Ресурси щодо COVID-19
Побутове насильство в ізоляції:
Ми знаємо, що при ізоляції кількість випадків жорстокого поводження та
насильства зростає.
API Chaya з радістю допоможе вам. Ми розуміємо, що багато людей більше
проводять часу вдома та рідше відвідують громадські місця через роботу та інші
повсякденні справи (поїздки на роботу, тренажерна зала, громадські заходи та
інше). Також ми розуміємо, що наше психічне, духовне та фізичне здоров'я
піддається впливу та взаємопов'язано. Нам відомо, що деякі громади вже давно
створюють мережі та ресурси по догляду, і наша праця продовжує цю спадщину.
API CHAYA ВІДКРИТА
Ми перейшли на віддалену роботу. Ми доступні по телефону довіри (1-877-9224292) та у офісі (206-467-9976), з понеділка по п'ятницю, з 10 до 16.
Ресурси у неробочий час:
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
Ми, як спільнота, будемо продовжувати принцип колективної роботи та сподіваємось, що цей
ресурс зможе допомогти у цьому.

Підтримка бізнесу у Чайнатауні/Інтернешнел Дистрикті:
Ксенофобія та стигматизація азіатсько-американських компаній вже кілька місяців
не дозволяє підтримувати малий бізнес та ресторани у Чайнатауні (Інтернешнел
Дистрикт у Сіетлі).
Деякі власники бізнесу повідомили про спад до 60%. Деяким власникам навіть
доводиться вести важкі розмови щодо звільнення співробітників чи про закриття
бізнесу.
Підтримка бізнесу AAPI - це те, що ми можемо зробити, аби допомогти людям, на яких
безпосередньо впливає анти-азіатська стигматизація.

Ресурси APA Labor Alliance:
У штаті Вашингтон усі державні службовці будуть продовжувати отримувати
заробітню плату протягом цього часу. Однак без федеральної політики, що
гарантує оплачувану відпустку через хворобу та адекватне медичне страхування
для усіх працівників, багато людей не можуть слідувати вказівкам CDC, аби
залишатись вдома, коли хворіють.
Ознайомтесь з повним набором інструментів APALA тут. Також перевірте ресурси AFL-CIO
щодо COVID-19.

UKRAINIAN (українська мова) – UK

Економічна підтримка фізичних осіб: допомога при заповненні форм на різних
мовах:
Chinese Information Service Center може допомогти при заповненні заяв та форм,
необхідних для отримання підтримки у зв'язку з COVID-19. Відвідайте сторінку
https://cisc-seattle.org/covid19/, аби отримати доступ до ресурсів чи зв'язатись
з персоналом, що може вам допомогти!
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