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Supporting Immigrant Communities Amid COVID-19 Crisis

API Legal Outreach
Proyektong may kaukulan sa
Pabahay ng API Legal Outreach
INFORMASYON TUNGKOL
APILO ay nagsimula noong 2012 bilang pang isangSA HOUSING RIGHTS PROGRAM
tao na proyekto na nagbibigay ng pagpapayo tungkol
NG APILO
Pg. 02: Legal and Social Services
para sa Mga Karapatan sa Pabahay
ng APILO
Pg. 03: Legal Work ng APILO para
sa Mga Karapatan sa Pabahay sa
San Francisco at Oakland &
Foreclosure
Pg. 04: Ang Epekto ng COVID-19
sa mga nangungupahan sa San
Francisco at Oakland
Pg. 04: Mga Kwento ng
Nangungupahan sa APILO

sa pabahay at serbisyong pagtatanggol sa
pagpapaalis sa mga nangungupahan sa pamayanan ng
South of Market ng San Francisco. Sa nakalipas na
walong taon, ang APILO ay lumago sa isang koponan
na binubuo ng anim na tao at nagsisilbi ngayon sa
mga nangungupahan sa parehong San Francisco at
Oakland at nagbibigay ng serbisyong pagtatanggol sa
pagreremata para sa mga may-ari ng bahay at mga
nangungupahan sa buong California.
Mangyaring tawagan ang API Legal Outreach para sa
anumang isyu na may kaugnayan sa Mga Karapatan ng
Mga Nangungupahan sa San Francisco & Oakland,
kasama:
Pag-iwas sa Pag-iwas
Maling Pagtanggal
Pagtaas ng Illegal Rent
Mga Kahilingan sa Pag-aayos
Pagtataya

1

Serbisyong
Ligal at mga
serbisyong
Panlipunan
para sa Mga
Karapatan sa
Pabahay ng
APILO

Representasyon na may ganap na
saklaw para sa mga nangungupahan
na nasa mga aksyong pagpapaalis sa
kanilang inuupahan sa batas sa San
Francisco at Oakland
Pag-hohost ng mga klinika na
nagbibigay ng pangkalahatang
pagpapayo sa pangungupahan o
pabahay
Pagsasagawa ng pagsasanay para sa
"alamin ang inyong mga karapatan"
at iba pang mga aktibidad para
maabot o magbigay kaalaman sa
komunidad
Pagbuo ng liderato para sa mga
tagapagtaguyod ng komunidad
Representasyon sa mga paglilitis sa
pang-administratibong batas,
partikular sa Rent Board ng San
Francisco at Oakland
Pagtatanggol sa pagreremata para sa
mga may-ari ng bahay sa buong
California
Patakarang adbokasiya upang
mapabuti ang ligal na proteksyon
para sa mga nangungupahan at mayari ng bahay
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Mga Trabahong Ligal para
sa Mga Karapatang
Pabahay ng APILO sa San
Francisco
Sa San Francisco, isa ang APILO sa
maraming mga organisasyon na
pinondohan upang magbigay ng ligal na
proteksyon na may ganap na saklaw
bilang bahagi ng inisyatibo sa Tenant Right
to Counsel ng Lungsod.
Sa ilalim ng inisyatibong ito, ang Lungsod
ay inatasan na magtatag ng isang
programa upang magbigay ng ligal na
representasyon para sa lahat ng mga
nangungupahan na nahaharap sa
pagpapaalis, kaya’t ang San Francisco ay
ang tanging pangalawang lungsod sa
buong bansa na mayroong ganitong
programa.
Habang dinisenyo ang programang ito
upang tulungan ang mga nasasakdal
laban sa aksyong pagpapaalis sa kanilang
mga inuupahan, ang APILO ay higit pa ang
ginagawa sa ganitong mga partikular na
kaso at nagkakaloob din ng
representasyon para sa mga
nangungupahan na nahaharap sa
pagpapaalis sa labas ng sistema ng korte.
Kasama dito ang pagbibigay tulong sa mga
kaso na naresolba sa San Francisco Rent
Board, pakikipaglaban sa mga may-ari ng
lupa na nagtatangkang gamitin ang
pansariling panuntunan, pati na rin ang
hindi pormal na negosasyon sa mga hindi
katanggap-tanggap na sitwasyon sa
pangungupahan.

Mga ligal na trabaho para
sa Mga Karapatang
Pabahay ng APILO sa
Oakland
Sa Oakland, ang APILO ay may tungkulin na
magbigay ng ligal na konsultasyon at ligal
na representasyon sa lahat ng mga
nangangailangang nangungupahan, at
bilang nag-iisang organisasyon na
nagbibigay ng ligal na serbisyo sa Lungsod
ng Oakland na nakasalig sa API, ang APILO
ay may isang espesyal na papel sa
pagbibigay ng mga serbisyo sa mga
nangungupahang API na isang wika lamang
ang nalalaman.to monolingual API tenants.
Ang lokasyon ng APILO sa Chinatown ay
napakadaling puntahan para magbigaydaan sa mga nangungupahan na hindi
makahanap ng anumang karampatang
serbisyong pangkultura sa kanilang sariling
mga wika.

Pagreremata
Ang gawain ng APILO na pagtatanggol
laban sa pagreremata ay pangunahing
nakatuon sa pagbibigay ng
representasyon at edukasyon sa mga
may-ari ng bahay at nangungupahan na
limitado lamang ang alam na Ingles, na
ayon sa istatistiko ay may mataas na
peligro sa pagreremata.
Sa ilalim ng programang ito, ang APILO ay
naglalakbay sa buong Bay Area at patungo
sa Central Valley upang magbigay ng mga
serbisyo sa mga may-ari ng bahay at
nangungupahan sa California na may
pinakamataaas na peligro.
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Ang Epekto ng COVID-19 sa mga
Nangungupahan sa San Francisco
May isang Moratorium sa pagpapaalis, na
sumasaklaw sa lahat ng mga tinitirhang bahay,
kabilang ang mga tirahang hotel.
Gayunpaman, may mga "hindi saklaw" na mga
kaso na dinidinig pa rin (hal. kriminal na
aktibidad o mga panggulo na kaso na
kinasasangkutan ng mga banta o pinsala sa
katawan)
Ang Executive Order ni Mayor London
Breed ay kasalukuyang nakatakdang
mapaso sa Hulyo 31, 2020, gayunpaman,
ang moratorium sa pagpapaalis ay
magtatagal pa ng dalawang buwan.

Kung hindi ka nakapagbayad ng iyong upa
dahil sa COVID-19, maaari kang magbigay ng
isang pasulat na abiso sa may-ari ng lupa, at
magkakaroon ka 6 na buwan na palugit
upang maayos and hindi pa nabayarang upa.
Ang mga superbisor ng San Francisco ay
bumoto noong Hunyo 9, 2020, upang
palawigin ang pagpapatigil ng pagpapaalis,
at gawin nalang na utang bilang isang
konsumer ang mga hindi pa nabayarang upa
Ang mga pagdinig sa kaso ng Rent Board ay
ipinagpaliban hanggang sa karagdagang abiso.

Ang Epekto ng COVID-19 sa
mga nangungupahan sa
Oakland
Ang Pagpapatigil sa pagpapaalis, na sumasaklaw lamang sa mga
nangungupahan na kinokontrol ng Oakland Just Cause for Eviction
Ordinance at Oakland Rent Adjustment Ordinance, ay pinahaba
hanggang Agosto 31, 2020, o sa pagtatapos ng local emergency, alinman
ang mauna, maliban kung pahahabain pa ito ng City Council.
Pinaboran ng Rent Board ang aming mga kliyente na nakaranas ng
mga labag sa batas na pagtaas ng upa nang maraming beses, at
inutusan ang may-ari ng lupa na ibalik ang lahat ng sobrang bayad
sa upa, alinsunod sa mga abiso at mga kinakailangang porsyento sa
ilalim ng San Francisco Rent Ordinance. Iningatan ng mga
nangungupahan ang mga sulat at tseke na binayad nila sa may-ari
ng lupa, at ito ang tumulong sa kanilang kaso.
sang kliyente na Cantonese lang ang alam na wika ay ipinasa sa aming mga tanggapan mula sa
Rent Adjustment Program. Pinapalayas siya ng may-ari ng kanyang tinutuluyang apartment nang
walang dahilan. Natatakot siyang suwayin ang utos, ngunit wala na siyang ibang
mapuntahan.Sumulat kami sa may-ari ng lupa at ipinaalam sa nangungupahan na hindi niya
kailangang umalis dahil lamang sa inutos ito ng may-ari. Tumugon ang may-ari ng apartment na
kailangan ayusin ang apartment kaya’t kailangang umalis agad ang nangungupahan.Gayunpaman,
hindi sinabi ng may-ari kung ano ang kailangang ayusin, at hindi niya rin binanggit ang pagbabayad
para sa relokasyon ng nangungupahan sakanya habang ito ay walang mapuntahan, isang
kinakailangan sa ilalim ng Oakland Relocation Ordinance. Matapos tukuyin ang kakulangang ito,
hinayaan na ng may-ari ng lupa na tumira ang nangungupahan dito at agad-agad niyang itinigil ang
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pagpapaalis sa nangungupahan.

Ang APILO Ay Nagtatrabaho
upang Protektahan ang Mga
Nangungupahan: Mga
Kuwento ng mga Karapatan ng
Nangungupahan

