COVID-19 का स्रोतह�
आइसोलेसनमा घरे लु िहं सा:
हामीलाई आइसोलेसनमा दु ��वहार तथा िहं सा भइरहे को कुरा थाहा छ।
API Chaya सेवा प्रदान गन� �� �पमा समिप�त छ। हामीलाई मािनसह� घरमा बढी बिसरहे का छन् र काम
तथा अ� दै िनक काय�तािलका (यात्रा, िजम, सामािजक िक्रयाकलापह�, आिद) माफ�त समुदाय र अ� स्रोतह�मा
कम संल� रहे का छन् भ�े कुरा थाहा छ। हामीलाई हाम्रो मानिसक, अशारी�रक तथा शारी�रक �ा� प्रभािवत र
अ�रस���त छ भ�े कुरा थाहा छ। हामीलाई अस�म समुदायह�ले लामो समयदे �ख �ाहार नेटवक� तथा
स्रोतह� िवकास गद� आइरहे का छन् र हाम्रो काममा उ� स�ि� प्रयोग भइरहे को छ भ�े कुरा थाहा छ।
API CHAYA खुला छ
हामी दू रवत� काय�ह�मा प्रे�रत भएका छौ ँ। हामी सोमबारदे �ख शुक्रबार िबहान 10 बजे दे�ख िदउँ सो 4 बजेस�
हाम्रो हे �लाइन (1-877-922-4292) र काया� लय लाइन (206-467-9976) मा उपल� छौ ँ।
काया� लय समय पिछका स्रोतह�:
National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-7233
King County Sexual Assault Resource Center: 1-888-998-6423
National Human Trafficking Hotline: 1-888-373-7888
समुदायको �पमा हामी अ�ासमा समग्र �ाहार प्रदान गन� जारी रा� स�े भएकाले, हामी यस स्रोतले यो
अ�ासमा सहायता प्रदान गन� सक्छ भ�े आशा राख्छौ ँ।

सहायता चाइनाटाउन/अ�रा�ि��य िड��� �का �वसायह�:
एिसयाली अमे�रकी �वसायह�मा िवदे शी मािनसह�लाई मन नपराउने काय� र ���ाले मिहनौदे �ख
मािनसह�लाई अिहलेस� िसतलको चाइनाटाउन-अ�रा� ि��य िड��� �मा रहे का साना �वसाय तथा
रे �ु रे�ह�मा सहायता गन� काय�बाट टाढा रा�खरहे का छन्।
केही �वसायका मािलकह�ले �वसायमा 60% िगरावट भएको �रपोट� गरे का छन्। केही मािलकह�ले
कम�चारीह�लाई िनकाल्ने वा आफ्ना ढोकाह� ब� गन� स��ी वाता� लाप गन� किठन भएको कुरा पिन ��
गरे का छन्।
गैर-एिसयाली ���ा�ारा िसधै प्रभािवत ���, असाधारण स्थानह�मा खाना खाने र िकनमेल गन� क्रममा सबै
मािनसह�लाई म�त गन� हामी सबैले गन� स�े कुनै काय� भनेको AAPI �वसाय हो।

APA Labor Alliance का स्रोतह�:
वािश�टन रा�मा, सबै साव�जिनक कम�चारीह�लाई यस समयाविधमा भु�ानी ग�रन जारी रा�खने छ। य�िप,
सबै कामदारह�का लािग भु�ानी िदइने िबरामी िबदा र �ा� बीमाको पया� � कभरे जको �ारे �ी िदने संघीय
नीितह� न�ँ दा, काम गन� धेरै मािनसह�लाई िबरामी �ँ दा घर ब�े CDC को माग�दश�न पालना गन�बाट प्रभावकारी
�पमा रोिकएको छ।
हाम्रो APALA को टु ल िकट यहाँ यसको स�ूण�तामा हे नु�होस्। साथै AFL-CIO को COVID-19 महामारीका स्रोतह�
हे नु�होस्।
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���ह�का लािग आिथ�क सहायता: Assistance filling out forms in-language:
Chinese Information Service Center ले तपाईंलाई COVID-19 स��ी सहायता प्रा� गन�का लािग यो�
�न आव�क फाराम तथा आवेदनह� भन� काय�मा म�त गन� सक्छ। तपाईंलाई म�त गन� स�े स्रोतह� प�ँ च गन�
वा कम�चारीसँग िसधै जोिडन ितनीह�को वेबपृ� https://cisc-seattle.org/covid19/ मा जानु होस्!
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