CORONAVIRUS
MADALAS NA TANONG PARA SA MGA IMIGRANTE
PAGSURI  PANGGAMOT  EPEKTO SA IMIGRASYON  PROTEKSYON NG KONSYUMER
Mga imigrante sa Los Angeles, tulad ng lahat ng mga Angelinos, ay
nag-aalala tungkol sa pagsiklab ng coronavirus. Bukod dito,
natatakot ang ilang mga imigrante na ang pagsuri o paggamot ay
makakaapekto sa kanilang katayuan sa imigrasyon. Nasa ibaba ang
mga sagot sa mga karaniwang katanungan. Maghanap nang
mapupuntahan na merong pagsuri at panggamot, anuman ang
iyong katayuan sa imigrasyon.

❑

❑

Makakaapekto ba ang pagsusuri o paggagamot para sa
coronavirus sa aking katayuan sa imigrasyon?

▪

❑

▪

Kung mayroon kang paseguro o Medi-Cal, tawagan ang
iyong doctor tungkol sa pagsusuri at pagagamot. Iwasang
bumisita sa doktor hanggang sa makausap mo sila. Kung
mayroon kang emerhensya, pumunta sa isang emergency
room o tumawag sa 911. Maari mong makuha ang
pinakabagong
impormasyon
dito:
publichealth.lacounty.gov

Kung wala kang paseguro, maari ka pa ring makakuha ng
libreng pagsusuri at pagagamot kahit anung katayuan sa
imigrasyon. Maari ka ring kwalipikado para sa My Health LA,
isang programa ng pangangalaga sa kalusugan para sa mga
residente ng LA County na may mababang kita. Tumawag sa
844-744-6452 para sa karagdagan impormasyon. Bisitahin ang
dhs.lacounty.gov/MHLA para sa isang listahan ng kanilang mga
klinika.

❑

❑

Hindi.
Ang iyong medical na impormasyon ay
mananatiling kompidensyal. Maaaring hindi ibahagi ng
iyong doctor and iyong impormasyong medikal sa mga
opisyal ng imigrasyon. Gayundin, ang pederal na
pamahalaan ay ipinahayag na hindi nila isaalang-alang ang
pagsusuri at paggagamot ng coronavirus sa pampublikong
singil iksamen.

▪

Ang Kagawaran ng Public Social Services ay nagbibigay ng
maraming
serbisyo.
Bisitahin
sila
dito:
yourbenefits.laclrs.org/ybn/Index.html. Kung hindi ka
kwalipikado para sa mga benepisyo dahil sa iyong
katayuan sa imigrasyon, maaaring sa mga ibang tao
nakatira sa iyong tahanan. Hindi isasaalang-alang ng USCIS
ang mga benepisyo na natangap ng mga kasama mo sa
bahay sa pampublikong singil iksamen.
Maaaring makakuha ng libreng pagkain sa:
lafoodbank.org/find-food/pantry-locator/.
Makipagugnay sa distrito ng paaralan ng iyong anak para sa libreng
pagkain.

Kung mayroon kang permit na magtrabaho, maari kang
magaplay sa Seguro sa Pagkawala ng Trabaho sa California
Employment
Development
Department
(EDD): edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm
Habang ang mga undocumented na imigrante ay hindi
maaaring makatanggap nang tulong sa Seguro sa
Pagkawala ng Trabaho, maaari silang maging karapatdapat para sa Disability Insurance o May Bayad na Family
Leave.
Bisitahin
ang
EDD:
edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019.htm

▪

Ang LA County Business & Worker Disaster Help Center
ay nagbibigay ng direksion at suporta para sa mga lugar na
mapagkukunan ng tulong sa panahon ng isang
emerhensiya. Tawagan DCBA: 800-593-8222, email ang
iyong katanungan sa DisasterHelpCenter@lacounty.gov, o
bisitahin ang www.lacounty.gov/covid19.
Totoo bang mayroong isang lunas para sa coronavirus?

▪

Kasalukuyang walang lunas o bakuna para sa coronavirus.
Maraming mga manloloko ang nagsasamantala sa
pandemya upang mapahamak and mamimili. Iulat ang
mga pinaghihinalaang sa Department of Consumer and
Business
Affairs
(DCBA):
800-593-8222,
dcba.lacounty.gov.
Ang mga nagbebenta ay naniningil ng mataas na presyo para
sa mga bagay tulad ng pagdidisimpekta sa kamay at mga
medikal na gamit. Legal ba ito?

▪

Kailangan mo ba ng iba pang mga benepisyo sa publiko
tulad ng Food Stamps?

▪

Nawalan ako ng trabaho o nabawasan ng oras sa trabaho.
Ano ang pwede kong gawin?

▪

Ano ang dapat kong gawin kung nais kong masuri o
magamot?

▪

▪

❑

❑

Ito ay labag sa batas para sa mga nagbebenta na itaas ang
presyo para sa mga pangunahing pangangailangan sa
pamamagitan ng higit sa 10% matapos ipahayag ng mga
awtoridad and isang kagipitan. Ang lahat ng mga
mamimili, kabilang and mga undocumented na imigrante,
ay protektado laban sa pagsasamantala ng pagtaas ng
presyo. Iulat ang mga paglabag sa DCBA: 800-593-8222,
dcba.lacounty.gov.
Sinusubukang palayasin ako ng aking kasero dahil hindi ko
mabayaran ang upa. Anong gagawin ko?

▪

Ang County ng Los Angeles ay nagpasa ng isang
pansamantalang pagbabawal sa lahat ng tirahan at
komersyal na pagpapalayas, na epektibo noong Marso 4
hanggang Mayo 31, 2020, para sa mga unincorporated na
mga lugar ng County. Ang Lungsod ng Los Angeles at iba
pang mga lungsod ay pumasa sa mga katulad na hakbang.
Ang mga proteksyon na ito ay nalalapat sa lahat ng
nangungupahan, anuman ang kanilang katayuan sa
imigrasyon. Makipag-ugnay sa DCBA para sa tulong:
(800) 593-8222, dcba.lacounty.gov.

Kung kailangan ng tulong, paki tawagan ang opisina para
sa mga imigrante 800-593-8222, bisitahin ang
oia.lacounty.gov

