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Pinopondohan ng Lungsod ang Mga Serbisyo para sa
mga Komunidad na Disproporyonadong Naapektuhan
ng Pandemya
Long Beach, CA - Ang Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng Long Beach
(Kagawaran ng Kalusugan) ay ginawaran ng $745,000 sa pagpopondo ng mga lokal na
non-profit na organisasyon upang magbigay ng mga serbisyo sa mga miyembro ng
komunidad na disproporsyonadong naapektuhan ng COVID-19.
“Maraming mga residente ng Long Beach, partikular ang mga imigrante at mga
komunidad na may kulay, ay lubos na naapektuhan ng birus,” sabi ni Mayor Robert
Garcia. “Sa mga gawad na ito, maaari naming suportahan ang mga non-profit na
organisasyon na kumilos upang mag-alok ng mga kritikal na serbisyo at nakipag-ugnay
sa mga komunidad na may makabuluhang pangangailangan.”
Noong Oktubre, naglabas ang Lungsod ng isang kahilingan para sa mga panukala
upang magbigay ng mga serbisyo sa mga komunidad na naapektuhan ng COVID-19.
Ang mga sumusunod na organisasyon ay nakatanggap ng pagpopondo:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

California Aquatic Therapy and Wellness Center
Central Neighborhood Health Foundation
Centro CHA
Christian Outreach in Action
Earthlodge Center for Transformation
Educational Travel Experiences
Filipino Migrant Center
Food Finders
Interval House

●
●
●
●
●
●
●

Khmer Girls in Action
Long Beach Community Table
Long Beach Immigrant Rights Coalition
Ronnie’s House
The Children’s Clinic
United Cambodian Community
YMCA of Long Beach

Gagawin ng mga organisasyon ang mga sumusunod na serbisyo:
● Magsagawa ng outreach, pakikipag-ugnay, edukasyon at koneksyon sa
pagsusuri sa COVID-19.
● Magbigay ng edukasyong pangkalusugan tungkol sa pag-iwas sa COVID-19.
● Magbigay ng direktang pamamahala ng kaso at pag-navigate sa mga sistema
kung kinakailangan sa kalusugan na nauugnay sa COVID-19, mga serbisyong
panlipunan, pangunahing pangangailangan at iba pang mga suporta.
● Magbigay ng mga koordinadong tugon, tulad ng pakikipagtulungan ng maraming
sektor, upang suportahan ang mga komunidad ng kulay na naapektuhan ng
COVID-19.
● Magbigay ng koneksyon sa mga pagsisikap sa pag-iwas sa karahasan at mga
serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip upang masiguro ang kaligtasan ng pamilya.
Upang makaalam ng higit pa tungkol sa mga programang ito maaaring tawagan ng mga
tao ang Linya ng Mapagkukungan ng Long Beach sa 562-570-INFO (4636) opsyon 5, o
makipag-ugnay sa mga organisasyon na ginawaran.
Ang mga programa na ito ay ginawang posible ng pagpopondo ng Coronavirus Aid,
Relief and Economic Security (CARES) Act. Ang Lungsod ay nakatanggap ng $40
milyon sa pagpopondo sa CARES Act upang suportahan ang tulong at pagbawi at
katatagan ng komunidad, kung saan ang Konseho ng Lungsod ng Long Beach ay
naglaan ng $795,000 para sa mga nonprofit na mga organisasyon na nagbibigay ng
tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng COVID-19 pandemya.
Para sa pinakabagong impormasyon sa COVID-19, at mga detalye sa lahat ng
ginagawa ng Lungsod ng Long Beach upang mapanatiling ligtas ang aming mga
residente, bumisita sa longbeach.gov/COVID19 at sundan ang @LongBeachCity sa
Facebook, Twitter at Instagram.
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