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

Mga imigranteng nag-aalaga sa isa’t isa.

Tulong pinansyal sa 
COVID-19—galing sa at 
para sa mga imigrante.
Kung ikaw ay isang imigranteng nakararanas ng kahirapan dahil sa COVID-19, 
at ikaw ay hindi kwalipikado para sa pederal na pondong estimulo 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 makatatanggap ka ng isang beses $1,000 na 
direktang bayad (hanggang $3,000 sa kabahayan). Kami ay mga 
imigranteng tumutulong sa mga imigrante. 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 ka ng tulong sa iyong aplikasyon sa Tagalog. 

MAG-APPLY BAGO SA DISYEMBRE 6:
www.immigrantreliefwa.org   /  1-844-724-3737

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



Mga imigranteng 
nag-aalaga sa isa’t isa.

Ano ang pondo?
Ang Pondo ng Pantulong sa 
COVID-19 Para sa Imigrante 
sa Washington ay nagbibigay 
ng pera para matulungan 
ang mga imigranteng hindi 
kwalipikado para sa pederal 
na pondong estimulo o seguro 
sa kawalaan ng trabaho. 
Kung ikaw ay mag-apply, 
makatatanggap ka sa 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. 
Makatatanggap ka ng 
isang beses na bayad sa 
pamamagitan ng tseke o 
gift card (Visa).

Naaangkop ba 
ang panuntunan 
sa pampublikong 
pananagutan?
Hindi. Ang pondong ito ay 
itinuturing na isang beses 
na tulong dahil sa sakuna at 
dapat hindi pumigil sa iyong 
pagkuha ng visa o green 
card sa hinaharap mo.

Sino ang nangangasiwa 
ng pondo?
Ang pondo ay 
pinangangasiwaan ng mga 
organisasyon sa komunidad 
na pinamumunuan ng mga 
imigrante sa Washington. 
Pinangangasiwaan nila ang 
mga aplikasyon at pamamahagi 
ng pera. Ang pera ay ibinibigay 
ng Estado ng Washington. 

Ligtas ba ang aking 
impormayson?
Oo. Kami ay mga imigrante 
na sumusuporta sa mga 
imigrante. Wala sa iyong 
aplikasyon ang kailanman 
boluntaryong ibabahagi 
sa pamahalaan, ICE o sa 
tagapagpatupad ng batas.

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

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

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

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


