Resurse COVID-19
Violența domestică în izolare:
Știm că abuzul și violența prosperă în izolare.
API Chaya este deschis dedicat servirii. Știm că mulți oameni stau mai mult acasă și
au mai puțin acces la comunitate și la alte resurse prin muncă și alte rutine zilnice
(navetă, sală de sport, activități sociale etc.). Știm că sănătatea noastră mentală,
spirituală și fizică este afectată și interconectată. Știm că în comunitățile cu dizabilități
se construiesc rețele și resurse de îngrijire de mult timp, iar munca noastră continuă
această moștenire.
API CHAYA ESTE DESCHIS
Ne-am mutat la operațiuni la distanță. Suntem disponibili pe linia de asistență
(1-877-922-4292) și pe linia de birou (206-467-9976) de luni până vineri, între orele
10:00 și 16:00.
Resurse în afara orelor:
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
Fie ca noi ca și comunitate să continuăm să punem în practică îngrijirea colectivă; sperăm că această
resursă să poată susțină această practică.

Sprijiniți afacerile din Chinatown/International District:
Xenofobia și stigmatul în jurul afacerilor americane asiatice au ținut oamenii departe
de sprijinirea afacerilor mici și a restaurantelor din Chinatown-International District din
Seattle de luni de zile.
Unii proprietari de afaceri au raportat o scădere de 60% a activității. Unii proprietari
trebuie chiar să aibă conversațiile dure despre concedierea angajaților sau închiderea
porților.
Să fim vizibili și să sprijinim afacerile AAPI este ceva ce putem face cu toții pentru a-i ajuta pe cei afectați
direct de stigmatul anti-asiatic, mâncând și cumpărând din unități incredibile.

Resurse APA Labour Alliance:
În statul Washington, toți angajații de stat vor continua să fie plătiți în acest timp.
Cu toate acestea, fără politici federale care să garanteze concediul medical plătit și
o acoperire adecvată a asigurărilor de sănătate pentru toți lucrătorii, mulți oameni
care lucrează sunt efectiv împiedicați să urmeze recomandările CDC de a rămâne
acasă atunci când sunt bolnavi.
Consultați setul de instrumente APALA în întregime aici. Consultați, de asemenea, resursele AFV-CIO cu
privire la izbucnirea COVID-19.
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Sprijin economic pentru persoane fizice: Asistență la completarea formularelor în limba:
Chinese Information Service Center vă poate ajuta să completați formularele și cererile
necesare pentru a vă califica pentru asistența COVID-19. Vizitați pagina lor la
https://cisc-seattle.org/covid19/ pentru a accesa resurse sau a vă conecta direct cu
personalul care vă poate ajuta!
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