Kawalan ng
Trabaho

Renta at mga
Utilidad

Pagkain

MGA MAPAGKUKUNAN NG IMPORMASYON
TUNGKOL SA COVID-19 RESOURCES SA LUNGSOD
NG UNION
Libreng Pagkain sa TCV Food Bank: Tuwing una at pangatlong Lunes, 33997
Alvarado Niles Rd, 1:00 PM - 2:30 PM
Libreng Pagkain sa Centro de Servicios: Tuwing Martes - Biyernes, 10:00 AM,
33750 6th St (ang mga oras, petsa at serbisyo ay maaaring magbago)
Mga Libreng Hapunan sa Our Lady of the Rosary: 6:00PM - 7:00PM (ang mga
oras, petsa at serbisyo ay maaaring magbago)
Mga Pagkain sa Paaralan: Tuwing Lunes at Miyerkules, 9:00 AM hanggang
12:00PM sa:
James Logan High, Cesar Chavez Middle, Elementarya ng Alvarado,
Elementarya ng Hillview Crest
Mag-aplay para sa mga tatak para sa pagkain: getcalfresh.org
Paminggalan ng Pagkain: Tawagan ang St. Vincent DePaul sa 510-706-5852
Ang papadala ng mga pinamili sa grosering Life ElderCare para sa mga
matatanda na 60+: tumawag sa 510-894-0370
Paminggalan ng Pagkain/Agarang Mapagkukunan ng mga Kinakailangan sa
Pamumuhay (Pagkain, Lampin, mga Produktong Pangkalinisan at iba pa):
Tawagan ang Union City Family Center sa 510-476-2770; Pumunta sa
unioncityfamilycenter.org

Proteksyon laban sa pagpapalayas: covid19.ca.gov/get-financial-help at
unioncity.org/472/housing-resources
Ang lahat ng mga diskoneksyon sa utilidad ay pansamantalang ipinagbabawal.
Tawagan ang Bay Area Legal Aid: Linya ng mga Karapatan ng mga Nangungupahan sa
1 (888) 382-3405
Ang programang inaalok na nagbibigay ng 20-35% na diskwento sa mga bayarin ng
utilidad. Bisitahin ang cpuc.ca.gov para sa karagdagang impormasyon.
Para sa libre at abot kayang opsyon sa internet, bisitahin ang:
https://tinyurl.com/ug58bow
Bisitahin ang onwardca.org para sa mga oportunidad na makahanap ng trabaho
Mag-aplay para sa mga tatak para sa pagkain: getcalfresh.org
Mag-aplay para sa abot kayang insurance para sa kalusagan: coveredca.com/medical
Kung ikaw ay nagmamay-ari ng negosyo, nagsasariling kontratista, o self-employed,
maaari kang mapabilang sa mga nararapat na makatanggap ng benepisyo sa
programang Pandemic Unemployment Assistance: https://t.co/HbKnwMWMzT?
amp=1
Mag-aplay para sa insurance para sa kawalan ng trabaho: edd.ca.gov/unemployment
Kung ikaw ay naapektuhan ng COVID-19 sa paraang pinansyal, bisitahin ang
covid19.ca.gov/get-financial-help upang makita kung ikaw ay karapat-dapat sa:
Insurance para sa Kawalan ng Trabaho
Bayad na bakasyong pangpamilya
Insurance para sa may Kapansanan
Tulong galing sa mga pinansyal na institusyon
Moratoryo sa Pagpapalayas sa buong Estado
www.unioncity.org/Coronavirus
covid19@unioncity.org
510.675.5327

Suportang Hindi Dokumentado

Tirahan

Kaligtasan

MGA MAPAGKUKUNAN NG IMPORMASYON
TUNGKOL SA COVID-19 RESOURCES SA LUNGSOD
NG UNION
Para sa pagpapayo tungkol sa krisis at suporta sa pamilya: Makipag-ugnayan sa
Union City Youth & Family Services sa pamamagitan ng email sa yfs@unioncity.org
o tumawag sa 510.675.5617
Para sa domestikong karahasan, tawagan ang mga hotline na ito:
SAVE (24-hr): 510-794-6055
Programang Tirahan sa Oras ng Kagipitan ng A Safe Place: 510-536-7233
La Familia (malayuang terapiya): 510-881-5921
ACFJC hotline sa panggagahasa: 510-845-7273
KUNG HINDI LIGTAS NA TUMAWAG: I-email ang organisasyon, Narika:
narika@narika.org
Para sa pang-aabuso sa mga bata, tawagan ang hotline na ito:510-259-1800
Para sa pang-abuso sa matatanda, tawagan ang hotline na ito: 510-577-3500 o
1-800-225-5277
Para depresyon at pagkabalisa:
24/7 Sentro ng Tawag ng Kagawaran ng mga Serbisyo ngBehavioral Health: 800491- 9099
Linya ng Text para sa Krisis: I-text ang RENEW sa 741741
Mga Suportang Serbisyo sa Panahon ng Krisis sa Pagpigil sa Pagpapakamata –
800-309-2131
Kung ikaw ay nangangailangan ng tirahan:
Makipag-uganayan kay Jesus Garcia para sa lokal na mga mapagkukunan ng
impormasyon:
510-675-5482
jesusg@unioncity.org
Makipag-ugnayan sa Tri-City Housing Resource Center: 510-330-5822 Tawagan
ang 211 para sa tulong ng paghahanap ng tirahan
Kung ikaw ay walang matitirahan at mayroong sintomas ng COVID-19, tawagan ang
510-437-8500 para sa iskrining sa telepono at sa karagdagang impormasyon.
Ang mga pamilya na nangangailangan ng matutuluyan at/o mga mapagkukunan ng
mga bagay-bagay ay nararapat na makipag-ugnayan kay Lourdes Villegas (Union
City Family Center) sa 510-476-2755 o lvillegas@nhusd.k12.ca.us
Para sa karaniwang impormasyon at mga tanong tungkol sa iyong mga legal na
mga karapatan sa panahon ng COVID-19: centrolegal.org/covid-19
Para sa komprehensibong mga listahan at mga paliwanag ng mga mapagkukunan
ng impormasyon tungkol sa hindi dokumentadong mga komunidad, bisitahin ang
dalawang website:
https://tinyurl.com/COVIDUndocuResources
https://tinyurl.com/ug58bow

·
Mga libreng serbisyong ligal ay ibinibigay ng Consumer Justice Clinic, para sa mga
residente ng Lalawigan ng Alameda na mayroong mababang sahod para sa:
o Utang na medikal
o Mga isyu sa pangongolekta ng utang
o Panloloko ng abagodo ng
o Mga pautang sa sasakyan
imigrasyon
o Mga pautang para sa estudyante
o At marami pa!
Tawagan ang 510-548-4040, ext. 388 para sa mga birtual na usapan.

