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

PONDO NG PANTULONG 
SA COVID-19 PARA SA 
IMIGRANTE SA WASHINGTON

Ano ang pondo?
Ang Pondo ng Pantulong sa COVID-19 
Para sa Imigrante sa Washington ay 
nagbibigay ng pera para makatulong 
sa mga imigranteng naepektohan 
ng Covid-19 na hindi kwalipikado sa 
pederal na pondong estimulo o seguro 
sa pagkawalan ng trabaho. Kung ikaw 
ay mag-apply, makatatanggap ka ng 
isang beses na $1,000 na direktang bayad 
(hanggang $3,000 sa kabahayan).

Paano ito ginagawa?
Maaari kang mag-apply online, sa 
pamamagitan ng tawag sa telepono, 
o sa pamamagitan ng koreo. Lahat 
ng tatlong opsyon ay magagawa sa 
Tagalog. Kapag ang iyong aplikasyon ay 

tinanggap, makatatanggap ka ng bayad 
sa pamamagitan ng tseke, o gift card. 

Sino ang nangangasiwa ng pondo?
Ang pondo ay pinangangasiwaan ng 
mga organisasyon sa komunidad na 
pinamumunuan ng mga imigrante 
sa Washington-parehong mga tao na 
nagtawag para mabuo ang pondo. 
Kabilang dito ang Washington Immigrant 
Solidarity Network (WAISN), Northwest 
Immigrant Rights Project, at marami 
pang ibang mga organisasyon. Ang pera 
ay ibinibigay ng Kagawaran ng mga 
Serbisyong Panlipunan at Kalusugan sa 
Estado ng Washington. 

[pinapatuloy sa susunod na pahina]

Tayo ay mga imigrante na naninirahan sa estado ng Washington. Kung ikaw 
ay isang imigrante na nakararanas ng kahirapan dahil sa COVID-19, at hindi ka 
makakuha ng pederal na pinansyal na kaluwagan o seguro sa kawalan ng trabaho, 
ang pondong ito ay para sa iyo.

Mga 
imigranteng 
nag-aalaga sa 
isa’t isa.

Sinusuportahan at pinopondohan ng Washington State Department of Social and Health Services.



Ligtas ba ang aking impormayson?
Oo. Wala sa iyong aplikasyon ang 
kailanman boluntaryong ibabahagi sa 
pamahalaan, ICE o sa tagapagpatupad  
ng batas.

Sino ang maaaring mag-apply para 
sa pondo?
Upang mag-apply para sa pondo ng 
kaluwagan, dapat ikaw ay: 

■ Residente ng Washington 
■ Hindi bababa sa 18 taon ang edad
■ Sobrang naapektuhan ng pandemya 

(tulad ng nawalan ng trabaho, nahawa 
ng virus, o nag-aalaga ng miyembro ng 
pamilya na nahawa) 

■ Hindi kwalipikado na tumanggap ng 
pederal na pondong  estimulo o seguro 
sa pagkawalan ng trabaho dahil sa 
iyong katayuan sa imigrasyon

Kapag ikaw ay nag-apply, kakailanganin 
mong magbigay ng kopya ng ilang mga 
dokumento upang ipakita ang iyong 
pagkakakilanlan at paninirahan (tulad 
ng kard ng pagkakakilanlan, singil sa 
palingkurang-bayan, o resibo sa renta).

Naaangkop ba ang panuntunan sa 
pampublikong pananagutan?
Hindi. Ang pondong ito ay itinuturing na 
isang beses na kaluwagan sa sakuna at 
dapat hindi pipigil sa iyo mula sa pagkuha 
ng green card sa hinaharap.

MAG-APPLY BAGO SA DISYEMBRE 6:
www.immigrantreliefwa.org
1-844-724-3737
(Lunes hanggang Biyernes 9 AM – 9 PM)


