ጸጋታት ኮቪድ-19
ዘበታዊ ጎነጽ ኣብ ምንጻል:
ምንሻውን ጎነጽን ኣብ ተነጽሎ ከምዝሕይል ንፈልጥ ኢና።
API Chaya ክፉት ንምግልጋል ውፉይ እዩ። ብዙሓት ሰባት ዝያዳ ኣብ ገዛ ይጸንሑ ከምዘለዉን ከምኡ’ድማ ናብ
ሕብረተሰብን ካልኦት ጸጋታትን ብመንገዲ ስራሕን ካልኦት መዓልታዊ ዝዝውተሩ (ምምልላስ ካብ ገዛ ናብ ስራሕ፡
ምውስዋስ፡ ማሕበራዊ ንጥፈታት ወዘተ) ውሑድ ዕድል ከምዘለዎም ንፈልጥ ኢና፡ ናህና ኣእሙራኣዊ፡ መንፈሳዊን
ኣካላውን ጥዕናና ከምዝተጸልወን ናይ ሓድሕድ ከምዝተሓሓዝን ንፈልጥ ኢና። ስንክልና ዘለዎም ኣባላት ማሕበረሰብ
ንነዊሕ እዋን ናይ ክንክን መርበባትን ጸጋታትን ንምህናጽ ይሰርሑ ከምዘለዉን፡ ናህና ስራሕ ነዚ ሓድጊ ድማ ክቕጽሎ
ሙዃኑ ንፈልጥ ኢና።
API Chaya ክፉት እዩ
ናብ ናይ ርሑቕ ስራሓት ጊዕዝና ኣሎና። ኣብ ናይ ሓገዝ መስመርና፡ (1-877-922-4292) ከምኡ ድማ ናይ ኦፊስ
መስመር (206-467-9976) ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 10ቅ/ቀ ክሳብ 4ድ/ቀ ንርከብ ኢና።.
ናይ ድሕሪ ሰዓታት ጸጋታት
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
ንሕና ከም ሕብረተሰብ ሓባራዊ ሓልዮት ናብ ግብሪ ንምቕማጡ ንቐጽል፡ ተስፋ ንገብር እዚ ትሕዝቶ’ዚ ነዚ ተግባር
ክድግፍ።

ናይ ቻይናከተማ/ኣህጉራዊ ዞባ ናይ ዋኒነ-ትካላት ሓግዙ፡
ጽልኢ ወጻእተኛታትን ጠቐነን ኣብ ከባቢ ናይ ኤስያውያን ኣሜሪካውያን ዋኒነ-ትካላት፡ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ካብ ኣብ ስያትል
ዝርከባ ንኣሽቱ ትካላትን ኣብያተ መግብን ናይ ቻይና ከተማ- ኣህጉራዊ ዞባ ካብ ምድጋፍ ንኣዋርሕ ንሰባት ንክርሕቁ
ክገብሮም ጸኒሑ ኣሎ ።
ወነንቲ ንኣሽቱ ዋኒነ ትካላት ናይ 60% ምጉዳል ናይ ንግዲ ሓቢሮም። ገለ ወነንቲ ከማን ተሪር ዝርርብ ምጉዳል ናይ
ሰራሕተኛታት ወይ ምዕጻው ማዕጾ ይገብሩ ኣለው።
ምኻድን ምድጋፍን ናይ AAPI ዋኒናት ነቶም ቀጥታ ብ ናይ ጸረ ኤስያ ጠቐነ ዝተጸልዉ ዘደንቑ ትካላት ብምብላዕን
ብምሽማትን ንዖኦም ንምሕጋዝ ገለ ኩልና ክንገብሮ ንኽእል ነገር እዩ።

ጸጋታት ናይ APA Labor Alliance:
ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን፡ ኩሎም ህዝባውያን ሰራሕተኛታት ኣብ’ዚ ግዜ እዚ ምኽፋል ክቕጽል እዩ። እንተኾነ ግን፡ ብዘይ
ናይ ፈደራል ፖሊሲታት ዝኽፈሎ ናይ ሕማም ዕረፍትን ብቑዕ ሸፈነ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስን ናይ ኩሎም ሰራሕተኛታት
ዘውሕስ፡ ብዙሓት ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ግዜ ሕማም ኣብ ገዛ ናይ ምጽናሕ መምርሒ ናይ CDC’s ካብ ምስዓብ ብኣድማዕነት
ተኸልኪሎም ኣለዉ።
ብሙሉኡ ናህና ናይ APALA’s መሳርሒ ናውቲ ኣብ’ዚ ኣረጋግጹ። ብተወሳኺ ናይ AFL-CIO’s ናይ ኮቪድ-19 ናይ ምልባዕ
ናውቲ ራኣዩ።
TIGRINYA (ትግርኛ) – TI

ቁጠባዊ ሓገዝ ውልቀ-ሰባት ብቋንቋ ሓገዝ ዝምልኣሉ ቅጥዕታት፡
Chinese Information Service Center ንናይ ኮቪድ-19 ሓገዝ ንምርካብ ንምብቃዕ ዘድልዩ ቅጥዕታትን መሕተቲታን ኣብ
ምምላእ ክሕግዝኹም ይኽእሉ። ጸጋታት ንምርካብ ወይ ምስ ክሕግዝኹም ዝክእሉ ኣባላት ቀጥታ ንምትእስሳር ናቶም ናይ
መርበብ ገጽ ኣብ https://cisc-seattle.org/covid19/ ብጽሑ!

TIGRINYA (ትግርኛ) – TI

