
Supporting Immigrant Communities Amid COVID-19 Crisis

Ang mga klinika sa imigrasyon ay gaganapin 
tuwing Miyerkules ng buwan. Ang susunod ay 
10/14. Tumawag sa amin para sa isang 
appointment.
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Mga Balita

Mga Updates sa mga 
Programa

Hinaharang ng isang korte federal ang bagong 
panuntunan sa bayad sa USCIS noong 9/29/2020. 
Nangangahulugan ito na ang tumaas na mga 
bayarin sa pag-file at ang pag-aalis ng mga 
pagtawad sa bayad para sa ilang mga aplikasyon ay 
HINDI magkakabisa sa 10/2/2020.

Mga Serbisyo sa Pagkamamamayan 
at Immigration ng Estados Unidos 

(USCIS) bayad sa pagsampa

Sa pagpasok ng California ng anim na buwan na 
pagsunod sa Executive Order ni Gobernador Newsom na 
manatili sa bahay, patuloy na nagbibigay ang kawani ng 
APILO ng malayuang direktang ligal na adbokasiya 
upang matiyak ang ligal na mga karapatan ng aming mga 
mahihinang mga pamayanan na may mababang kita sa 
lahat ng aming pangunahing at mga espesyal na lugar ng 
proyekto.

Ang Legal Advocacy ng APILO sa panahon ng Covid-19 Pandemic 

Malugod na tinatanggap ng API Legal Outreach ang mga 
bagong miyembro ng lupon na sina Jerett Yan, Jessica Huang, 
Jinnhua Su, Lauren Tom, Neil Chan, Raymond Pascual, at 
Stephanie Choy.
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https://www.apilegaloutreach.org/wp-content/uploads/2020/08/uscis.fee_.increases08.20.2020-1.pdf


Mga Pinakabagong Paksa na 
Saklaw

• Pag-iwas sa Karahasan sa Bahay at 
Mga remedyong Ligal
Mga Moratorium sa Pagpapatalsik sa 
Bay Area
• Batas Pederal at California Indian 
Child Welfare Act
• Mga Karapatan ng Nangungupahan
• Mga Karapatang Immigrant
• Pag-iwas sa Elder Abuse
• Mga Katanungan sa Konsulado
• Mga Serbisyong Panlipunan para sa 
Mga Biktima ng Human Trafficking
• Aktibidad ng Kabataan
•     Katutubong Espirituwalidad ng 
Hawaii at  Pagpapagaling
•    Pangpipigilan ang Burn-out
• Paano labanan laban sa 
kriminalisasyon ng mga sistemang 
ligal at nakakulong ng kriminal

Mga Ahensya ng Kasosyo / Host
• SF Domestic Violence

Consortium

• Washoe Native TANF Program

• Bayanihan Community Center

• Asian Women’s Shelter

• Indonesian Consulate in SF
• Filipino Advocates for Justice
• TAYO and Queer Collective
• Riley Center
• Cameron House

Pamayanan ng APILO 
Pag-abot at Pang-
edukasyon Mga 
pagawaan

Ang APILO ay patuloy na 
nakikipag-ugnayan sa 
pamayanan at nagbibigay ng 
mga pagawaan na pang-
edukasyon sa mga lokal na 
samahan ng komunidad at 
kasosyo hinggil sa mahalagang 
impormasyong ligal at mga pag-
update. Narito ang ilang mga 
kamakailang highlight:

Payo at mga 
Tips

Nagbibigay ang APILO ng Payo at Impormasyon hinggil sa 
Seguro sa Kawalan ng Trabaho ng California (UI) at Covid-19 
Pandemik na Tulong sa Kawalan ng Trabaho (PUA)
Sa nakaraang tatlong buwan, higit sa 6 milyong mga tao ang nag-file para sa 
UI. Ang libu-libong mga aplikante ay hindi pa rin nakakatanggap ng kanilang 
mga benepisyo dahil sa mga glitches ng system, kumplikado at nuanced 
pamantayan sa pagiging karapat-dapat at convoluted benefit pagkalkula ng 
benepisyo na mahirap maunawaan. Kasalukuyang tinutulungan ng kawani 
ng APILO ang aming mga miyembro ng komunidad sa pag-navigate sa mga 
proseso ng aplikasyon ng UI at PUA at paglutas ng anumang mga 
pagkakamali na naantala ang pagtanggap ng mga benepisyo. Sa huling 
tatlong buwan, nakausap at natulungan namin ang higit sa 30 mga kliyente.

Mga tip sa Pag-navigate sa Mga Pakinabang sa Kawalan ng 
Trabaho sa California at Mga Pakinabang sa Pandemensyal na 
Kawalan ng Trabaho

1. Mga tip na susundan:

a. Ipasok nang tama ang iyong mga detalye, lalo na ang numero ng 
seguridad sa lipunan at petsa ng kapanganakan.

b. Gamitin ang pangalan tulad ng paglitaw nito sa iyong social 
security card o lisensya sa pagmamaneho

c. Sagutin ang mga tawag mula sa EDD. Maaari silang lumitaw bilang 
pinaghihigpitan o na-block.

2. Sundin ang mga tagubilin nang eksakto tulad ng ibinigay ng EDD sa: 
https://www.edd.ca.gov/

3. Tumawag sa amin ng mga katanungan. Mas mahusay na tawagan 
kami ng mga katanungan kaysa sa magsumite ng maling 
impormasyon. 

2

Suportahanan 
ang aming 
Trabaho

Gumawa ng donasyon ngayon::  https://www.apilegaloutreach.org/donate/

https://www.edd.ca.gov/
https://www.apilegaloutreach.org/donate/



