
 

 



 

Toolkit sa Pagmemensahe  
Pangkalahatang Ideya 
Kumusta! Salamat sa iyong tulong sa pagbahagi ng impormasyon tungkol sa Pondo ng 
Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington. Layunin ng toolkit na ito ang 
suportahan ka sa iyong mga pagsisikap sa pag-aabot sa mga imigrante sa Washington. Sa 
iyong pag-abot, inaasahan namin na ang balita tungkol sa pondo na ito ay makararating sa 
maraming tao, at mahihikayat silang mag-apply. Nagpapasalamat kami sa iyong dedikasyon 
para matiyak na marami sa ating mga imigranteng kapitbahay ang makakakuha ng 
kinakailangan nila sa mga mapagkukunang ito. 

Para kanino ang toolkit?  

Ang toolkit na ito ay para sa ating mga organisasyong nakabase sa komunidad, mga pinuno, at 
mga miyembro ng komunidad upang gamitin sa pagbahagi ng impormasyon tungkol sa Pondo 
ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington, para tulungan na maunawaan ng 
mga tao kung ano ito at kung paano ito gumagana, at para hikayatin silang mag-apply.

 

Paano gamitin ang toolkit na ito  

Gamitin ang halimbawang pagmemensahe sa ibaba upang magbahagi ang mga mensahe na 
pagsuporta sa pamamagitan mong personal o ng iyong organisasyon. Maaari mo itong baguhin 
ayon sa iyong sariling tinig at tono.   

 



 

Pagmemensahe at Madalas na mga Tanong 

Buod ng mensahe 

Nangungunang mensahe 
Tulong pinansyal sa COVID-19 — galing sa at para sa mga imigrante. 

Tagline 
Mga imigranteng nag-aalaga sa isa’t isa. 

Maiksing pahayag  
Tayo ay mga imigrante na naninirahan sa estado ng Washington. Kung ikaw ay isang 
imigranteng nakararanas ng kahirapan dahil sa COVID-19, at hindi kwalipikado para sa pederal 
na mga pondong estimulo o seguro sa pagkawalan ng trabaho, ang pondong ito ay para sa iyo. 
Mag-apply para sa Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington at 
tumanggap ng isang beses na $1,000 direktang bayad (hanggang $3,000 sa kabahayan). 
Ang iyong impormasyon ay hindi boluntaryong ibabahagi sa pamahalaan o ICE, at ang 
panuntunan sa pampublikong pananagutan ay hindi dapat naaangkop sa pondong ito. 
Makakakuha kayo ng tulong sa iyong aplikasyon sa maraming wika. Ang huling araw sa 
pag-apply ay Disyembre 6.  

Mahabang pahayag  
Sa Estado ng Washington, matagal ng magkakapitbahay at mahalagang manggagawa ang mga 
imigrante. Pinapanatili nating malakas ang ekonomiya, tayo ay tumutulong sa ating mga 
komunidad, at inaalagaan natin ang ating mga pamilya.  
 
Sa panahon ng pandemya sa COVID-19, tayong imigrante ay nasa pinakamalalang panganib 
na makakuha ng virus, na mawalan ng trabaho, o na kailangang suportahan ang mga miyembro 
ng ating pamilya ng ano mang paraan. Ngunit sadyang hindi sinama ng pederal na pamahalaan 
ang milyon-milyon sa atin na nangingilangan ng pinansyal na suporta, dahil sa katayuan sa 
imigrasyon. 
 
Mali ito. Lahat tayong naninirahan sa Washington ay karapat-dapat masuportahan upang 
malampasan ang panahong ito. 
 
Kaya kami bilang mga organisasyong pinamumunuan ng mga imigrante ay nakipagtulungan sa 
Estado ng Washington upang itatag ang Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante 
sa Washington. Sa taong ito, ipamamahagi namin ang $40 milyon na pinansyal na tulong mula 
sa estado para sa mga imigrante sa Washington na hindi makwalipikado sa ibang pederal na 
mga pondo o seguro sa pagkawalan ng trabaho dahil sa sitwasyon ng kanilan imigrasyon.  

 



 

 
Maaari kang mag-apply upang makatanggap sa isang beses ang $1,000 na direktang bayad 
(hanggang $3,000 sa kabahayan). Ang iyong impormasyon ay hindi boluntaryong ibabahagi sa 
pamahalaan o ICE, at ang panuntunan sa pampublikong pananagutan ay hindi dapat 
naaangkop sa pondong ito. Makakakuha kayo ng tulong sa inyong aplikasyon sa maraming 
wika. Ang pinakahuling araw upang mag-apply ay ika-6 ng Disyembre. 
 
Malalampasan natin ang panahong ito—dahil tayo ay mga imigranteng nag-aalaga sa isa’t isa.  

Paano pag-usapan ang tungkol sa pondo 
Kailangang pag-usapan ang tungkol sa pondo na parehong tama sa katotohanan at 
nanghihikayat ang tono. Kapag pinag-uusapan ang tungkol sa pondo, sikaping panatilihin ito na:  

● Positibo at may pag-asa—dapat nating kilalanin ang katotohanan ng pandemya sa 
COVID-19, ngunit magbahagi ng mensahe na may pag-asa at katatagan dahil sa 
pondong ito. 

● Makatotohanan—hindi ganap na malulutas ng pondong ito ang lahat na problema ng 
mga tao, at dahil limitado ang pondo, hindi lahat ng mag-aapply ay makakakuha ng 
pera. Hindi dapat tayo mangako nang sobra kapag pinag-uusapan ang pondo. 

● Nagbibigay ng kapangyarihan—ang pondong ito ay isang tagumpay na masigasig 
para sa mga imigrante sa Washington. Ang mga organisasyon ng mga imigrante ang 
nagpasimula sa pagbuo ng pondo at pangangasiwa nito. Dapat nating pag-usapan na 
ang pondong ito ay dahil sa mga imigranteng gustong suportahan ang isa’t isa, hindi 
bilang limos galing sa pamahalaan. 

Ano ang Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa 
Washington? 

Pangunahing mensahe 
Lahat tayo ay naapektuhan ng COVID-19, ngunit maraming tao sa Washington na hindi 
kwalipikado para sa pederal na mga pondong estimulo o seguro sa kawalan ng trabaho dahil sa 
katayuan sa imigrasyon. Kaya itinatag ang Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante 
sa Washington upang suportahan ang mga imigrante. Maaari kang mag-apply para sa isang 
beses na direktang bayad na $1,000, hanggang $3,000 sa kabahayan. 

Karagdagang mga mensahe 
● Pagkatapos nagumpisa ang COVID-19, ang pederal na pamahalaan ay nagpadala ng 

mga pampasiglang bayad na $1,200 upang suportahan ang karamihan ng mga tao sa 
Estados Unidos—at maraming tao ang nakakuha rin ng seguro sa kawalan ng trabaho. 
Ngunit marami sa atin ang hindi nakasama dahil sa ating katayuan sa imigrasyon. 

 



 

● Bilang kasagutan, isang koalisyon ng mga organisasyon ng mga imigrante ang 
tumawag sa pamahalaan ng Estado ng Washington upang bumuo ng pondo ng 
pantulong na para sa mga imigrante.   

Bakit nilikhain ang Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa 
Imigrante sa Washington? 

Pangunahing mensahe 
Bilang mga imigrante, tayo ang ilan sa sobrang pinakatamaan ng pandemya sa COVID-19. 
Upang mapanatiling malusog at ligtas ang ating mga komunidad, kailangan nating suportahan 
ang isa’t isa ngayon. Kaya nakipagtulungan ang mga organisasyon ng mga imigrante sa Estado 
ng Washington upang makakuha ng pondo para sa mga imigrante na hindi makakuha ng 
pederal na tulong. 

Karagdagang mga mensahe 
● Ang estado ng Washington ay tahanan ng maraming daang libong imigrante. Tayo ay 

mahalagang mga manggagawa sa pinakamalaking mga industriya sa Washington, tulad 
ng agrikultura at konstruksyon-at nag-aambag tayo ng higit sa isang bilyong dolyar sa 
pederal, pang-estado, at lokal na mga buwis kada taon. Tayo ay mga kapitbahay, 
kaibigan, katrabaho, at mga miyembro ng pamilya.  

● Ang ating mga komunidad ang ilan sa sobrang pinakatamaan ng COVID-19. Marami sa 
atin ang nawalan ng trabaho, ang iba ay pumapasok araw-araw sa trabaho na 
naglalagay sa kanila ng mataas na panganib sa pagkalantad, at ang iba ay nagaalaga 
ng mga miyembro ng pamilya sa bahay dahil sa virus. Ang ilan sa atin ay nagluluksa sa 
pagkawala ng ating mga mahal sa buhay. 

● Bagaman alam ng lahat na tayo ay mahalagang mga manggagawa at kapitbahay, hindi 
tayo itinuturing na ganito: sadyang hindi isinama ang milyon sa atin sa pederal na mga 
pondo ng tulong dahil sa ating katayuan sa imigrasyon. 

● Kaya ang mga organisasyon sa komunidad na pinamumunuan ng mga imigrante ay 
nakipagtulungan sa Estado ng Washington upang mabuo ang pondong ito. Lahat sa 
atin na naninirahan sa estadong ito ay karapat-dapat at kailangan masuportahan upang 
malampasan ang panahong ito.  

 



 

Magkano ang matatanggap ko sa pamamagitan ng pondong ito? 

Pangunahing mensahe 
Maaari kang mag-apply upang tumanggap ng isang beses na direktang bayad na $1,000 kada 
tao, na may pinakamataas na $3,000 sa kabahayan. Maaari mong matanggap ang pera bilang 
cashier’s check o gift card (Visa). 

Sino ang maaaring mag-apply? 

Pangunahing mensahe 
Upang mag-apply para sa pondo, dapat ikaw ay:  

● Nakatira sa Washington  
● Hindi bababa sa 18 taong gulang 
● Sobrang naapektuhan ng pandemya (tulad ng nawalan ng trabaho, nahawa ng virus, o 

nangangalaga ng miyembro ng pamilya na nahawa)  
● Hindi kwalipikado na tumanggap ng pederal na pondong estimulo o seguro sa kawalan 

ng trabaho dahil sa katayuan sa imigrasyon 

Karagdagang mga mensahe 
● Ang mga aplikasyon ay tatanggapin sa batay na “unang dating, unang pagsisilbihan” 

dahil ang buong pondo ay limitado. Uunahin namin ang mga may pinakamatinding 
kailangan.  

 



 

Puwedeng bang mag-apply ang ibang taong nakatira sa bahay 
ko? 

Pangunahing mensahe  

Oo, maaaring mag-apply ang sino mang nasa bahay mo kung kwalipekado sila sa pondo at 
mahigit na 18 taon ang edad. Bawat isa ay kailangang kumpletuhin ang kanilang aplikasyon. 
Hindi mahigit na 3 tao sa bahay ang makakatanggap ng bayad (pinakamatas hanggang $3,000 
sa kabahayan). 

Paano ako mag-apply? 

Pangunahing mensahe 
Maaari kang mag-apply online, sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, o sa pamamagitan 
ng koreo. Lahat ng tatlong opsyon ay magagawa sa Tagalog. Ang huling araw sa pag-apply ay 
Disyembre 6. 

● Website: www.immigrantreliefwa.org  
● Telepono: 1-844-724-3737 (Lunes hanggang Biyernes 9 AM – 9 PM) 
● Koreo: Bumisita sa website upang i-print ang pormularyo ng aplikasyon 

Karagdagang mga mensahe 
● Bago ka mag-apply, kailangan mong ipunin ang ilang dokumentasyon upang ipakita ang 

iyong pagkakakilanlan at iyong paninirahan sa Estado ng Washington. Halimbawa, 
maaari kang magbigay ng kopya ng kard ng pagkakakilanlan ng estado, lisensya sa 
pagmamaneho, o singil sa kabayaring bahay na may pangalan at address mo. Makikita 
mo ang talahanayan sa ibaba na may buong listahan ng tinatanggap na mga 
dokumento.  

● Mag-apply online sa www.immigrantreliefwa.org. Ang aplikasyong ito ay magagawa sa 
maraming wika: 

○ Intsik 
○ Ingles 
○ Pranses 
○ Garifuna 
○ Hindi 
○ Koreano 
○ Somali 
○ Espanyol 
○ Swahili 
○ Tagalog/Filipino 
○ Vietnamese 

 

 

http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/


 

● Kung mayroon kang anumang mga tanong, tumawag sa hotline ng  Washington 
Immigrant Solidarity Fund (WAISN) sa 1-844-724-3737. May makakausap araw-araw 
mula 6 AM-9 PM, at may mga taong makakapag-usap sa maraming wika. 
 

● Pagkatapos mong mag-apply, makatatanggap ka ng mga update tungkol sa iyong 
aplikasyon sa pamamagitan ng email at text. Aabisuhan ka kung ang iyong aplikasyon 
ay tinanggap sa loob ng 3 linggo ng pag-apply. Kung ang iyong aplikasyon ay 
tinanggap, makatatanggap ka ng bayad sa loob ng 2 linggo pagkatapos nito. 
 

● Limitado ang ating pondo, kaya hindi lahat ng mag-apply ay makakukuha ng tulong sa 
ngayon. 

 
Ito ang mga dokumento na maaari mong gamitin sa iyong aplikasyon upang patunayan ang 
iyong pagkakakilanlan at iyong paninirahan sa Estado ng Washington. Mangyaring tiyakin na 
mayroon kang malinaw na kopya ng alinman sa: 

● Isa mula sa Listahan A, o  
● Isa mula sa kapwang Listahan B at Listahan C 

  

 



 

Listahan A: Mga Dokumento sa 
Paninirahan & Pagkakakilanlan 

Listahan B: Mga 
Dokumento sa 
Pagkakakilanlan  

Listahan C: Dokumento sa 
Paninirahan 

● Kard sa pagkakakilanlan sa Estado 
ng Washington na nagpapakita ng 
buong pangalan at tirahan sa estado 
ng Washington 

● Lisensya sa Pagmamaneho sa 
Estado ng Washington na 
nagpapakita ng buong pangalan at 
tirahan sa estado ng Washington 

● Kasalukuyang kard ng 
pagkakakilanlan ng estudyante mula 
sa eskuwelahang matatagpuan sa 
estado ng Washington 

● Anumang singil sa kabayaring bahay 
na nagpapakita ng iyong buong 
pangalan at tirahan sa estado ng 
Washington 

● Singil sa cell phone o singil sa 
internet na nagpapakita ng iyong 
buong pangalan at tirahan sa estado 
ng Washington 

● Pahayag ng seguro na nagpapakita 
ng iyong buong pangalan at tirahan 
sa estado ng Washington 

●  Pahayag ng banko na nagpapakita 
ng iyong buong pangalan at tirahan 
sa estado ng Washington 

● Pahayag ng buwis sa 2019 na 
nagpapakita ng iyong buong 
pangalan at tirahan sa estado ng 
Washington 

● Paystub mula sa employer na 
nagpapakita ng iyong buong 
pangalan at iyong address ng 
paninirahan sa estado ng 
Washington 

● Resibo ng renta na nagpapakita ng 
iyong buong pangalan at address sa 
estado ng Washington 

● Kard ng 
pagkakakilanlan 
mula sa anumang 
paaralan 

● Pasaporte mula sa 
anumang bansa 

● Kard sa konsulado 
● Katibayan ng 

kapanganakan 
● Internasyunal na 

Lisensya sa 
Pagmamaneho 

● Metro card na may 
larawan  

● Pinirmahan at pinetsahang 
sulat* na nagsasaad ng 
buong pangalan at numero 
ng telepono ng taong 
sumulat ng sulat mula sa 
sumusunod na mga 
entidad: 

○ Kasero na kinikilala ang 
paninirahan sa WA 

○ Isang kinatawan mula sa 
iyong lugar ng pagsamba 
na kinikilala ang 
paninirahan sa WA 

*Maaari mong gamitin ang template ng sulat na ito para sa aplikasyong ito.  

 



 

Ligtas ba ang aking impormayson? 

Pangunahing mensahe 
Hindi boluntaryong ibabahagi ang personal na impormasyon sa pamahalaan, ICE, 
tagapagpatupad ng batas, iyong kasero, iyong pinapasukan, o sa iba pa. Lahat ng 
impormasyon ay ligtas na nakatabi sa isang encrypted na pormat kaya hindi ito makukuha. 

Karagdagang mga mensahe 
● Ayon sa aming kontrata sa Estado ng Washington, ang mga taong may akses lamang 

sa personal na impormasyon ng aplikante ay ang Scholarship Junkies (ang 
organisasyon sa komunidad na nangangasiwa ng pondo), Fair Work Center, at ang 
Seattle Credit Union (na magbabahagi ng pera). Hindi namin ibabahagi ang iyong 
impormasyon sa kanino man. Ngunit kung mayroong legal na subpoena, maaaring legal 
kaming kinakailangan na maglabas ng personal na impormayson. Malabo na 
mangyayari ito, ngunit hindi imposible.  

Paano pinangangasiwaan ang pondo? 

Pangunahing mensahe 
Ang pondo ay pinangangasiwaan ng mga organisasyon sa komunidad na pinamumunuan ng 
mga imigrante sa Washington-ang parehong mga tao na nagtawag para mabuo ang pondo. Ito 
ay suportado at pinopondohan ng Kagawaran ng mga Serbisyong Panlipunan at Kalusugan ng 
Estado ng Washington. 
 
Karagdagang mga mensahe. 
 

● Mga organisasyon ng imigrante sa buong estado, kasama ng opisina ng Gobernador, ng 
Kagawaran ng mga Serbisyong Panlipunan at Kalusugan ng Estado ng Washington, at 
ng Legal Foundation of Washington, ang gumawa nitong pondo. Bagaman ang pera ay 
nanggagaling mula sa Estado ng Washington, hindi nila pinangangasiwaan ang 
personal na impormasyon. 

● Ang mga organisasyon sa komunidad na nangangasiwa ng pondo ang nagtatag ng 
mga pamantayan, nangangasiwa ng mga aplikasyon, namamahagi ng pera, at 
pinapanatiling ligtas ang personal na impormasyon. Ang mga organisasyon sa 
komunidad na namumuno sa pondo ay: 

○ Asian Counseling and Referral Service 
○ Colectiva Legal del Pueblo 
○ Fair Work Center 
○ Legal Foundation of Washington 
○ Northwest Immigrants Rights Project 

 



 

○ Nuestra Casa 
○ OneAmerica  
○ Raiz of Planned Parenthood 
○ Scholarship Junkies 
○ Seattle Credit Union 
○ Washington Census Alliance 
○ Washington Dream Coalition 
○ Washington Immigrant Solidarity Network 

 
● Lahat ng mga organisasyong kabilang sa pondo ay maraming taon nang gumagawa at 

kinakasama ang mga komunidad ng mga imigrante, kabilang ang mga manggagawa sa 
sakahang hindi nabibigyan ng pansin, at mga imigrante na Itim, Katutubo, LGBTQIA2+, 
namumuhay nang may kapansanan, at marami pang iba.  Lahat sila ay may dedikasyon 
sa kapakanan at pagkapribado ng mga komunidad ng mga imigrante. 

 

Mapipigilan ba ako ng makuha kong pera sa pondong ito sa 
hinaharap kong pagkuha ng visa o green card dahil sa 
panuntunan sa pampublikong pananagutan?  

Pangunahing mensahe 
Hindi. Ang tulong mula sa pondong ito ay itinuturing na isang beses na tulong sa kaluwagan sa 
sakuna at dapat hindi ituring na kasama sa panuntunan sa pampublikong pananagutan. Hindi 
dapat maapektuhan ng pagtanggap ng tulong mula sa pondong ito ang iyong kakayanang 
makakuha ng green card.  

Karagdagang mga mensahe 
● Sa ngayon, alam namin na hindi naaangkop ang panuntunan sa pampublikong 

pananagutan sa tulong sa kaluwagan sa sakuna na ito. Gayunpaman, dahil sa agresibo 
at hindi mahuhulaang mga patakaran sa imigrasyon ng pederal na pamahalaan, hindi 
namin ganap na magagarantiya na hindi magbago ang panuntunan sa pampublikong 
pananagutan sa hinaharap. 
 

  

 



 

Mga Kagamitan at Materyales sa Komunikasyon 
 
Gamitin ang sumusunod na halimbawang mga mensahe upang tumulong na ipakalat ang 
impormasyon tungkol sa Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington 
sa iyong mga komunidad. Huwag mag-atubiling ipasadya ang mga ito sa tinig ng iyong 
organisasyon o sa iyong sariling personal na tinig. Nais namin na maraming taong kwalipikado 
para sa pondo ang mag-apply. Ang mga itong mapagkukunan ay kinakailangan na ngayon at 
nais naming matiyak na ang aming mga kapitbahay at kaibigan na imigrante ay mayroong 
suporta at pangangalaga na karapat-dapat sa kanila.  

Iminungkahing mga hashtag 
#WAImmigrantRelief 
#WIRF 
#WACOVIDRelief 

Halimbawang mga post sa social media 

Facebook  
● Bilang mga imigrante, naging tahanan na natin ang Washington. Kung ikaw ay isang 

imigrante na nakararanas ng kahirapan dahil sa COVID-19, at hindi ka makakuha ng 
pederal na pinansyal na tulong o seguro sa kawalan ng trabaho, mag-apply para sa 
Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington. Mayroong $1,000 
na pinansyal na tulong (hanggang sa $3,000 sa kabahayan) na makukuha. Mag-apply 
sa www.immigrantreliefwa.org. 

● Bukas na ang aplikasyon para sa Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante 
sa Washington! Ang iyong impormasyon ay hindi boluntaryong ibabahagi sa 
pamahalaan o sa ICE, at hindi dapat naaangkop ang panuntunan sa pampublikong 
pananagutan para sa pondong ito. Alamin pa ang marming iba at mag-apply sa 
www.immigrantreliefwa.org. 

● Ang Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington ay binuo NG 
mga imigrante PARA SA mga imigrante. Bukas na ang aplikasyon para sa pinansyal na 
tulong para sa mga naapektuhan ng COVID-19, sa hindi makakuha ng pederal na 
pinansyal na tulong o seguro sa kawalan ng tabaho.  Alamin pa ang marming iba at 
mag-apply sa www.immigrantreliefwa.org. 

● Sinusuportahan ng mga imigrante ang isa’t isa. Mag-apply na ngayon para sa Pondo ng 
Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington, isang bagong pondo na 
binuo para sa mga imigrante na naapektado ng pandemya sa coronavirus. Alamin pa 
ang marming iba at mag-apply sa www.immigrantreliefwa.org.  

 

http://www.immigrantreliefwa.org/
http://www.immigrantreliefwa.org/
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Twitter 
● Sinusuportahan ng mga imigrante ang isa’t isa. Mag-apply para sa bagong 

#WAImmigrantRelief Fund. Kung ikaw ay isang imigranteng naapektuhan ng #COVID19, 
maaaring kwalipikado ka para sa hanggang $1k na tulong (hanggang $3k sa 
kabahayan). Alamin pa ang maraming iba at mag-apply sa 1-844-724-3737 / 
www.immigrantreliefwa.org. 

● Ang Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington: galing sa mga 
imigrante PARA SA mga imigrante. Ang iyong impormasyon ay ligtas + hindi kailanman 
boluntaryong ibabahagi sa pamahalaan o sa ICE, at hindi dapat naaangkop ang 
panuntunan sa pampublikong pananagutan. Kung ikaw ay isang imigranteng 
naapektuhan ng COVID-19, alamin pa ang maraming iba tungkol sa pondo at mag-apply 
ngayon. www.immigrantreliefwa.org. 

● Kung ikaw ay isang imigranteng nakararanas ng kahirapan dahil sa COVID-19, at hindi 
makakuha ng pederal na pinansyal na tulong o seguro sa kawalan ng trabaho, 
mag-apply para sa #WAImmigrantRelief Fund. Hanggang $1k na pinansyal na tulong 
(hanggang $3k sa kabahayan) ang makukuha. www.immigrantreliefwa.org 

● Tulong pinansyal sa COVID-19— galing sa at para sa mga imigrante. Kung ikaw ay 
isang imigrante at hindi makakuha ng pederal na pinansyal na tulong o seguro sa 
kawalan ng trabaho, mag-apply para sa Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa 
Imigrante sa Washington ngayon at maaaring kang makakuha ng $1k na tulong pera. 
www.immigrantreliefwa.org 

Instagram 
● Tulong pinansyal sa COVID-19— galing sa at para sa mga imigrante. Ang bagong 

Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington ay binuo upang 
makapag-alok ng suporta para sa ating mga imigranteng kapitbahay at manggangawa 
na naapektuhan ng COVID-19. Kung ikaw o kakilala mo ay nakararanas ng kahirapan at 
hindi makakuha ng pederal na pinansyal na tulong o seguro sa kawalan ng trabaho, 
mag-apply para sa bagong Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa 
Washington at makakuha ng hanggang $1k na pondo (hanggang $3k kada 
sambahayan). Alamin pa ang maraming iba at mag-apply sa www.immigrantreliefwa.org. 
#WAImmigrantRelief  

● Bilang mga imigrante, naging tahanan na natin ang Washington. Kung ikaw ay isang 
imigrante na nakararanas ng kahirapan dahil sa COVID-19, at hindi ka makakuha ng 
pederal na pinansyal na tulong o seguro sa kawalan ng trabaho, mag-apply para sa 
Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington. Hanggang $1k na 
pinansyal na tulong (hanggang $3k sa kabahayan) ang makukuha. Ang iyong 
impormasyon ay ligtas at HINDI boluntaryong ibabahagi sa pamahalaan o ICE, at hindi 
dapat naaangkop ang panuntunan sa pampublikong pananagutan. Mag-apply sa 
www.immigrantreliefwa.org #WAImmigrantRelief  

● Ikaw ba ay isang imigranteng nakararanas ng kahirapan dahil sa #COVID19 at hindi ka 
makakuha ng pederal na pinansya na tulong o seguro sa kawalan ng trabaho? Kaya 
tayo ay nakipagtulungan sa ibang mga samahan ng mga imigrante sa estado upang 
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mabuo ang Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington. Maaari 
ka nang mag-apply ngayon para sa pinansyal na tulong na $1k (at hanggang $3k sa 
kabahayan) sa www.immigrantreliefwa.org. #WAImmigrantRelief  

● Sinusuportahan ng mga imigrante ang mga imigrante. Iyon ang idinisenyong gawin ng 
Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington. Kung ikaw ay 
isang imigranteng nakararanas ng kahirapan dahil sa COVID-19, at hindi makakuha ng 
pederal na pinansyal na tulong o seguro sa kawalan ng trabaho, mag-apply ngayon! 
Maaari kang makakuha ng $1k na kaluwagan at hanggang $3k sa kabahayan. Alamin 
ang higit pa sa www.immigrantreliefwa.org. #WAImmigrantRelief  

Maikling text na gagamitin sa mga grapikong post (kabilang ang WIRF na 
logo) 

● Mga imigranteng nag-aalaga sa isa’t isa. 
● Tulong pinansyal sa COVID-19—galing sa at para sa mga imigrante. 
● Mag-apply para sa pondo sa COVID-19. Bumisita sa www.immigrantreliefwa.org o 

tumawag sa 1-844-724-3737. 
● Pondo sa COVID-19 para sa mga imigrante. Ligtas at walang panganib. 
● Mag-apply ngayon.  

Halimbawang mga script para sa bidyo 
Gamitin ang sumusunod na script bilang gabay sa pagrekord ng selfie-style na bidyo upang 
tumulong sa pagbahagi tungkol sa pondo at hikayatin ang mga tao na mag-apply. Maganda rin 
na magdagdag ng sarili mong personalidad at tinig sa iyong bidyo, tulad ng kung bakit sa tingin 
mo mahalaga para sa iyo ang pondo. 
 

Bilang mga imigrante, naging tahanan na natin ang Washington.  
 
Nagsusumikap tayo araw-araw upang matulungan ang ating komunidad.  
 
Ngayon, sa pandemyang ito na umaapekto sa lahat sa paligid natin, oras na upang 
makuha ang suportang nararapat sa atin. 
 
Ang Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington ay binuo para 
sa mga imigrante galing sa mga imigrante sa Washington upang magbigay ng pinansyal 
na tulong.  
 
Kung ikaw ay isang imigranteng nakararanas ng kahirapan dahil sa COVID-19, at hindi 
ka makakuha ng pederal na pera, ang pondong ito ay para sa iyo.  
 
At maaari kang makakuha ng $1,000 at hanggang sa $3,000 kada kabahayan. Ligtas 
ang iyong impormasyon.  
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Mag-apply ka bago ang ika-6 ng Disyembre. Upang makaalam ng marami pa, bumisita 
sa www.immigrantreliefwa.org 
 
Tayo ay mga imigrante, at inaalagaan natin ang isa’t isa. 

 
Kapag posible, nirerekomenda naming na magsama ng isang slide sa dulo ng bidyo na may 
logo ng iyong organisasyon at logo ng WIRF. 
 

Halimbawang mga text message. 

Hi [name]. Ako ay si [your name] mula sa [your organization]. Gusto kong tiyakin na alam mo 
ang tungkol sa bagong pondo ng tulong para sa imigrante – na itinatag ng mga imigrante para 
sa mga imigrante sa Washington. Ito ay para sa mga taong hindi kwalipikado para sa pederal 
na tulong sa COVID-19 dahil sa kanilang katayuan sa imigrasyon. Maaari kang tumanggap ng 
$1K upang suportahan ang iyong pamilya. Alamin mo at mag-apply sa 
www.immigrantreliefwa.org. 

Hi [name]. Ako ay si [your name] mula sa [your organization]. Nag-apply ka na ba para sa 
Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington? Maaari kang makakuha 
ng $1K upang suportahan ang iyong pamilya sa panahon ng pandemya sa COVID-19. Ipaalam 
sa akin kung mayroon kang mga tanong, at alamin mo o mag-apply sa 
www.immigrantreliefwa.org. 

Hi [name]. Ako ay si [your name] mula sa [your organization]. Maaari ka pa rin mag-apply para 
sa Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington! Mag-apply sa 
www.immigrantreliefwa.org bago ang Disyembre 6, maaari kang makakuha ng $1K upang 
suportahan ka at ang iyong pamilya. 

Halimbawang nilalaman ng email 
Hi [name], Ako si [your name] mula sa [your organization]. 
 
Bilang mga imigrante, naging tahanan na natin ang Washington-at kailangan nating suportahan 
ang isa’t isa dito ngayong pandemya. Ang Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante 
sa Washington ay binuo ng mga imigrante para sa mga imigrante sa Washington upang 
magbigay ng pinansyal na tulong. Kung ikaw ay isang imigrante na nakararanas ng kahirapan 
dahil sa COVID-19, at ikaw ay hindi kwalipikado para sa pederal na pinansyal na tulong o 
seguro sa kawalan ng trabaho, ang pondong ito ay para sa iyo. 
 
Mag-apply para sa Pondo ng Pantulong sa COVID-19 Para sa Imigrante sa Washington at 
tumanggap ng isang beses na $1,000 direktang bayad (hanggang $3,000 sa kabahayan).  
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Ang pondong ito ay binuo ng mga organisasyon sa komunidad ng pinamumunuan ng mga 
imigrante tulad ng [your organization]. Kami [or sila] ang nangangasiwa ng pondo at 
nangangasiwa ng lahat ng mga aplikasyon at pera, at hindi kailanman boluntaryong ibabahagi 
ang iyong impormasyon sa pamahalaan o sa ICE. Hindi dapat naaangkop ang panuntunan sa 
pampublikong pananagutan para sa pondong ito. Makakukuha ka ng tulong sa iyong aplikasyon 
sa Tagalog. 
 
Ipaalam sa amin kung mayroon kang anumang mga tanong! Maraming pang alamin at 
mag-apply sa www.immigrantreliefwa.org. 

 


