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Ang San Francisco at Oakland a nananatili bilang isa
sa mga pinakamahal na l ngsod sa bansa sa saping
t ngkol sa halaga ng pagkakaroon ng matitirahan
Ang parehong mga lungsod ay nanatili sa gitna ng
krisis sa pabahay: ang pangangailangan para sa
pabahay ay lubos na nakahihigit kaysa sa
matitirahang bahay. Lalong pinalala ng pandemya ng
COVID-19 ang mga epekto ng krisis, dahil ang
kinahihinatnan ng pag-papaalis sa mga bahay ay
lalong dumarami. Ang lahat ng mga mi embro ng
kom nidad a nakakaranas ng kahirapan sa
pananalapi at isang hindi ti ak na hinaharap lalo na
ang mga pinaka mahina na mi embro ng lip nan at
mga pamil a na hindi makas nod sa ka t sang
manatili sa kan a kan ang tahanan Ang kaka ahang
makapanatili sa isang ligtas na pabaha a nagiging
isang malaking hamon sa panahon ng pandem a

ALAMIN ANG IBA'T-IBANG MGA PROTEKSYON PARA
SA MGA NANGUNGUPAHAN SA MGA SUSUNOD NA
PAHINA:
M a
sa Pag-papalayas sa iyong tirahan
Pansamantalang suspensyon ng pagababayad
ng renta
Proteksyon laban sa pag-remata ng bahay ng
mga may-ari ng bahay sa ilalim ng panuntunan
ng estado ng California at gobyernong Pederal.

Ang APILO ay narito
upang tulungan ang mga
nangungupahan at may-ari
ng bahay na nanganganib
na maremata ang kanilang
mga bahay sa panahon ng
COVID-19 Pandemic.

KARAPATAN NG MGA NANGUNGUPAHAN
SA PANAHON NG COVID-19
Hinihikayat ang mga nangungupahan na
makipag-ugnayan sa API Legal Outreach
para sa detal adong pa o sa kanilang
partik lar na sit as on dahil ma mga
espes al na proteks on na itinakda sa
panahon ng COVID
emergenc
Mangyaring makipag-ugnayan sa amin
kaagad kung:
Iyong nararamdaman na mapaalis sa
iyong tahanan;
Sinabihan ka ng may-ari ng bahay na
pumirma ng anumang mga
dokumento; at / o
Tumanggap ka ng anumang mga
dokumento na may kaugnayan sa
iyong pabahay.

MGA PROTEKSYON
PARA SA MGA
RESIDENTE NG

MGA PROTEKSYON
PARA SA MGA
RESIDENTE NG
OAKLAND:

SAN FRANCISCO:
MORATORIUM SA PAG-PAPALAYAS
SA IYONG TIRAHAN
Ipinagba al ang mga pagpapala as sa mga
nang ng pahan sa loob ng dala ang b an
pagkatapos matapos ang kasal k ang kautusang
inilabas ng Alkalde sa Mayo 22, 2020 maliban sa mga
kaso na ma kinalaman sa karahasan o pagbabanta ng
karahasan at o kal s gan at kaligtasan
ANG MGA OBLIGASYON SA PAGBABAYAD NG UPA SA SAN
FRANCISCO AY MAAARING PANSAMANTALANG
SUSPINDIHIN ALINSUNOD SA MGA PATNUBAY NA ITO:
Big an ng pa na a ang ka alan ng kaka ahan na
magba ad ng pa sa kanilang panginoong ma l pa sa
loob ng
ara bago ang pa a dapat ba aran para sa
ba at b an ang nang ng pahan a hindi makaba ad
ng pa
Magbigay ng kasulatan na nagpapatunay ng epekto
sa pananalapi sa loob ng isang linggo ng unang
paunawa ng nangungupahan sa may-ari ng lupa
isang s lat na nagdedetal e ng akt al na epekto ng
pandem a sa kaka ahan ng nang ng pahan ng
magba ad ng pa a sapat na at
Gumawa ng isang plano kung saan iyong buong
kayang gagawing mabayaran ang mga renta na hindi
nabayaran sa loob ng anim na buwan pagkatapos ng
Hulyo 22, 2020

PROTEKSYON LABAN
SA PAG REMATA NG BAHAY
NG MGA MAY-ARI NG BAHAY
SA ILALIM NG CALIFORNIA
AT PEDERAL NA
PANUNTUNAN:

MORATORIUM SA PAG-PAPALAYAS
SA IYONG TIRAHAN
Ang mga S perbisor ng Alameda a nagsaga a
ng isang pan nt nan na ihinto ang lahat pag
papala as sa kadahilanang hindi pag baba ad
ng renta eto a epektibo sa loob ng b ong
probins a maliban sa mga t ngkol sa
kal s gan at kaligtasan Eto ay magiging
epektibo hanggang sa 30 araw matapos ang
panuntunan ng pamahalaan
Ipinagbaba al ng moratori m ang mga
panginoong ma l pa na pagm ltahin ang mga
nang ng pahan sa kanila dahil sa hindi
napapanahong pagbaba ad ng renta at
nililimitahan ang pagtaas ng pa na hindi
lalampas sa
Ang isang ma ari ng baha a hindi maaaring
pala asin ang isang nang ng pahan dahil sa
kabig an na magba ad ng pa k ng ang dahilan
sa hindi pagbaba ad a ang pagka ala ng
ikab b ha o pagtaas ng mga gast sin na
res lta ng COVID
Ga npaman ang upa na
hindi pa nababayaran ay dapat pa ring
bayaran.

Sa ilalim ng batas ng California ang mga pag-reremata ng bahay ay
suspendido hanggang Mayo 31, 2020 Sa Mga Korte ng California ma roong
pan nt nan na sin s spinde ang Judicial Foreclosure sa loob ng
ara
matapos ipaha ag ng Gobernador ng California na hinihinto na ang pan nt nan
na manitili sa tahanan ang mga tao dahil sa pandem a na d lot ng COVID
Sa ilalim ng batas ng Pederal, ang CARES A ay nagbibigay ng kaluwagan mula
sa pagka remata ng bahay Ang mga ma ari ng baha na nakahiram ng pera
pang makabili ng baha na pinondohan ng Pederal na gob erno at matinding
naapekt han ng COVID
a maaaring h miling sa pamamagitan ng asto at
napapanahong pags lat sa kanilang tagapagpautang na bigyan kayo ng
hanggang sa 180 araw na palugit, at pagkatapos ay isang karagdagang palugit
hanggang na 180 araw

#CANCELDEBT:
PAKIKISAMA SA
KOMUNIDAD

Ma mga organisas on na nags s long na pata arin ang mga
pagkaka tang #canceldebt k ng saan h mihingi ang mga ito nang
an mang kal agan sa mga pagbaba ad ng baha kal agan para sa
mga nang ng pahan pags spindi ng lahat pagp tol sa serbis o ng
k r ente at t big at m ling ibalik ang serbis o para sa mga na alan ng
serbis o ng k r ente at t big at pagtigil sa lahat ng pagpapaalis sa
mga walang tirahan sa kanilang tinutulugan at bigyan sila ng maayos
at ligtas na matutuluyan

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga ligal at
serbisyong panlipunan ng APILO para sa mga nang ng pahan na
nanganganib na mapala as sa kanilang tinitirahan o mga ma ari ng
baha na nanganganib na maremata ang kanilang baha mang aring
bisitahin ang aming ebsite www.apilegaloutreach.org o t ma ag
sa aming tanggapan sa (415) 567-6255 at (510) 251-2846 para aming
mas ri ang in ong kaso

