ ఆప�షన�
� తర�ం��. �� � �ల్� �న్ (1-877-922-4292) మ��
ఆ�స్ �న్ (206-467-9976)� �మ�రం �ం� ��క�రం వర�, ఉదయం 10am �ం�
�యం�తం 4pm వర� అం���� ఉ�� �.
గంటల వన�ల త��త:
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
స�� � సంర�ణ� ఆచరణ� �టడ
� ం ఒక స�జం� మనం �న����ం, ఈ వన� ఈ
అ�� ��� మద�
�
ఇ��ంద� �� ఆ����� �.

���న్/అంత���య ��� �� ��ల� మద�� ఇవ� ం�:
ఆ�� అ��కన్ �� ��ల ��� ఉన� ����� మ�� కళంకం ఇ�� � ��ల్
�క� ���న్-ఇంట�� షనల్ ���క్
� ��
�
�న� �� ��� మ�� ����ంట�
� మద �
�
ఇవ� �ం� �పజల� �రం� ఉం���� �.
�ంతమం� �� �ర యజ��� �� �రం� 60% �ణత� ���ం��. �ంతమం�
యజ��� ఉ�� �ల� �ల�ంచడం �� �� త��� ���యడం వం� క�న�న
సం�షణల� క�� ఉం��.
AAPI �� ��ల� ��ంచడం మ�� మద�
�
ఇవ� డం అ�� ఆ�� వ� ��క కళంకం
�� � �పత� �ం� �ప��త�న ��� స�యపడ��� మనమందరం �యగ���,
నమ� శక� ం �� సంసల
� � �నడం మ�� ��ంగ్ �యడం.

APA Labor Alliance వన��:
��ంగ �న్ �ట్
� �, �ప�త� ఉ�� �లంద�� ఈ సమయం� �తనం �న���ం�. ఏ���,
��ం
� �న అ��గ� �ల� మ�� ��� �లంద�� త�న ఆ�గ� �� కవ��� �� ఇ��
స�ఖ� ���� ��ం�, �� మం� ���క �పజ� అ��గ� ం� ఉన� �� � ఇం��
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ఉండ��� CDC �క� �ర �దర� క�� �� అ�స�ంచ�ం� సమర �వంతం�
���ంచబడ��.
� APALA �క� �ల్ �ట్� �� �� ఇక� డ �క్ �యం�. AFL-CIO �క� COVID-19 �� ��
వన�ల� �� �డం�.

వ� ��ల� ఆ� �క మద��: �ష� �రమ్ల� �ంపడం� స�యం:
COVID-19 మద�
�
�సం అర �త ��ంచ��� అవసర�న �రమ్� మ�� దర���ల�
�ంపడం� Chinese Information Service Center �� స�యప��ం�. �� �బ్���
https://cisc-seattle.org/covid19/ �� � వన�ల�, ��� స్ �య��� �� ��
స�యప� �బ� ం�� ��� క�క్ � అవ� ��� సంద�� ంచం�!
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