
Wahamiaji wanaotunzana.

Msaada wa dharura wa 
COVID-19—na wahamiaji 
kwa wahamiaji.
Ikiwa wewe ni mhamiaji na unapitia wakati mgumu kwa sababu ya COVID-19, 
na hujafuzu kupata msaada wa serikali au bima ya mtu asiyekuwa na ajira 
kwa sababu ya hali yako ya uhamiaji,hazina hii ni kwa ajili yako. 

Tuma maombi ya kupata Hazina ya msaada ya COVID-19 ya Washington 
kwa mhamiaji na upate dola elfu moja ambayo utapata mara moja na 
utatumiwa moja kwa moja (unaweza pata hadi dola elfu tatu kwa kila 
nyumba). Sisi ni wahamiaji tunaosaidia wahamiaji. Maelezo yako kamwe 
hayatasambazwa kwa hiari kwa serikali au ICE, na sheria ya malipo ya umma 
haitatumika katika hazina hii. Unaweza pata usaidizi unapotuma maombi 
yako kwa lugha kadhaa.

TUMA MAOMBI KUFIKIA DISEMBA TAREHE 6:
www.immigrantreliefwa.org   /  1-844-724-3737
(Jumatatu-ijumaa saa tatu asubuhi hadi saa tatu usiku)

HAZINA YA MSAADA YA 
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Inasaidiwa na kufadhiliwa na Idara ya Jamii na Huduma ya Afya ya jimbo la Washington.



Wahamiaji wanaotunzana.

Msaada wa dharura wa COVID-19—
na wahamiaji kwa wahamiaji.

Hazina hii ni nini?
Hazina ya msaada ya COVID-19 ya 
Washington kwa mhamiaji inatoa 
pesa za msaada za  COVID-19 kwa 
wahamiaji ambao hawajafuzu 
kupata msaada wa serikali au bima 
ya mtu asiyekuwa na ajira kwa 
sababu ya hali zao za uhamiaji. 
Ukituma maombi, unaweza pata 
dola elfu moja ambayo utapata 
mara moja na utatumiwa moja kwa 
moja (unaweza pata hadi dola elfu 
tatu kwa kila nyumba).

Inafanya kazi vipi?
Unaweza tuma maombi 
kwa kutumia mtandao, 
kupitia simu, au kwa 
kutuma barua. Njia zote 
tatu zinapatikana kwa 
lugha kadhaa. Unaweza 
pokea pesa hizi mara moja 
kwa njia ya hundi au kadi 
ya zawadi (Visa).

Je! Sheria ya malipo 
ya umma itatumika?
La. Hazina hii inachukuliwa 
kama msaada wa wakati 
mmoja kwa sababu ya 
janga na haifai kukuzuia 
kupata visa au kadi ya 
kijani siku za usoni.

Ni nani anasimamia 
hazina hii?
Hazina hii inasimamiwa 
na mashirika ya jamii ya 
Washington yanayoongozwa 
na wahamiaji—
wanashughulika na kupokea 
maombi ya watu na kugawa 
pesa.Programu hii inasaidiwa 
na idara ya jamii na huduma za 
afya ya jimbo la Washington.

Je! Habari yangu iko 
salama?
Ndio. Sisi ni wahamiaji 
tunaosaidia wahamiaji 
wenzetu. Hakuna chochote 
katika maombi yako 
ambacho kitasambazwa 
kwa hiari kwa serikali, ICE, 
au watekelezaji wa sheria.

HAZINA YA MSAADA YA COVID-19 YA WASHINGTON KWA MHAMIAJI

Inasaidiwa na kufadhiliwa na Idara ya Jamii na Huduma ya Afya ya jimbo la Washington.
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