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Bộ Dụng Cụ Nhắn Tin 
 

Tổng Quát 
Chào mừng! Cảm ơn bạn đã làm việc trong việc giúp quảng bá rộng rãi về Quỹ Cứu Trợ Người 
Nhập Cư COVID-19 Washington. Mục tiêu của bộ dụng cụ này là hỗ trợ bạn trong các nỗ lực 
tiếp cận người nhập cư ở Washington. Với sự tiếp cận của bạn, chúng tôi hy vọng tin tức về 
quỹ này đến được càng nhiều người càng tốt và họ cảm thấy được khuyến khích làm đơn xin. 
Chúng tôi rất biết ơn vì cam kết của bạn trong việc bảo đảm càng nhiều người hàng xóm nhập 
cư của chúng ta càng tốt được tiếp cận với những tài trợcần thiết này. 
 

Bộ dụng cụ này dành cho ai? 
Bộ dụng cụ này dành cho các tổ chức cộng đồng, các nhà lãnh đạo và thành viên cộng đồng 
của chúng ta sử dụng để quảng bá rộng rãi về Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 
Washington, giúp mọi người hiểu nó là gì và cách thức hoạt động của nó, đồng thời khuyến 
khích họ làm đơn xin. 
 

Cách sử dụng bộ dụng cụ này 
Hãy sử dụng tin nhắn mẫu bên dưới để chia sẻ thông điệp ủng hộ thông qua các kênh riêng 
của cá nhân và/hoặc tổ chức của bạn. Tất nhiên, hãy tùy chỉnh nó theo giọng nói và giai điệu 
của riêng bạn. 
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Thông Điệp và Câu Hỏi Thường Gặp 
 

Tóm tắt thông điệp 
Thông điệp hàng đầu 
Cứu trợ khẩn cấp COVID-19 — bởi và cho người nhập cư. 

Thông điệp ngắn gọn 
Người nhập cư chăm sóc lẫn nhau 

Tường trình ngắn 
Là những người nhập cư, chúng tôi đã xem Washington là quê hương của mình. Nếu bạn là 
người nhập cư đang trải qua thời kỳ khó khăn vì COVID-19 và bạn không đủ điều kiện nhận 
quỹ trợ giúp liên bang hoặc bảo hiểm thất nghiệp, quỹ này là dành cho bạn.  Làm đơn xin Quỹ 
Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington và nhận tiền trực tiếp $1.000 một lần (lên 
đến $3.000 cho mỗi hộ gia đình).  Thông tin của bạn sẽ không bao giờ được tự nguyện chia 
sẻ với chính phủ hoặc ICE, và quy tắc gánh nặng công cộng sẽ không áp dụng cho quỹ này. 
Bạn có thể được trợ giúp đơn xin  của mình bằng nhiều ngôn ngữ. Ngày cuối cùng nộp đơn là 
ngày 6 tháng 12. 

Tường trình dài 
Ở Tiều Bang Washington, những người nhập cư luôn là những người hàng xóm và những 
người lao động thiết yếu. Chúng tôi giữ cho nền kinh tế vững mạnh, đóng góp cho cộng đồng 
và chăm sóc gia đình của chúng tôi. 

Trong đại dịch COVID-19, chúng tôi đã bị nguy cơ nhiễm vi-rút cao nhất, mất việc làm hoặc cần 
hỗ trợ các thành viên trong gia đình theo những cách mới. Nhưng chính phủ liên bang đã cố 
tình để hàng triệu người của chúng tôi không được cứu trợ tài chính rất cần thiết, dựa trên tình 
trạng nhập cư. 

Cái này là sai. Tất cả chúng ta, những người gọi Washington là quê hương xứng đáng được hỗ 
trợ để vượt qua thời gian này. 

Đó là lý do tại sao chúng tôi với tư cách là tổ chức do người nhập cư lãnh đạo đã hợp tác với 
văn phòng Thống Đốc để thành lập Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington. Năm 
nay, chúng tôi sẽ phân phối $40 triệu từ quỹ CARES Act cho Washington để hỗ trợ những 
người nhập cư ở Washington không đủ điều kiện nhận các quỹ liên bang khác hoặc bảo hiểm 
thất nghiệp do tình trạng nhập cư của họ. 

Bạn có thể làm đơn xin để nhận $1.000 trực tiếp một lần (lên đến $3.000 cho mỗi hộ gia đình). 
Thông tin của bạn sẽ không bao giờ được chia sẻ một cách tự nguyện với chính phủ hoặc ICE, 
và quy tắc gánh nặng công cộng không được áp dụng cho quỹ này. Bạn có thể được trợ giúp 
làm đơn xin của mình bằng nhiều ngôn ngữ. Ngày cuối cùng để nộp đơn là ngày 6 tháng 12. 

 
Chúng tôi sẽ vượt qua thời gian này — bởi vì chúng tôi là người nhập cư chăm sóc lẫn nhau. 
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Làm thế nào để nói về quỹ 
Điều quan trọng để nói về quỹ theo cách chính xác về mặt thực tế vừa có giọng điệu khích lệ. 
Khi bạn nói về quỹ, hãy cố gắng giữ nó: 

● Tích cực và đầy hy vọng  — chúng ta nên thừa nhận thực tế của đại dịch COVID-19, nhưng 
chia sẻ thông điệp về hy vọng và khả năng phục hồi với quỹ này. 

● Thực  tế  — quỹ này sẽ không giải quyết hoàn toàn các vấn đề của mọi người và vì nguồn tài 
trợ có hạn nên không phải ai làm đơn xin cũng nhận được tiền. Chúng ta không nên hứa quá 
lời khi nói về quỹ. 

● Trao quyền  — quỹ này là một chiến thắng khó khăn cho những người nhập cư ở 
Washington. Chính các tổ chức nhập cư đã kêu gọi thành lập quỹ và làm việc với văn phòng 
Thống Đốc và Department of Social and Health Services để thực hiện. Chúng ta nên nói về quỹ 
này với tư cách là những người nhập cư hỗ trợ lẫn nhau, không phải là một tài trợ của chính 
phủ. 
 

Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington là gì? 

Thông điệp chính 
Tất cả chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhưng nhiều người ở Washington không đủ 
điều kiện nhận quỹ trợ giúp liên bang hoặc bảo hiểm thất nghiệp vì tình trạng nhập cư. Vì vậy, 
Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington được thành lập để hỗ trợ những người 
nhập cư. Bạn có thể làm đơn xin trực tiếp $1.000 một lần, lên đến $3.000 cho mỗi hộ gia đình. 

Tin nhắn thêm 
● Sau khi bị COVID-19 tấn công, chính phủ liên bang đã gửi tiền $1.200 để hỗ trợ hầu hết 

mọi người ở Hoa Kỳ — và nhiều người cũng được nhận bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng 
nhiều người đã bị bỏ lại vì tình trạng nhập cư của chúng tôi. 

● Đáp lại, một liên minh của các tổ chức nhập cư đã kêu gọi chính quyền Tiểu Bang 
Washington tạo quỹ cứu trợ dành riêng cho người nhập cư. Hiểu được nhu cầu cần hỗ 
trợ, Thống Đốc đã phân bổ một quỹ trị giá $40 triệu do các tổ chức bất vụ lợi quản lý với 
sự hỗ trợ của Washington State Department of Social and Health Services. 

 

 

Tại sao Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington 
được thành lập? 

Thông điệp chính 
Là những người nhập cư, chúng tôi đã phải chịu một số thiệt hại nặng nề nhất bởi đại dịch 
COVID-19. Để giữ cho cộng đồng của chúng ta khỏe mạnh và an toàn, chúng ta cần hỗ trợ lẫn 
nhau ngay bây giờ. Đó là lý do tại sao các tổ chức nhập cư đã làm việc với Tiểu Bang 
Washington để nhận tài trợ cho những người nhập cư không thể tiếp cận viện trợ liên bang. 
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Tin nhắn thêm 
● Washington là nơi sinh sống của hàng trăm nghìn người nhập cư. Chúng tôi là những 

công nhân cần thiết trong các ngành công nghiệp lớn nhất của Washington, như nông 
nghiệp và xây dựng — và chúng tôi đóng góp hơn một tỷ đô la tiền thuế liên bang, tiểu 
bang và địa phương mỗi năm. Chúng tôi là hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp và thành 
viên trong gia đình. 

● Cộng đồng của chúng tôi là một số cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi 
COVID-19. Nhiều người của chúng tôi đã mất việc làm, những người khác hàng ngày 
phải làm những công việc khiến chúng ta có nguy cơ phơi nhiễm cao, và những người 
khác đang chăm sóc các thành viên gia đình tại nhà vì vi rút. Một số người trong chúng 
ta đang thương tiếc sự mất mát của những người thân yêu của chúng ta. 

● Mặc dù mọi người đều biết rằng chúng tôi là những người lao động cần thiết và là 
những người hàng xóm, nhưng chúng tôi đã không bị đối xử theo cách đó: quỹ cứu trợ 
liên bang đã cố tình loại trừ hàng triệu người trong số chúng tôi dựa trên tình trạng nhập 
cư của chúng tôi. 

● Đó là lý do tại sao các tổ chức cộng đồng do người nhập cư lãnh đạo đã hợp tác với 
văn phòng Thống Đốc, Washington State Department of Social and Health Services và 
Legal Foundation of Washington để tạo quỹ này. Tất cả chúng tôi, những người gọi đây 
là ngôi nhà của tiểu bang xứng đáng nhận được sự hỗ trợ mà chúng tôi cần để vượt 
qua thời gian này. 

 

Tôi có thể nhận được bao nhiêu qua quỹ này? 

Thông điệp chính 
Bạn có thể nộp đơn xin để nhận tiền trực tiếp $1.000 một lần cho mỗi người, với mức tối đa là 
$3.000 cho mỗi hộ gia đình. Bạn có thể nhận tiền bằng ngân phiếu hoặc thẻ quà tặng (Visa). 

Ai có thể nộp đơn? 

Thông điệp chính 
Để làm đơn xin quỹ cứu trợ, bạn phải: 

● Sống ở Washington 
● Ít nhất 18 tuổi  
● Đã bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch (như mất việc, bị nhiễm vi rút hoặc chăm sóc một 

người nhà bị nhiễm bệnh) 
● Không đủ điều kiện nhận tiền trợ giúp liên bang hoặc bảo hiểm thất nghiệp do tình trạng 

nhập cư 

Tin nhắn thêm 
● Đơn xin sẽ được chấp nhận trên cơ sở ai đến trước xét trước vì tổng quỹ có hạn. 

Chúng tôi sẽ ưu tiên những người cần nhất. 

 

Làm đơn xin thế nào? 
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Thông điệp chính 
Bạn có thể làm đơn xin trực tuyến, qua điện thoại hoặc bằng thư. Tất cả ba lựa chọn đều có 
sẵn tiếng Việt. Ngày cuối cùng nộp đơn là ngày 6 tháng 12. 

● Trang mạng:  www.immigrantreliefwa.org 
● Điện thoại: 1-844-724-3737 (Thứ Hai -Thứ Sáu, 9:00 giờ sáng – 9:00 giờ tối) 
● Thư: Truy cập trang mạng để in đơn xin 

Tin nhắn thêm 
● Chỉ có Scholarship Junkies, tổ chức quản lý quỹ, mới có quyền truy cập vào thông tin 

cá nhân trong đơn xin. Nó sẽ không bao giờ được chia sẻ một cách tự nguyện với cảnh 
sát, chính phủ hoặc ICE. 

● Trước khi nộp đơn, bạn sẽ cần thu thập một số tài liệu để thể hiện danh tính và nơi cư 
trú của bạn ở Tiểu Bang Washington. Ví dụ: bạn có thể cung cấp bản sao của thẻ ID 
tiểu bang, bằng lái xe hoặc hóa đơn điện nước có tên và địa chỉ của bạn. Bạn có thể 
xem bảng dưới đây với danh sách đầy đủ các tài liệu được chấp nhận. 

● Nộp đơn trực tuyến tại  www.immigrantreliefwa.org. Đơn xin có sẵn bằng nhiều ngôn 
ngữ: 

o Tiếng Hoa 
o Tiếng Anh 
o Tiếng Pháp 
o Tiếng Garifuna 
o Tiếng Hindi 
o Tiếng Hàn Quốc 
o Tiếng Somali 
o Tiếng Tây Ban Nha 
o Tiếng Swahili 
o Tiếng Tagalog/Filipino 
o Tiếng Việt 

● Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy tìm một tổ chức đối tác địa phương để trao đổi trên 
trang mạng. Bạn cũng có thể gọi cho đường dây nóng của Washington Immigrant 
Solidarity Fund (WAISN) theo số 1-844-724-3737 . Hỗ trợ có sẵn hàng ngày từ 6:00 giờ 
sáng đến 9:00 giờ tối và mọi người sẽ sẵn sàng nói chuyện bằng nhiều ngôn ngữ. 

● Sau khi nộp đơn, bạn sẽ nhận được thông tin cập nhật về đơn xin của mình qua email 
và tin nhắn. Bạn sẽ được thông báo nếu đơn xin của bạn được chấp nhận trong vòng 3 
tuần kể từ khi nộp đơn. Nếu đơn xin của bạn được chấp nhận, bạn sẽ nhận được tiền 
trong vòng 2 tuần sau đó. 

● Nguồn vốn của chúng tôi có hạn, vì vậy không phải ai nộp đơn xin cũng có thể được trợ 
giúp tại thời điểm này. 

Đây là những tài liệu bạn có thể sử dụng trong đơn xin của mình để chứng minh danh tính và 
nơi cư trú của bạn ở Tiểu Bang Washington. Hãy bảo đảm rằng bạn có một bản sao rõ ràng 
của một trong hai mục: 

● Một mục từ Danh Sách A hoặc 
● Một mục từ cả Danh Sách B và Danh Sách C 
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Danh Sách A: Giấy Tờ Tùy Thân & 
Cư Trú 

Danh Sách B: Tài 
Liệu Nhận Dạng 

 Danh Sách C: Tài Liệu Cư 
Trú 

● Thẻ Chứng Minh Nhận Dân Tiểu 
Bang Washington hiển thị tên đầy 
đủ và địa chỉ tiểu bang Washington 

● Giấy Phép Lái Xe Tiểu Bang 
Washington hiển thị tên đầy đủ và 
địa chỉ Seattle 

● Thẻ nhận dạng sinh viên hiện tại 
của một trường học ở tiểu bang 
Washington 

● Bất kỳ hóa đơn tiện ích nào có ghi 
tên đầy đủ của bạn và địa chỉ tiểu 
bang Washington 

● Hóa đơn điện thoại di động hoặc 
hóa đơn internet hiển thị tên đầy 
đủ của bạn và địa chỉ tiểu bang 
Washington 

● Bản khai bảo hiểm hiển thị tên đầy 
đủ của bạn và địa chỉ tiểu bang 
Washington 
● Bảng sao kê khai tài khoản 

ngân hàng hiển thị tên đầy đủ 
của bạn và địa chỉ tiểu bang 
Washington 

● Tờ khai thuế năm 2019 hiển thị 
tên đầy đủ của bạn và địa chỉ 
tiểu bang Washington 

● Phiếu lương từ chủ sở hiển thị 
tên đầy đủ của bạn và địa chỉ 
cư trú tại tiểu bang Washington 
của bạn 

● Biên lai thuê có ghi tên đầy đủ 
của bạn và địa chỉ tiểu bang 
Washington 

● Thẻ sinh viên từ 
bất kỳ trường 
nào 

● Hộ chiếu từ bất 
kỳ quốc gia nào 

● Thẻ lãnh sự 
● Giấy khai sinh 
● Giấy phép lái xe 

quốc tế 
● Thẻ tàu điện 

ngầm có ảnh 

● Thư* có chữ ký và ghi 
ngày ghi rõ họ tên và số 
điện thoại của người viết 
thư từ các tổ chức sau: 

○ Chủ nhà xác nhận 
cư trú tại WA 
○ Một đại diện từ nơi 
thờ cúng của bạn xác 
nhận cư trú tại WA 

 

* Bạn có thể sử dụng mẫu thư này cho đơn xin. 

 

Thông tin của tôi có an toàn không? 
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Thông điệp chính 
Thông tin cá nhân sẽ không bao giờ được tự nguyện chia sẻ với chính phủ, ICE, cơ quan thực 
thi pháp luật, chủ nhà, chủ lao động của bạn hoặc bất kỳ ai khác. Tất cả thông tin được lưu trữ 
an toàn ở dạng được mã hóa nên không thể truy cập được. 

Tin nhắn thêm 
● Theo hợp đồng của chúng tôi với Washington State Department of Social and Health 

Services, những người duy nhất có quyền truy cập thông tin cá nhân của người nộp đơn 
là Scholarship Junkies (tổ chức cộng đồng quản lý quỹ) và Seattle Credit Union (người 
phân phối tiền). Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai khác. Nhưng 
nếu có trát đòi hầu tòa hợp pháp, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá 
nhân. Điều này khó xảy ra nhưng không phải là không thể. 

 
Quỹ hoạt động như thế nào? 

Thông điệp chính 
Quỹ được quản lý bởi các tổ chức cộng đồng do người nhập cư lãnh đạo ở Washington — 
chính những người này đã kêu gọi thành lập quỹ. Nó được hỗ trợ và tài trợ bởi Washington 
State Department of Social and Health Services. 

Tin nhắn thêm 
● Các tổ chức cộng đồng do người nhập cư lãnh đạo trên toàn tiểu bang đang hợp tác với 

văn phòng Thống Đốc, Washington State Department of Social and Health Services, 
Legal Foundation of Washington để tạo ra quỹ này. Trong khi Tiểu Bang Washington 
cung cấp tiền và giám sát, họ không sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào. 

● Các tổ chức cộng đồng phụ trách quỹ đặt ra các tiêu chí, giải quyết đơn xin, phân phối 
tiền và giữ an toàn cho thông tin cá nhân. Các tổ chức cộng đồng đứng đầu quỹ là: 

o Asian Counseling and Referral Service  
o Colectiva Legal del Pueblo 
o Fair Work Center 
o Legal Foundation of Washington 
o Northwest Immigrants Rights Project 
o Nuestra Casa 
o OneAmerica 
o Raiz of Planned Parenthood 
o Scholarship Junkies 
o Seattle Credit Union 
o Washington Census Alliance 
o Washington Dream Coalition 
o Washington Immigrant Solidarity Network 

● Tất cả các tổ chức liên quan đến quỹ đã làm việc trong nhiều năm với các cộng đồng 
nhập cư, bao gồm những người nông dân không được phục vụ, những người làm công 
ăn lương thấp và những người nhập cư là người Da Đen, Bản Địa, LGBTQIA2+, người 
sống khuyết tật và nhiều người khác. Tất cả họ đều cam kết vì hạnh phúc và sự riêng 
tư của cộng đồng nhập cư. 
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Liệu tiền từ quỹ này có ngăn tôi nhận được thị thực nhập cư hoặc 
thẻ xanh trong tương lai vì quy tắc gánh nặng công cộng không? 

Thông điệp chính 
Không. Hỗ trợ từ quỹ này được coi là hỗ trợ cứu trợ thiên tai một lần và không nên được xem 
xét theo quy tắc gánh nặng công cộng. Nhận hỗ trợ từ quỹ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng 
nhận được thẻ xanh của bạn. 

Tin nhắn thêm 
● Ngay bây giờ, chúng tôi biết quy tắc gánh nặng công cộng không áp dụng cho hỗ trợ 

cứu trợ thiên tai này. Không cần phải báo cáo số tiền này cho USCIS. Tuy nhiên, do 
chính sách nhập cư mạnh mẻ và không thể đoán trước của chính phủ liên bang, chúng 
tôi không thể bảo đảm hoàn toàn quy tắc gánh nặng công cộng sẽ không thay đổi trong 
tương lai. 
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Dụng Cụ và Tài Liệu Truyền Thông 
Sử dụng các thông báo mẫu sau đây để giúp giới thiệu về Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư 
COVID-19 Washington trong cộng đồng của bạn. Vui lòng điều chỉnh chúng cho phù hợp với tổ 
chức của bạn hoặc tiếng nói cá nhân của bạn. Chúng tôi muốn càng nhiều người đủ tiêu chuẩn 
của quỹ làm đơn xin càng tốt. Đây là những nguồn lực cần thiết khẩn cấp và chúng tôi muốn 
bảo đảm những người hàng xóm và bạn bè nhập cư của chúng tôi có được sự hỗ trợ và chăm 
sóc mà họ xứng đáng được hưởng. 

 

Ký hiệu được đề nghị trên mạng xã hội 

#WAImmigrantRelief 
#WACOVIDRelief 

 

Mẫu bày đăng trên mạng xã hội  
 
Facebook 

● Là những người nhập cư, chúng tôi đã xem Washington là quê hương của mình. Nếu 
bạn là người nhập cư đang trải qua thời kỳ khó khăn vì COVID-19 và bạn không thể 
nhận được cứu trợ tài chính liên bang hoặc bảo hiểm thất nghiệp, hãy làm đơn xin Quỹ 
Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington. Có sẵn $1.000 cứu trợ tài chính (lên 
đến $3.000 cho mỗi hộ gia đình). Nộp đơn tại  www.immigrantreliefwa.org. 

● Các đọn xin cho Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington đang được phát 
ra! Thông tin của bạn sẽ không bao giờ được chia sẻ một cách tự nguyện với chính phủ 
hoặc ICE và quy tắc gánh nặng công cộng sẽ không áp dụng cho quỹ này. Tìm hiểu 
thêm và làm đơn xin tại  www.immigrantreliefwa.org.  

● Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington DO người nhập cư thực hiện 
CHO người nhập cư. Các đơn xin được phát ra để cứu trợ tài chính cho những người bị 
ảnh hưởng bởi COVID-19 không thể nhận được cứu trợ tài chính liên bang hoặc bảo 
hiểm thất nghiệp. Tìm hiểu thêm và làm đơn xin tại  www.immigrantreliefwa.org.  

● Người nhập cư hỗ trợ lẫn nhau. Hãy làm đơn xin ngay bây giờ cho Quỹ Cứu Trợ Người 
Nhập Cư COVID-19 Washington, một quỹ mới được tạo ra cho những người nhập cư bị 
ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus. Tìm hiểu thêm và làm đơn xin tại 
www.immigrantreliefwa.org. 

Twitter 
● Người nhập cư hỗ trợ lẫn nhau. Làm đơn xin Quỹ #WAImmigrantRelief mới. Nếu bạn là 

người nhập cư bị ảnh hưởng bởi #COVID19, bạn có thể đủ điều kiện để nhận đến 
$1.000 cứu trợ (lên đến $3.000 cho mỗi hộ gia đình). Tìm hiểu thêm + làm đơn ngay tại 
1-844-724-3737 (Thứ Hai -Thứ Sáu, 9:00 giờ sáng – 9:00 giờ tối) hoặc 
www.immigrantreliefwa.org.  
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● Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington: do người nhập cư DÀNH CHO 
người nhập cư. Thông tin của bạn được bảo mật + sẽ không bao giờ được tự nguyện 
chia sẻ với chính phủ hoặc ICE và sẽ không áp dụng quy tắc gánh nặng công  cộng. Nếu 
bạn là người nhập cư bị ảnh hưởng bởi COVID-19, hãy tìm hiểu thêm về quỹ và làm 
đơn xin ngay bây giờ.  www.immigrantreliefwa.org.  

● Nếu bạn là người nhập cư đang trải qua thời kỳ khó khăn vì COVID-19 và bạn không 
thể nhận được cứu trợ tài chính liên bang hoặc bảo hiểm thất nghiệp, hãy làm đơn xin 
Quỹ #WAImmigrantRelief. Có sẵn cứu trợ tài chính đến $1.000 (lên đến $3.000 cho mỗi 
hộ gia đình).  www.immigrantreliefwa.org.  

● Cứu trợ khẩn cấp COVID-19 — bởi và cho người nhập cư. Nếu bạn là người nhập cư 
và bạn không thể nhận được cứu trợ tài chính liên bang hoặc bảo hiểm thất nghiệp, hãy 
làm đơn xin Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington ngay bây giờ và bạn 
có thể nhận được cứu trợ lên đến $1.000.  www.immigrantreliefwa.org.  

Instagram 
● Cứu trợ khẩn cấp COVID-19 — bởi và cho người nhập cư. Quỹ Cứu Trợ Người Nhập 

Cư COVID-19 Washington được thành lập để hỗ trợ những người hàng xóm nhập cư và 
những người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết 
đang trải qua thời kỳ khó khăn và bạn không thể nhận được cứu trợ tài chính liên bang 
hoặc bảo hiểm thất nghiệp, hãy nộp đơn xin Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 
Washington mới và nhận được khoản tiền lên đến $1.000 (lên đến $3.000 cho mỗi hộ 
gia đình). Tìm hiểu thêm và làm đơn xin tại  www.immigrantreliefwa.org. 
#WAImmigrantRelief 

● Là những người nhập cư, chúng tôi đã xem Washington là quê hương của mình. Nếu 
bạn là người nhập cư đang trải qua thời kỳ khó khăn vì COVID-19 và bạn không thể 
nhận được cứu trợ tài chính liên bang hoặc bảo hiểm thất nghiệp, hãy làm đơn xin Quỹ 
Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington. Có sẵn khoản cứu trợ tài chính lên 
đến $1.000 (lên đến $3.000 cho mỗi hộ gia đình). Thông tin của bạn được bảo mật và 
sẽ KHÔNG được chia sẻ một cách tự nguyện với chính phủ hoặc ICE và quy tắc gánh 
nặng công cộng sẽ không áp dụng. Làm đơn tại  www.immigrantreliefwa.org 
#WAImmigrantRelief 

● Bạn là người nhập cư đang trải qua thời kỳ khó khăn vì # COVID19 và bạn không thể 
nhận được cứu trợ tài chính liên bang hoặc bảo hiểm thất nghiệp? Đó là lý do tại sao 
chúng tôi tham gia với các tổ chức nhập cư khác trên toàn tiểu bang để tạo ra Quỹ Cứu 
Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington. Bây giờ bạn có thể làm đơn xin cứu trợ tài 
chính $1.000 (lên đến $3.000 cho mỗi hộ gia đình) tại  www.immigrantreliefwa.org. 
#WAImmigrantRelief 

● Người nhập cư hỗ trợ người nhập cư. Đó là những gì mà Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư 
COVID-19 Washington mới được thiết kế để thực hiện. Nếu bạn là người nhập cư đang 
trải qua thời kỳ khó khăn do COVID-19 và không thể nhận được cứu trợ tài chính liên 
bang hoặc bảo hiểm thất nghiệp, hãy làm đơn xin ngay! Bạn có thể nhận được $1.000 
cứu trợ và lên đến $3.000 cho mỗi hộ gia đình. Tìm hiểu thêm tại 
www.immigrantreliefwa.org. #WAImmigrantRelief 

Văn bản ngắn để sự dụng trên đồ họa (bao gồm biểu tượng WIRF) 
● Người nhập cư chăm sóc lẫn nhau 
● Cứu trợ khẩn cấp COVID-19 — bởi và cho người nhập cư. 
● Xin tài trợ COVID-19. Truy cập  www.immigrantreliefwa.org hoặc gọi 1-844-724-3737. 
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● COVID-19 tài trợ cho người nhập cư. An toàn và bảo mật. 
● Làm đơn ngay bây giờ. 

Kịch bản video mẫu  
 

Hãy dùng kịch bản  sau đây làm hướng dẫn để quay video kiểu selfie để giúp chia sẻ về quỹ và 
khuyến khích mọi người nộp đơn. Việc thêm cá tính và tiếng nói của riêng bạn vào video của 
bạn cũng rất tuyệt, chẳng hạn như lý do tại sao bạn cho rằng quỹ này quan trọng về mặt cá 
nhân. 

Là những người nhập cư, chúng tôi đã xem Washington là quê hương của mình. 

Chúng tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày để giúp đỡ cộng đồng của chúng tôi. 

Ngày nay, với đại dịch ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh chúng ta, đã đến lúc chúng 
ta cần nhận được sự hỗ trợ xứng đáng. 

Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington được thành lập cho những người 
nhập cư do những người nhập cư ở Washington nhằm cứu trợ tài chính. 

Nếu bạn là người nhập cư đang trải qua thời kỳ khó khăn vì COVID-19 và bạn không thể 
tiếp cận với tiền liên bang, quỹ này là dành cho bạn. 

Và bạn có thể nhận được $1.000 và lên đến $3.000 cho mỗi hộ gia đình. Thông tin của 
bạn được bảo mật. 

Nộp đơn trước ngày 6 tháng 12. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập 
www.immigrantreliefwa.org 

Chúng tôi là những người nhập cư, và chúng tôi đang chăm sóc lẫn nhau. 

Khi có thể, chúng tôi khuyên bạn nên bao gồm một trang trình bày ở cuối video có biểu trưng 
của tổ chức bạn và biểu tượng của WIRF. 
 

Tin nhắn văn bản mẫu 
 
Xin chào [tên]. Tôi là [tên của bạn ] từ  [tổ chức của bạn].  Tôi muốn bảo đảm rằng bạn biết về 
quỹ mới cứu trợ người nhập cư - được thành lập bởi những người nhập cư dành cho người 
nhập cư ở Washington. Quỹ này dành cho những người không đủ điều kiện để được cứu trợ 
coronavirus liên bang do tình trạng nhập cư của họ. Bạn có thể nhận được $1K để hỗ trợ bạn 
và gia đình của bạn. Tìm hiểu thêm và nộp đơn xin tại  www.immigrantreliefwa.org.  

Xin chào [tên]. Tôi là [tên của bạn ] từ  [tổ chức của bạn] . Bạn đã nộp đơn cho Quỹ Cứu Trợ 
Người Nhập Cư COVID-19 Washington chưa? Bạn có thể nhận được $1K để hỗ trợ bạn và gia 
đình của bạn trong đại dịch COVID-19. Hãy cho tôi biết nếu bạn có thắc mắc, và tìm hiểu thêm 
hoặc nộp đơn xin tại  www.immigrantreliefwa.org.  

Xin chào [tên]. Tôi là [tên của bạn ] từ  [tổ chức của bạn] . Bạn vẫn có thể nộp đơn cho Quỹ Cứu 
Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington! Làm đơn tại www.immigrantreliefwa.org trước 
ngày 6 tháng 12 và bạn có thể nhận được $1K để hỗ trợ bạn và gia đình của bạn. 
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Nội dung email mẫu 
 

Xin chào [tên]. Tôi là [tên của bạn ] từ  [tổ chức của bạn] .  

Là những người nhập cư, chúng tôi đã xem Washington là quê hương của mình — và chúng tôi 
cần hỗ trợ lẫn nhau ở đây trong thời gian đại dịch. Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 
Washington được thành lập bởi người nhập cư dành cho người nhập cư ở Washington nhằm 
cứu trợ tài chính. Nếu bạn là người nhập cư đang trải qua thời kỳ khó khăn vì COVID-19 và bạn 
không đủ điều kiện để được cứu trợ tài chính liên bang hoặc bảo hiểm thất nghiệp, quỹ này là 
dành cho bạn. 
 

Nộp đơn xin Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19 Washington và nhận tiền trực tiếp 
$1.000 một lần (lên đến $3.000 cho mỗi hộ gia đình). 
 

Quỹ này được tạo ra bởi các tổ chức cộng đồng do người nhập cư lãnh đạo như  [tổ chức của 
bạn] . Chúng tôi [hoặc họ]  điều hành quỹ và giải quyết tất cả các đơn xin và tiền, và sẽ không 
bao giờ tự nguyện chia sẻ thông tin của bạn với chính phủ hoặc ICE. Quy tắc gánh nặng công 
cộng không áp dụng cho quỹ này. Bạn có thể đư ợc  trợ giúp về đơn xin của bạn bằng tiếng Việt. 
 

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi! Tìm hiểu thêm và làm đơn xin tại 
www.immigrantreliefwa.org.  
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