
Supporting Immigrant Communities Amid COVID-19 Crisis

Các phòng hỗ trợ di trú được tổ chức vào mỗi 
hai ngày thứ Tư cách nhau trong tháng. Lần 
mở kế tiếp là 14/10. Hãy gọi cho chúng tôi để 
đặt hẹn!
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Một tòa án liên bang đã chặn quy định lệ phí mới của 
USCIS vào ngày 29/9/2020. Điều này có nghĩa là việc gia 
tăng lệ phí nộp đơn và việc loại bỏ miễn lệ phí đối với 
một số đơn sẽ KHÔNG có hiệu lực vào ngày 2/10/2020.

Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ 
(USCIS) Lệ Phí Nộp Hồ Sơ

Sau sáu tháng California tuân thủ Lệnh Hành Pháp 
của Thống Đốc Newsom phải ngụ tại nhà, nhân viên 
APILO tiếp tục vận động pháp lý trực tiếp từ xa để 
bảo đảm quyền hợp pháp của các cộng đồng thu 
nhập thấp dễ bị tổn thương trong tất cả các lĩnh vực 
đặc biệt và dự án cốt lõi của chúng tôi.

Bênh Vực Pháp Lý của APILO trong Đại Dịch Covid-19 

API Legal Outreach chào mừng các thành viên mới của hội đồng quản trị 
Jerett Yan, Jessica Huang, Jinnhua Su, Lauren Tom, Neil Chan, Raymond 
Pascual và Stephanie Choy.
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Chương Trình Cập Nhật

https://www.apilegaloutreach.org/wp-content/uploads/2020/08/uscis.fee_.increases08.20.2020-1.pdf


  Các Chủ Đề Được Đề Cập Gần Đây
• Phòng chống Bạo Lực Gia Đình & Biện

Pháp Pháp Lý

• Các Lệnh Cấm Trục Xuất thuộc vùng
Vịnh

• Đạo Luật Phúc Lợi Trẻ Em Bản Địa (da 
đỏ) thuộc Liên Bang và California

• Quyền Của Người thuê nhà

• Quyền Của Người Nhập Cư
• Phòng Chống Ngược Đãi Người Cao

Tuổi

• Câu Hỏi về Lãnh Sự Quán

• Dịch Vụ Xã Hội Cho Nạn Nhân Nạn 
Buôn Người

• Hoạt Động Giới Trẻ
o Tâm Linh và Chữa Lành của

người Hawaii bản địa
o Ngăn Ngừa Căng Thẳng
o Làm thế nào để đấu tranh

chống lại việc hình sự hóa qua
luật hình sự và hệ thống giam
giữ

Các Đối Tác /Cơ Quan Chủ

• Hiệp Hội Chống Bạo Bực Gia Đình
SF

• Chương trình TANF Washoe
Native

• Trung Tâm Cộng Đồng Bayanihan

• Mái Ấm Cho Phụ Nữ Châu Á

• Lãnh Sự Quán Indonesia tại SF
• Những Người Ủng Hộ Công Lý

Của Philippines
• TAYO và Queer Collective
• Trung Tâm Riley
• Nhà Cameron

Các Buổi Hội Thảo Về Tiếp 
Cận và Giáo Dục Cộng 
Đồng của APILO

APILO tiếp tục tham gia tiếp cận 
cộng đồng và cung cấp các buổi 
hội thảo giáo dục cho các tổ chức 
cộng đồng địa phương và các đối 
tác về thông tin và cập nhật pháp 
lý quan trọng. Dưới đây là một số 
điểm nổi bật gần đây:

Lời khuyên & Mẹo

APILO Cung Cấp Lời Khuyên và Thông Tin về Bảo Hiểm Thất 
Nghiệp California (UI) và Hỗ Trợ Thất Nghiệp Đại Dịch 
Covid-19 (PUA)
Trong ba tháng qua, hơn 6 triệu người đã nộp đơn xin UI. Hàng nghìn 
người đã nộp đơn vẫn không nhận được quyền lợi của họ do trục trặc 
của hệ thống, các tiêu chuẩn về sự hội đủ điều kiện phức tạp và nhiều 
sắc thái và các phương pháp tính toán phúc lợi phức tạp khó hiểu. 
Nhân viên APILO hiện đang hỗ trợ các thành viên cộng đồng tìm hiểu 
các quy trình đăng ký UI và PUA và giải quyết bất kỳ lỗi nào khiến việc 
nhận trợ cấp của họ bị trì hoãn. Trong ba tháng qua, chúng tôi đã nói 
chuyện và hỗ trợ hơn 30 khách hàng.

Lời khuyên về cách Tìm Hiểu Các Quyền Lợi Thất Nghiệp Ở 
California và Các Quyền Lợi Thất Nghiệp Khẩn Cấp Đại Dịch

1. Mẹo để làm theo:
a. Nhập thông tin chi tiết của bạn một cách chính xác, đặc biệt là

số an sinh xã hội và ngày sinh.

b. Sử dụng đúng tên như ghi trên thẻ an sinh xã hội hoặc bằng lái
xe của bạn.

c. Trả lời các cuộc gọi từ EDD. Chúng có thể xuất hiện dưới dạng bị
hạn chế hoặc bị chặn.

2. Thực hiện theo các hướng dẫn chính xác như EDD đưa ra tại:
https://www.edd.ca.gov/

3. Hãy gọi chúng tôi nếu bạn có câu hỏi. Tốt hơn là gọi chúng tôi khi
có thắc mắc hơn là gửi thông tin không chính xác
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Hãy Ủng Hộ 
Công Việc Của 
Chúng Tôi

Hãy ủng hộ tài chánh hôm nay tại: https://www.apilegaloutreach.org/donate/

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



