QUỸ CỨU TRỢ NGƯỜI NHẬP
CƯ COVID-19 WASHINGTON

Cứu trợ khẩn cấp COVID-19—

bởi và cho người nhập cư.
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, quỹ này là
dành cho bạn.

Quỹ là gì?

Ai điều hành quỹ?

Quỹ Cứu Trợ Người Nhập Cư COVID-19
Washington cung cấp tiền cứu trợ COVID
cho những người nhập cư không đủ điều
kiện nhận các quỹ hỗ trợ liên bang hoặc
bảo hiểm thất nghiệp. Nếu bạn nộp đơn
xin, bạn có thể nhận được tiền trực tiếp
$1.000 một lần (lên đến $3.000 cho mỗi hộ
gia đình).

Quỹ được điều hành bởi các tổ chức
cộng đồng do người nhập cư lãnh đạo
ở Washington - chính những người này
đã kêu gọi thành lập quỹ. Điều này gồm
có Washington Immigrant Solidarity
Network (WAISN), Northwest Immigrant
Rights Project, và nhiều tổ chức khác. Số
tiền được cung cấp từ Washington State
Department of Social and Health Services.

Quỹ hoạt động như thế nào?
Bạn có thể nộp đơn trực tuyến, qua điện
thoại hoặc qua thư. Tất cả ba lựa chọn
đều có sẵn tiếng Việt. Khi đơn xin của bạn
được chấp nhận, bạn sẽ nhận được tiền
bằng ngân phiếu, thẻ quà tặng (Visa hoặc
Mastercard).

Thông tin của tôi có an toàn
không?
Có. Không có gì trong đơn đơn xin của bạn
sẽ được tự nguyện chia sẻ với chính phủ,
ICE hoặc cơ quan thực thi pháp luật.
[xem tiếp trang sau]

Người nhập
cư chăm sóc
lẫn nhau.
Được hỗ trợ và tài trợ bởi Washington State Department of Social and Health Services.

Ai có thể nộp đơn xin quỹ?
Để nộp 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 để nhận quỹ hỗ trợ
liên bang hoặc bảo hiểm thất nghiệp vì
tình trạng nhập cư của bạn
Khi nộp đơn xin, bạn cần cung cấp bản
sao của một số giấy tờ chứng minh danh
tính và nơi cư trú của mình (chẳng hạn
như thẻ ID, hóa đơn điện nước hoặc biên
lai thuê nhà).

Quy tắc gánh nặng công cộng có
áp dụng không?
Không. Quỹ này được xem là cứu trợ thảm
họa một lần và không ngăn cản bạn nhận
được thẻ xanh trong tương lai.

NỘP ĐƠN TRƯỚC NGÀY 6 THÁNG 12:
www.immigrantreliefwa.org / 1-844-724-3737
(Thứ Hai -Thứ Sáu, 9:00 giờ sáng – 9:00 giờ tối)

