
เจา้ของบา้น
 สนิเชอืทอียู่อาศยัทรีบัประกนัโดยรฐับาล  เชน่FHA, 

USDA, VA, HUD Sec 184, Fannie Mae

หรอื Freddie Mac, มสีทิธไิดร้บั ดอกเบยี และ 
การระงบัโดย ไม่มโีทษ (สามารถชาํระหยุดชวัคราว
ได)้ เป็นเวลาอย่างนอ้ย 6 เดอืนและไม่เกนิหนึงปี

 ในชว่งวกิฤต COVID-19:

  หา้มเพมิค่าเชา่.
 ไม่มกีารขบัไล ่ถา้ไม่จา่ย ค่าเชา่สญัญาเชา่หรอื

ค่าใชจ้า่ยอนื ๆ 
 ทเีกยีวขอ้งเชน่ค่าบํารงุรกัษาสาธารณูปโภคและภาษPีublic

Housing Section 8( อาคารสาธารณะสว่นท ี8), อาคารใน
ชนบทของUSDAหรอืโปรแกรมเครดติภาษีทพีกัอาศยัระดบัตํามี
สทิธภิายใตพ้ระราชบญัญตั ิCARES :

ไม่มกีารขบัไลต่งัแตวนัท ี27 มนีาคมถงึ 25 กรกฎาคม
หลงัวนัท ี25 กรกฎาคมผูเ้ชา่จะเป็นผูร้บัผดิชอบการชาํระเงนิ

เพอืหาทางเลอืกทดีทีสีดุ,บรกิารสนิเชอืและเจา้ของบา้นไดร้บัการสนับสนุนใหท้าํงานรว่มกบัผูจ้าํนองและ
ผูเ้ชา่ทไีดร้บัผลกระทบจากเหตฉุุกเฉิน COVID-19

ผูเ้ชา่

ทพีกัอาศยั
 ชาวฮาวายทไีม่มบีา้นเรอืนจะตอ้งหลบภยัสถานทหีรอื

อยู่ในสถานพกัพงิฉุกเฉินจดัโดย Kauai 

Economic Opportunity INC (KEO). 

📞(808) 245-4077

 หากชาวฮาวาย ทไีม่มทีอียู่อาศยัตอ้งการทพีกัพงิใน
สถานทตีงัแคมป์ของมณฑล::

 พวกเขาไดร้บัอนุญาตใหอ้ยู่ท ีAnini, Anahola, 

Lydgate (currently full), Salt Pond หรอื 
Lucyสวนสาธารณะไรทเ์จา้หนา้ทปีระจาํจงัหวดั
ออกใบอนุญาตใหฟ้รสีําหรบัผูท้มีคุีณสมบตั,ิ 

 ตอ้งปฏบิตัติามเขตทอียู่อาศยัเคารพสงิอาํนวย
ความสะดวกของอทุยานและรกัษาความห่างเหนิ
ทางสงัคมตลอดเวล

 โทรกอ่นเพราะสวนสาธารณะบางแห่ง เต็มแลว้
📞(808) 241-4460.

 YWCA จดัหาทพีกัฉุกเฉินใหค้นกาํลงัประสบปัญหา 
ความรนุแรงในครอบครวัและความรนุแรงทางเพศ . 
📞(808) 245-5959

เพอืตรวจสอบคุณสมบตัสิาํหรบัการระงบั ค่าเชา่ การเลอืนการชาํระหนี
ตดิต่อ: 

ทปีรกึษาดา้นทพีกัทผี่านการรบัรองของ HUD
 Hawaiian Community Assets, Inc. - Anahola Branch📞(808) 

632-2770

 Legal Aid Society of Hawaii 

📞1(800) 499-4302 or (808) 245-4728

 Catholic Charities องคก์รการกุศลคาทอลกิสามารถชว่ยเหลอื
ค่าใชจ้า่ยเชน่ค่าเชา่ค่ามดัจาํหรอืค่าสาธารณูปโภคสาย HOPE line 

📞(808) 241-4673

  ความชว่ยเหลอืฉุกเฉินของ Emergency Assistance–

โปรแกรม Kahiauรองรบัการชาํระเงนิจาํนอง, เงนิฝากค่าเชา่, คา่
เชา่การชาํระเงนิและ สําหรบัชาวฮาวายสาธารณูปโภคพนืเมอืง. 
📞(808) 784-4464 
https://www.hawaiiancouncil.org/kahiau

 The Department of Hawaiian Home Lands (DHHL) launched an 

Emergency Rental Assistance Program. 📞211 or visit 

http://dhhl.hawaii.gov/covid-19/

การจดับา้นพกัให้

ทรพัยากร ของ Kaua i
COVID-19

การสงเคราะห ์

For more information on resources Call 📞211 - Aloha United Way (AUW) or KEMA 📞(808) 241-1800. 
Disclaimer: Benefits and services available continue to change. For the most up-to-date version, please visit www.kauai.gov/covid-19 1

เพอืตอบสนองตอ่วกิฤตการณ ์COVID-19 ผูนํ้าชมุชนและทอ้งถนิของเรา / รฐับาลไดร้ะดมทรพัยากรเพอืสนับสนุน
ความตอ้งการทสีาํคญัทสีดุในเขตของเราขอ้มูลรวมถงึโปรแกรมสาํหรบัทกุคนจากคปููนาถงึเคก.ิอยา่ลมืตรวจสอบ
การอปัเดตของแตล่ะโปรแกรมเนืองจากสทิธปิระโยชนอ์าจเพมิขนึหรอืลดไดทุ้กเวลา



สาธารณูปโภค

 Sewer ท่อระบายนําจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมสาํหรบัการชาํระ
เงนิออนไลน.์ 📞(808) 241-4082

 กรมนํา Kauai Dept. of water จะยกเวน้ค่าธรรมเนียม
ล่าชา้📞(808) 245-5400

 Kauai Island Utility Cooperative (KIUC) จะระงบั
การยกเลกิการ เชอืมต่. 📞(808) 246-4300 

 AmeriGas จะระงบัค่าธรรมเนียมล่าชา้และการตดัการ
เชอืมต่อถงึ 30 พฤษภาคม📞1(800) 263-74427

 HawaiiGas จะเสนอแผนการชาํระเงนิ,ไม่ ยุตกิารบรกิาร
📞(808) 245-3301

 Spectrum จะยกเวน้ค่าธรรมเนียมลา่ชา้และ ไม่ยุตกิาร 
บรกิาร . 📞(855) 273-7629

 AT&T จะยกเวน้ค่าธรรมเนียมลา่ชา้หรอืการเก็บขอ้มูลเกนิขดี 
. 📞1(800) 288-2020

 Verizon Wireless จะไม่เรยีกเก็บค่าธรรมเนียมลา่ชา้หรอื
ยุตกิาร บรกิารถงึ 30 มถุินายน. 📞(800) 922-0204

ผูใ้หบ้รกิารยนิดทีจีะยกเวน้จา่ย คา่ธรรมเนียมลา่ชา้และดแูลบรกิารเหลา่นันสาํหรบัผูท้รีบัผลกระทบ
จากการระบาดใหญ ่ตดิตอ่โดยตรงเพอืคน้หาทางเลอืกทดีทีสีดุของคณุ

 โปรแกรมความชว่ยเหลอืดา้นพลงังานในบา้นทมีรีายได ้
นอ้ย (LIHEAP) สามารถใหก้ารสนับสนุน ค่าไฟฟ้าหรอื
แกส๊ ตดิต่อ KEO ที keo@keoinc.org หรอื📞(808) 

245-4077

 Queen Liliuokalani Trust มอบkōkua ผ่านการเงนิ
ฉุกเฉินครงัเดยีว ความชว่ยเหลอืสาํหรบัชาวฮาวาย
พนืเมอืง ครอบครวัทมีคุีณสมบตั ิ📞(808) 466-8102

 Temporary Assistance for Needy Families  

ความชว่ยเหลอืชวัคราวสาํหรบัครอบครวัยากจน
(TANF) สามารถใหผ้ลประโยชนเ์งนิสดรายเดอืน เพอื
ครอบครวัสําหรบัค่า อาหารทอียู่อาศยัและขอ้มูลสาํคญั 
อนื ๆ . 📞1(855) 643-1643

 ModestNeeds.org มอบเงนิชว่ยเหลอื ผูท้มีคีวามเสยีง
ต่อการไรท้อียู่อาศยั ใช ้ ออนไลน์
www.modestneeds.org/for-applicants/apply-

for-help.asp 📞(844) 667-3776 

Assistance

CHILDCARE & CHILDREN’S PROGRAMS

 The agency for childcare resources can help 

you find affordable options for childcare. 

Contact PATCH (People Attentive to 

Children) 📞(808) 246-0622 or 

mkelley@patch-hi.org

 Institute for Native Pacific Education and 

Culture Help (INPEACE) supports families 

looking for childcare. Contact 

laciec@inpeace.org or📞(808) 245-0045

 Child Care Connection Hawaii การเชอืมตอ่
การดูแลเด็กฮาวายใหเ้งนิสนับสนุนโปรแกรมเงนิ
ชว่ยเหลอื สาํหรบัครอบครวัมสีทิธ.ิ ตอบสนองความ
ตอ้งการ 📞(808) 245-2193 

 โปรแกรมการสนับสนุนพฒันาการของทารกตงัแต่
แรกเกดิถงึอาย ุ3 ปี ตดิต่อ Easter Seals Kauai

ท�ี�(808) 245-7141

 Queen Liliuokalani Trust: บรกิารสงัคมสําหรบัครอบครวัชาว
ฮาวายพนืเมอืง. 📞(808) 245-1873

 Hale Opio:การจดัการเคสสาํหรบัเยาวชนผ่านโทรศพัท.์ 📞(808) 

245-2873

 Keiki to Career: อาชพี: ขอ้มูลและการสนับสนุนผูป้กครองและเด็ก 
ตรวจสอบหนา้ FB ของพวกเขา. 📞(808) 632-2005

 Family Hui Hawaii: Peer-led parenting group for families 

with keiki, age0-5. Check their FB page.📞(808) 230-7112

 YWCA: การจดัการเคสและวกิฤตการแทรกแซง (โทรออกเท่านัน) 

ความรนุแรงในครอบครวั📞(808) 245-6362 - วกิฤต 📞(808) 

245-4144

 สํานักบรหิารการเรยีนรูป้ฐมวยัมเีว็บไซตท์มีทีรพัยากรสําหรบั
ครอบครวัทมีเีด็กตงัแต่แรกเกดิถงึกอ่นโรงเรยีนอนุบาล เยอืน
http://sites.google.com/eoel.hawaii.gov/covid-19/home

Other Programs

Para mayor información sobre recursos, llame al 211- Aloha United Way (AUW) o KEMA al (808) 241-1800.
Descargo de responsabilidad: los beneficios y servicios disponibles cambian continuamente. Para información más actualizada, por favor visite www.kauai.gov/covid-19
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เดก็ ๆ(Keiki)
Mangmangted ti DOE ti GRAB & GO 
breakfast (7:30-8am) & lunch (11:30am-
12pm) will stop on May 29 and resume June 
8 in the following schools:

 Kekaha El,  Waimea HS,  Koloa El, 
Chiefess Kamakahelei, & Kapaa HS. 

Malama Kauai provee: 

 Free produce & dairy boxes from local 
farmers once a week during selected 
schools’ GRAB & GO-lunch (from 11:30 
am until pau). 

 The sites are Kilauea El (Mondays), 
Kapa’a HS (Tuesdays), King Kaumuali’i
El (Wednesdays, although not a DOE 
meal site), Koloa El (Thursdays), and 
Kekaha El (Fridays).

 Keiki CSA Box Program: A free CSA Box 
Delivery may be available for low-income 
residents facing barriers to 
transportation to get to pantries. 
Complete the Intake Form ONLINE or call 
for assistance.

 For more information, call 📞(808) 828-
0685 x23 

แหลง่อาหารเปิดใหท้กุคนทปีระสบกบัความไม่มนัคงดา้นอาหาร สาํหร 
หมายเหต:ุ บรกิารอาหารเปลยีนแปลงอย่างรวดเรว็กรุณาโทรมาก่อน

อาหารฉุกเฉิน & ตูก้บัขา้ว

รบัอาหาร (Food Access) 

ผูใ้หบ้รกิารอาหารสําหรบัผูท้เีผชญิกบัความไม่มนัคงดา้นอาหาร
รายการนีรวมถงึตูก้บัขา้ว,  อาหารและอาหารฉุกเฉิน
บรกิารอาหารเปลยีนแปลงทุกวนักรณุาโทรกอ่นทจีะเยยีมชมศูนย ์
ใด ๆ สําหรบัรายการล่าสุด
ทางทศิเหนือ
 St. William Church at Hanalei Colony Resort, Haena
📞(808) 346-2850

 St. William Church, Hanalei 📞(808) 346-2850
 Church of the Pacific, Princeville 📞(808) 826-6481
 North Shore Food Pantry, Kilauea. Anaina Hou 

Community Park 📞(970) 618-8889
ทางทศิตะวนัออก
 Anahola Beach Park, Anahola. 
 U-Turn for Christ, Anahola 📞(808) 778-4751
 Hale Ho’omalu, Kapaa📞(808) 821-2520 
 Boys and Girls Club, Kapaa📞(808) 821-4406
 Kapaa Missionary Church 📞(808) 822-5594
 St. Catherine’s in Kapaa📞(808) 635-3722
 Kauai Lighthouse Outreach Center, Kapaa
📞(808) 631-1179

 The Kauai Store, Kapaa📞(808) 631-6706
ศูนยก์ลาง
 Kings Chapel, Hanamaulu📞(808) 335-6845
 Hui O N Makuhine, Central Area📞(808) 639-1070
 KEO, Lihue 📞(808) 245-4077
 Boys & Girls Club, Kauai Memorial Convention Hall 
📞(808) 245-3796 

 Lihue Salvation Army 📞(808) 245-2571
 QLIC’s Kīpuka Kaua‘i, Līhue📞(808) 245-1873
ภาคใต้
• Kauai Bible Church, Omao📞(808) 742-7514
 Kalaheo Missionary Church 📞(808) 332-9916.
 Holy Cross/Sacred Heart, Kalaheo 📞(808) 651-9725
ภาคตะวนัตก
• King’s Chapel, Eleele📞(808) 335-6845
 Eleele Baptist Church 📞(808) 332-5906
 Hanapepe Salvation Army 📞(808) 335-5441
 Nana’s House, Waimea 📞(808) 338-0252
 Boys and Girls Club, Waimea 📞(808) 482-2087
 Westside Christian Center AOG, Kekaha📞(808) 643-7040

สําหรบัรายการล่าสุดโปรด📞(808) 828-0685 x23 หรอื 
เยอืน www.malamakauai.org/mk/kauai-emergency-food-
resources/

พระราชบญัญตั ิCARES ใหเ้งนิสนับสนุนเพมิเตมิ
สําหรบัโปรแกรม โภชนาการคุณอาจมสีทิธไิดร้บั 
มากกว่าหนึงโปรแกรมขนึไป
• SNAP: Supplemental Nutrition Assistance 

Program📞(808) 274-3371

• Check for the Da Bux for 50% discounts 

on qualifying local produce starting on 

June 24th 

 WIC: Supplemental Nutrition for Women 

Infants, and Children📞(808) 241-3080

 ความชว่ยเหลอืสาธารณะ📞(855) 643-1643

ทรพัยากรเสรมิ

Para mayor información sobre recursos, llame al 211- Aloha United Way (AUW) o KEMA al (808) 241-1800.
Descargo de responsabilidad: los beneficios y servicios disponibles cambian continuamente. Para información más actualizada, por favor visite www.kauai.gov/covid-19

3



การเขา้ถงึอาหาร(ตอ่)

 Hawaii Food Bank-Kauai Branch

📞(808) 482-2224

 Kauai Independent Food Bank

📞(808) 246-3809

 Early Head Start Program

provides lunches for children in 

their program.                 

📞(808) 245-5914

 E Ola Mau Nau Leo O Kekaha , 

ใหบ้รกิารปลาและอาหารจดัส่งใน Kekaha

ตดิตอ่ศูนย ์ครสิเตยีนเวสตไ์ซด ์ .   
📞(808) 643-7040

 Sheraton Kauai Resort is hosting 

a We Donated, You Dine 

program. Reserve free meals 

weekly. 

📞 (808) 639-5083

 หากคณุต้องการความชว่ยเหลือในการให้อาหาร

สตัว์เลยีงในชว่งเวลานี ติดตอ่ The Kauai 

Humane Society

📞(808) 632-0610

ทรพัยากร
ผูสู้งอายุ(Kupuna)
 Agency of Elderly Affairs (AEA) is providing assistance including 

the Meals on Wheels program. โทรหา AEA เพอื นักสงัคมสงเคราะห ์ที
สามารถชว่ยคุณเขา้ถงึสงินีและแหลง่ขอ้มูลอนื ๆ สําหรบัผูสู้งอาย.ุ 📞(808) 
241-4470

 Kumano I Ke Ala  ใน Waimea Waimea ใหบ้รกิารอาหารทุกวนัศุกรต์งัแต่ 
5-6 โมงสําหรบัผูสู้งอายุ 65 ปีขนึไปอเีมล. kumanoikeala@gmail.com

 StayHomeKauai.com สามารถใหบ้รกิารความชว่ยเหลอืแกผู่ใ้หญ่ 65+
stayhomekauai@gmail.com

 Our Kupuna คูปูนาของเราสามารถจดัสง่อาหารและเสบยีงได ้
 สําหรบัผูใ้หญ่ทมีอีายุมากกว่า 65 ปีขนึไปจงึไม่ตอ้งออกจากบา้น 📞(808) 

400-4506

 Low-income seniors can apply for Senior Farmers Market 
Nutrition Program vouchers through Hawaii Food Bank. Apply 
online or 📞(808) 482-2224

 Malama Kauai can provide free CSA Box Delivery for low-income 
Kupunas with limited transportation. Complete the Intake Form 
ONLINE or 📞(808) 828-0685 x23 

 Kupuna Kare โปรแกรมสาํหรบัการจดัสง่ผกัสาํหรบัผูส้งูอาย7ุ0 ปีขนึไป
โปรแกรมในขณะนีไม่ไดร้บัแอปพลเิคชนัโปรดตดิตอ่ Office of Economic 
Development. 📞(808) 241-4299 

กรมแรงงานและอุตสาหกรรมสมัพนัธ ์(DLIR)สนับสนุน คนงานฮาวายทไีดร้บั
ผลกระทบทพีวกเขามสีทิธไิดร้บั (elgibility). 📞(833) 901-2275 

 สมคัรเพอืชดเชยการว่างงาน (UC) ออนไลน ์
http://labor.hawaii.gov/ui/

  พระราชบญัญตั ิCARES ใหเ้งนิเพมิเตมิ $ 600 ต่อสปัดาหส์ําหรบัผูร้บั
ผลประโยชนจ์นถงึวนัท ี31 กรกฎาคม

  คุณอาจมสีทิธไิดห้ากเวลาทํางานของคุณถูกตดัหรอืลดเหลอืศูนย ์แต่คุณ
ยงัคงทํางานอยู่

 สําหรบัผูป้ระกอบอาชพีอสิระหรอืผูท้ปีกตไิม่ มสีทิธไิดร้บั UC, การว่างงาน
ระบาดความชว่ยเหลอื (PUA) กาํลงัรบัแอปพลเิคชนัออนไลน ์
http://pua.hawaii.gov

 Communities from Micronesia and Marshall Islands can call We Are 

Oceania (WAO) to receive help completing their applications 

📞(808) 762-5752

 Chuukese, Kosraean, & Marshallese language interpreters 

available.

การวา่งงาน
 The Office of Economic 

Development & the Kauai 

Government Employees 

Federal Credit Union, offer 

COVID-19 emergency loans 

& financial counseling to all 

applicants, with personal 

loans of up to $10,000. Visit 

https://www.kgefcu.org/loank

auai/

 Hawaii Resilience Fund (HRF) 

provides a one-

time emergency financial 

assistance to affected Hawaiʻi

residents. 

 For more information on 

economic resources, visit 

https://recoverynavigator.haw

aii.gov/

Para mayor información sobre recursos, llame al 211- Aloha United Way (AUW) o KEMA al (808) 241-1800.
Descargo de responsabilidad: los beneficios y servicios disponibles cambian continuamente. Para información más actualizada, por favor visite www.kauai.gov/covid-19
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 Economic & Community Recovery Navigator for information on the reopening status and resources for 

business and residents https://recoverynavigator.hawaii.gov/

 Find Federal, State and Local Resources for YOU

 ความชว่ยเหลอืทางกฎหมาย COVID-19 ความชว่ยเหลอืและทรพัยากรทางกฎหมาย www.legalaidhawaii.org/covid-19-legal-

help--resources.html. 

 แหลง่ขอ้มูลดา้นกฎหมายมใีหบ้รกิารในภาษาMarshallese and Chuukese.

 ทรพัยากรสาํหรบั Hawai'i ในชว่งการระบาดของโรค Coronavirus วฒุสิมาชกิ Brian Schatz 

www.schatz.senate.gov/coronavirus

 ทรพัยากร Crowdsourced Hawaii COVID-19 resilienthawaii.org/

 Hawaiʻi แหลง่อาหารในชว่ง COVID-19 Pandemic: แผนทอีนิเทอรแ์อคทฟี
higicc.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d2db01bc7d394f059b0481a1c13b8d1b

 Hawaii Children Action Network แผนทอีนิเทอรแ์อคทฟีเครอืขา่ยเด็กฮาวายสาํหรบัทรพัยากร Hawaii covid19.hawaii-

can.org/

 Malama Kauai: เชอืมตอ่อาหารทอ้งถนิ Kauai www.malamakauai.org/mk/kauai-food-systems-resources/

 รมสขุภาพรฐัฮาวาย: COVID-19 data hawaiicovid19.com/

 Kauai Emergency Management Agency (KEMA) www.kauai.gov/COVID-19

แหล่งขอ้มูลออนไลนท์สีําคญั

โทร📞211 – Aloha United Way (AUW) สาํหรบัขอ้มูลความชว่ยเหลอื เพมิเตมิเกยีวกบัอาหารทพีกัอาศยัการเงิน, 
การสนบัสนุนการเลยีงดู, การดูแลผูสู้งอายุ, บรกิารผูพ้กิาร, และอนื ๆ ถา้คุณไม่สามารถตอบคาํถามไดโ้ดย AUW 

โปรดโทรไปท ีKEMA📞(808) 241-1800 
ขอ้สงวนสทิธ:ิ สทิธปิระโยชนแ์ละบรกิารทมีใีหม้กีารเปลยีนแปลงอย่างต่อเนือง ขอ้มูลนีถกูตอ้ง ณ วนัท ี 06/01/2020.

สําหรบัเวอรช์นัล่าสุดโปรดไปท ี www.kauai.gov/covid-19
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สุขภาพจติและพฤตกิรรม

 No cost mental health services for uninsured or 

underinsured community members:

 Mental Health Pro Bono COVID-19 project. Access 

through Hawaii Psychological Association telehealth 

services. https://hawaiipsychology.org/

 The Hawaiʻi DOH & University of Hawaiʻi JABSOM are 

working together to provide online telepsychiatry & 

telepsychology. 

https://hawaii.virtriage.com/#/uhtelepsych

 Suicide Prevention Resource Center ศูนยท์รพัยากรการป้องกนั
การฆ่าตวัตาย,บรกิารฟร ี24/7 และเก็บเป็นความลบัสาํหรบัคนที
อยู่ในความทุกขแ์ละทรพัยากรวกิฤตสาํหรบัคุณหรอืคนทคีุณรกั
📞1(800) 273-8255

 แชทออนไลนแ์ละทางเลอืกสาํหรบัคนหูหนวก &หูตงึ

 Visit Keiki to Career Kauai’s Facebook 

page to learn about resources for keiki, 

youth, & adults in the time of COVID-19.

DOH Mental & Behavioral Health: 

 เด็กและวยัรุน่: Kauai Family Guidance

Center  ผูป้ระสานงานการดูแลของศูนย ์
ใหบ้รกิารทุกกรณีสําหรบัครอบครวัเกาะคาไว
ส่วนหนึงของคลนิิกรว่มมอืกบันักจติวทิยา 
CAMHD และจติแพทย ์(services). 📞(808) 

274-3883

 สขุภาพจติสาํหรบัผูใ้หญ:่ Case & medication

management. สาํหรบัขอ้มูลเกยีวกบัสทิธแิละ
บรกิารโทร📞(808) 643-2643

เป็นเรอืงปกตทิจีะรูส้กึเครยีดหรอืวติกกงัวลในระหว่างครงันี หากคุณหรอืคนทคีุณรกักาํลงัประสบปัญหาสขุภาพ
และCOVID-19 เกยีวขอ้งกบัอารมณห์รอืจติใจ📞1(800) 753-6879 หรอืส่ง ขอ้ความ คําว่า
“ALOHA” ถงึ 741741 เพอืรบัการสนับสนุน


