Recursos para COVID-19
Violência Doméstica durante o Isolamento:
Sabemos que violência e abuso aumentam durante o isolamento.
A API Chaya está operante e pronta para servir. Sabemos que muitas pessoas estão
passando mais tempo em casa, e que possuem menos acesso à comunidade e
outros recursos por meio do trabalho e de outros hábitos cotidianos (deslocamentos,
academias, atividades sociais etc.). Sabemos que nossa saúde mental, espiritual e
física está interconectada e que sofre impactos. Também sabemos que comunidades
carentes têm construído redes de auxílio e recursos por muito tempo, e nosso trabalho
dá continuidade a este legado.
API CHAYA ESTÁ OPERANDO
Nós migramos para operações remotas. Estamos disponíveis por meio de nossa linha
de ajuda (1-877-922-4292) e telefone fixo (206-467-9976) de segunda-feira à sexta-feira,
de 10h às 16h.
Recursos fora do horário de expediente:
National Domestic Violence Hotline (Linha Direta Nacional para Violência
Doméstica): 1-800-799-7233
King County Sexual Assault Resource Center (Centro de Recursos sobre Violência
Sexual do Condado de King): 1-888-998-6423
National Human Trafficking Hotline (Linha Direta Nacional sobre Tráfico Humano):
1-888-373-7888
Como uma comunidade, que possamos continuar a praticar o cuidado coletivo, e esperamos que este
recurso possa dar suporte a esta prática.

Suporte a Empresas do Distrito Internacional de Chinatown:
Xenofobia e estigma nas empresas asiático-americanas tem impedido há meses que
as pessoas auxiliem pequenas empresas e restaurantes no Distrito Internacional de
Chinatown, em Seattle.
Alguns proprietários têm reportado uma queda de 60% nos negócios. Alguns
proprietários estão até mesmo tendo que tomar a difícil decisão de demitir
funcionários ou fechar as portas.
Todos podemos frequentar e dar suporte às empresas AAPI para ajudar aqueles diretamente
impactados pelo estigma anti-asiático, e estaremos ao mesmo tempo comendo e fazendo compras
em estabelecimentos incríveis.

Recursos da APA Labor Alliance:
No Estado de Washington, todos os funcionários públicos continuarão recebendo seus
salários durante o atual momento. No entanto, sem políticas federais assegurando
cobertura de seguro de saúde e licença médica remunerada para todos os
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trabalhadores, muitas pessoas em atividade estão sendo impedidas de seguir as
diretrizes do CDC para ficarem em casa quando estiverem doentes.
Acesse aqui os recursos da APALA integralmente. Consulte também os recursos para a pandemia de
COVID-19 da AFL-CIO.

Auxílio Econômico a Pessoas Físicas: Assistência para preenchimento de formulários:
O Chinese Information Service Center pode ajudar você a preencher formulários e
aplicações necessários para se qualificar para o suporte associado à COVID-19. Visite
a página da Web deles em https://cisc-seattle.org/covid19/ para acessar recursos ou
se conectar diretamente ao pessoal deles que possa ajudá-lo!
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