ทร พ
ั ยากร ของ Kaua i
COVID-19
เพือตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ COVID-19 ผู ้นํ าชุมชนและท ้องถินของเรา / รฐั บาลได ้ระดมทรพ
ั ยากรเพือสนับสนุ น
ความต ้องการทีสําคัญทีสุดในเขตของเราข ้อมูลรวมถึงโปรแกรมสําหร ับทุกคนจากคูปูนาถึงเคกิ.อย่าลืมตรวจสอบ
การอัปเดตของแต่ละโปรแกรมเนื องจากสิทธิประโยชน์อาจเพิมขึนหรือลดได ้ทุกเวลา

การจ ัดบ้านพักให้
เพือหาทางเลือกทีดีทสุ
ี ด,บริการสินเชือและเจ ้าของบา้ นได ้ร ับการสนับสนุ นใหท้ าํ งานร่วมกับผูจ้ าํ นองและ
ผู ้เช่าทีได ้ร ับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉิ น COVID-19

ผูเ้ ช่า

เจ้าของบ้าน
 สินเชือทีอยู่อาศัยทีร ับประกันโดยร ัฐบาล เช่นFHA,
USDA, VA, HUD Sec 184, Fannie Mae
หรือ Freddie Mac, มีสท
ิ ธิได ้ร ับ ดอกเบีย และ
การระงับโดย ไม่มโี ทษ (สามารถชําระหยุดชวคราว
ั
ได ้) เป็ นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนและไม่เกินหนึ งปี

ทีพักอาศ ัย

 ในช่วงวิกฤต COVID-19:


ห ้ามเพิมค่าเช่า.

 ไม่มก
ี ารขับไล่ ถ ้าไม่จา่ ย ค่าเช่าสัญญาเช่าหรือ
ค่าใช ้จ่ายอืน ๆ
 ทีเกียวข ้องเช่นค่าบํารุงร ักษาสาธารณู ปโภคและภาษีPublic
Housing Section 8( อาคารสาธารณะส่วนที 8), อาคารใน
ชนบทของUSDAหรือโปรแกรมเครดิตภาษีทพั
ี กอาศัยระดับตํามี
สิทธิภายใต ้พระราชบัญญัติ CARES :
ไม่มก
ี ารขับไล่ตงแตวั
ั
นที 27 มีนาคมถึง 25 กรกฎาคม

 ชาวฮาวายทีไม่มบ
ี ้านเรือนจะต ้องหลบภัยสถานทีหรือ
อยู่ในสถานพักพิงฉุ กเฉินจัดโดย Kauai
Economic Opportunity INC (KEO).
📞(808) 245-4077

การสงเคราะห ์

 หากชาวฮาวาย ทีไม่มท
ี อยู
ี ่อาศัยตอ้ งการทีพักพิงใน
สถานทีตังแคมป์ ของมณฑล::

ทีปรึกษาด ้านทีพักทีผ่านการร ับรองของ HUD

 พวกเขาได ้ร ับอนุ ญาตให ้อยู่ที Anini, Anahola,
Lydgate (currently full), Salt Pond หรือ
Lucyสวนสาธารณะไรท ์เจ ้าหน้าทีประจําจังหวัด
ออกใบอนุ ญาตให ้ฟรีสําหร ับผู ้ทีมีคุณสมบัต,ิ
 ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเขตทีอยู่อาศัยเคารพสิงอํานวย
ความสะดวกของอุทยานและร ักษาความห่างเหิน
ทางสังคมตลอดเวล
 โทรก่อนเพราะสวนสาธารณะบางแห่ง เต็มแล ้ว
📞(808) 241-4460.
 YWCA จัดหาทีพักฉุ กเฉิ นให ้คนกําลังประสบปัญหา
ความรุนแรงในครอบคร ัวและความรุนแรงทางเพศ .
📞(808) 245-5959

หลังวันที 25 กรกฎาคมผู ้เช่าจะเป็ นผู ้ร ับผิดชอบการชําระเงิน

เพือตรวจสอบคุณสมบัตส
ิ าํ หร ับการระงับ ค่าเช่า การเลือนการชําระหนี
ติดต่อ:
 Hawaiian Community Assets, Inc. - Anahola Branch 📞(808)
632-2770
 Legal Aid Society of Hawaii
📞1(800) 499-4302 or (808) 245-4728

 Catholic Charities องค ์กรการกุศลคาทอลิกสามารถช่วยเหลือ
ค่าใช ้จ่ายเช่นค่าเช่าค่ามัดจําหรือค่าสาธารณู ปโภคสาย HOPE line
📞(808) 241-4673


ความช่วยเหลือฉุ กเฉินของ Emergency Assistance–
โปรแกรม Kahiauรองร ับการชําระเงินจํานอง, เงินฝากค่าเช่า, ค่า
เช่าการชําระเงินและ สําหร ับชาวฮาวายสาธารณู ปโภคพืนเมือง.
📞(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/
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
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สาธารณู ปโภค
ผู ้ให ้บริการยินดีทจะยกเว
ี
้นจ่าย ค่าธรรมเนี ยมล่าช ้าและดูแลบริการเหล่านันสําหร ับผูท้ รี บั ผลกระทบ
จากการระบาดใหญ่ ติดต่อโดยตรงเพือค ้นหาทางเลือกทีดีทสุ
ี ดของคุณ


Sewer ท่อระบายนํ าจะยกเว ้นค่าธรรมเนียมสําหร ับการชําระ
เงินออนไลน์. 📞(808) 241-4082



กรมนํ า Kauai Dept. of water จะยกเว ้นค่าธรรมเนี ยม
ล่าช ้า📞(808) 245-5400



Kauai Island Utility Cooperative (KIUC) จะระงับ
การยกเลิกการ เชือมต่. 📞(808) 246-4300



AmeriGas จะระงับค่าธรรมเนี ยมล่าช ้าและการตัดการ
เชือมต่อถึง 30 พฤษภาคม 📞1(800) 263-74427



HawaiiGas จะเสนอแผนการชําระเงิน,ไม่ ยุตก
ิ ารบริการ
📞(808) 245-3301



Spectrum จะยกเว ้นค่าธรรมเนี ยมล่าช ้าและ ไม่ยุตก
ิ าร
บริการ . 📞(855) 273-7629



AT&T จะยกเว ้นค่าธรรมเนี ยมล่าช ้าหรือการเก็บข ้อมูลเกินขีด
. 📞1(800) 288-2020



Assistance


โปรแกรมความช่วยเหลือด ้านพลังงานในบ ้านทีมีรายได ้
น้อย (LIHEAP) สามารถให ้การสนับสนุ น ค่าไฟฟ้ าหรือ
แก๊ส ติดต่อ KEO ที keo@keoinc.org หรือ 📞(808)
245-4077



Queen Liliuokalani Trust มอบkōkua ผ่านการเงิน

ฉุ กเฉิ นครงเดี
ั ยว ความช่วยเหลือสําหร ับชาวฮาวาย
พืนเมือง ครอบคร ัวทีมีคุณสมบัติ 📞(808) 466-8102


Temporary Assistance for Needy Families

ความช่วยเหลือชวคราวสํ
ั
าหร ับครอบคร ัวยากจน
(TANF) สามารถให ้ผลประโยชน์เงินสดรายเดือน เพือ
ครอบคร ัวสําหร ับค่า อาหารทีอยู่อาศัยและข ้อมูลสําคัญ
อืน ๆ . 📞1(855) 643-1643


Verizon Wireless จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมล่าช ้าหรือ
ยุตก
ิ าร บริการถึง 30 มิถุนายน. 📞(800) 922-0204

ModestNeeds.org มอบเงินช่วยเหลือ ผู ้ทีมีความเสียง

ต่อการไร ้ทีอยู่อาศัย ใช ้ ออนไลน์
www.modestneeds.org/for-applicants/applyfor-help.asp 📞(844) 667-3776

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 การเชือมต่อ

การดูแลเด็กฮาวายให ้เงินสนับสนุ นโปรแกรมเงิน
ช่วยเหลือ สําหรับครอบครัวมีสท
ิ ธิ. ตอบสนองความ
ต ้องการ 📞(808) 245-2193


โปรแกรมการสนับสนุ นพัฒนาการของทารกตังแต่
แรกเกิดถึงอายุ 3 ปี ติดต่อ Easter Seals Kauai
ที📞(808) 245-7141

Other Programs
 Queen Liliuokalani Trust: บริการสังคมสําหร ับครอบคร ัวชาว

ฮาวายพืนเมือง. 📞(808) 245-1873
 Hale Opio:การจัดการเคสสําหร ับเยาวชนผ่านโทรศัพท ์. 📞(808)
245-2873
 Keiki to Career: อาชีพ: ข ้อมูลและการสนับสนุ นผู ้ปกครองและเด็ก

ตรวจสอบหน้า 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: การจัดการเคสและวิกฤตการแทรกแซง (โทรออกเท่านัน)

ความรุนแรงในครอบคร ัว 📞(808) 245-6362 - วิกฤต 📞(808)
245-4144

 สํานักบริหารการเรียนรู ้ปฐมวัยมีเว็บไซต ์ทีมีทร ัพยากรสําหร ับ
ครอบคร ัวทีมีเด็กตังแต่แรกเกิดถึงก่อนโรงเรียนอนุ บาล เยือน
http://sites.google.com/eoel.hawaii.gov/covid-19/home

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

2

ร ับอาหาร (Food Access)

แหล่งอาหารเปิ ดให ้ทุกคนทีประสบกับความไม่มนคงด
ั
้านอาหาร สําหร
หมายเหตุ: บริการอาหารเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วกรุณาโทรมาก่อน

เด็ก ๆ(Keiki)
Mangmangted ti DOE ti GRAB & GO
breakfast (7:30-8am) & lunch (11:30am12pm) 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) 8280685 x23

ทร ัพยากรเสริม
พระราชบัญญัติ CARES ให ้เงินสนับสนุ นเพิมเติม
สําหร ับโปรแกรม โภชนาการคุณอาจมีสท
ิ ธิได ้ร ับ
มากกว่าหนึงโปรแกรมขึนไป
•

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

อาหารฉุ กเฉิ น & ตูก
้ ับข้าว
ผู ้ให ้บริการอาหารสําหร ับผู ้ทีเผชิญกับความไม่มนคงด
ั
้านอาหาร
รายการนี รวมถึงตู ้กับข ้าว, อาหารและอาหารฉุ กเฉิ น
บริการอาหารเปลียนแปลงทุกวันกรุณาโทรก่อนทีจะเยียมชมศูนย ์
ใด ๆ สําหรบั รายการล่าสุด
ทางทิศเหนื อ
 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
ทางทิศตะวันออก
 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
ศู นย ์กลาง
 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
ภาคตะวน
ั ตก
• 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

สําหร ับรายการล่าสุดโปรด 📞(808) 828-0685 x23 หรือ
เยือน www.malamakauai.org/mk/kauai-emergency-foodresources/

 ความช่วยเหลือสาธารณะ📞(855) 643-1643
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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การเข้าถึงอาหาร(ต่อ)
ผู ส
้ ู งอายุ(Kupuna)
 Agency of Elderly Affairs (AEA) is providing assistance including
the Meals on Wheels program. โทรหา AEA เพือ นักสังคมสงเคราะห ์ ที

สามารถช่วยคุณเข ้าถึงสิงนีและแหล่งข ้อมูลอืน ๆ สําหร ับผู ้สูงอายุ. 📞(808)
241-4470
 Kumano I Ke Ala ใน Waimea Waimea ให ้บริการอาหารทุกวันศุกร ์ตังแต่

5-6 โมงสําหร ับผู ้สูงอายุ 65 ปี ขึนไปอีเมล. kumanoikeala@gmail.com
 StayHomeKauai.com สามารถให ้บริการความช่วยเหลือแก่ผู ้ใหญ่ 65+
stayhomekauai@gmail.com
 Our Kupuna คูปูนาของเราสามารถจัดส่งอาหารและเสบียงได ้

 สําหร ับผู ้ใหญ่ทมี
ี อายุมากกว่า 65 ปี ขึนไปจึงไม่ต ้องออกจากบ ้าน 📞(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 โปรแกรมสําหรบ
ั การจัดส่งผักสําหรับผู ้สูงอายุ70 ปี ขนไป
ึ

โปรแกรมในขณะนี ไม่ได ้รับแอปพลิเคชันโปรดติดต่อ Office of Economic
Development. 📞(808) 241-4299

ทร ัพยากร
 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 ,
ให ้บริการปลาและอาหารจัดส่งใน Kekaha
ติดต่อศูนย ์ คริสเตียนเวสต ์ไซด ์ .
📞(808) 643-7040
 Sheraton Kauai Resort is hosting
a We Donated, You Dine
program. Reserve free meals
weekly.
📞 (808) 639-5083

 หากคุณต้ องการความช่วยเหลือในการให้ อาหาร
สัตว์เลียงในช่วงเวลานี ติดต่อ

The Kauai

Humane Society
📞(808) 632-0610

การว่างงาน
กรมแรงงานและอุตสาหกรรมสัมพันธ ์ (DLIR)สนับสนุ น คนงานฮาวายทีได ้ร ับ
ผลกระทบทีพวกเขามีสท
ิ ธิได ้ร ับ (elgibility). 📞(833) 901-2275
 สมัครเพือชดเชยการว่างงาน (UC) ออนไลน์
http://labor.hawaii.gov/ui/


พระราชบัญญัติ CARES ให ้เงินเพิมเติม $ 600 ต่อสัปดาห ์สําหร ับผู ้ร ับ
ผลประโยชน์จนถึงวันที 31 กรกฎาคม



คุณอาจมีสท
ิ ธิได ้หากเวลาทํางานของคุณถูกตัดหรือลดเหลือศูนย ์ แต่คุณ
ยังคงทํางานอยู่

 สําหร ับผู ้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู ้ทีปกติไม่ มีสท
ิ ธิได ้ร ับ UC, การว่างงาน
ระบาดความช่วยเหลือ (PUA) กําลังร ับแอปพลิเคชันออนไลน์
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.

 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 onetime 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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สุขภาพจิตและพฤติกรรม
เป็ นเรืองปกติทจะรู
ี ้สึกเครียดหรือวิตกกังวลในระหว่างครงนี
ั หากคุณหรือคนทีคุณร ักกําลังประสบปัญหาสุขภาพ
และCOVID-19 เกียวข ้องกับอารมณ์หรือจิตใจ 📞1(800) 753-6879 หรือส่ง ข ้อความ คําว่า
“ALOHA” ถึง 741741 เพือร ับการสนับสนุ น
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 ศูนย ์ทร ัพยากรการป้ องกัน



การฆ่าตัวตาย,บริการฟรี 24/7 และเก็บเป็ นความลับสําหร ับคนที
อยู่ในความทุกข ์และทร ัพยากรวิกฤตสําหร ับคุณหรือคนทีคุณร ัก
📞1(800) 273-8255



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:

 เด็ กและวัยรุน
่ : Kauai Family Guidance
Center ผู ้ประสานงานการดูแลของศูนย ์
ให ้บริการทุกกรณี สําหร ับครอบคร ัวเกาะคาไว
ส่วนหนึ งของคลินิกร่วมมือกับนักจิตวิทยา
CAMHD และจิตแพทย ์ (services). 📞(808)
274-3883


สุขภาพจิตสําหร ับผู ้ใหญ่: Case & medication
management. สําหร ับข ้อมูลเกียวกับสิทธิและ
บริการโทร 📞(808) 643-2643

 แชทออนไลน์และทางเลือกสําหร ับคนหูหนวก &หูตงึ

แหล่งข้อมู ลออนไลน์ทสํ
ี าค ัญ


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

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย COVID-19 ความช่วยเหลือและทร ัพยากรทางกฎหมาย www.legalaidhawaii.org/covid-19-legalhelp--resources.html.




แหล่งข ้อมูลด ้านกฎหมายมีให ้บริการในภาษาMarshallese and Chuukese.

ทร ัพยากรสําหร ับ Hawai'i ในช่วงการระบาดของโรค Coronavirus วุฒส
ิ มาชิก Brian Schatz
www.schatz.senate.gov/coronavirus



ทร ัพยากร Crowdsourced Hawaii COVID-19 resilienthawaii.org/



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



Hawaii Children Action Network แผนทีอินเทอร ์แอคทีฟเครือข่ายเด็กฮาวายสําหร ับทร ัพยากร Hawaii covid19.hawaiican.org/



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



รมสุขภาพรฐั ฮาวาย: COVID-19 data hawaiicovid19.com/



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

โทร 📞211 – Aloha United Way (AUW) สําหร ับข้อมู ลความช่วยเหลือ เพิมเติมเกียวกับอาหารทีพักอาศ ัยการเงิน,
การสนับสนุ นการเลียงดู , การดู แลผู ส
้ ู งอายุ, บริการผู พ
้ ก
ิ าร, และอืน ๆ ถ้าคุณไม่สามารถตอบคําถามได้โดย AUW
โปรดโทรไปที KEMA📞(808) 241-1800
ข ้อสงวนสิทธิ: สิทธิประโยชน์และบริการทีมีใหม้ ก
ี ารเปลียนแปลงอย่างต่อเนื อง ข ้อมูลนี ถูกต ้อง ณ วันที 06/01/2020.
สําหร ับเวอร ์ชนล่
ั าสุดโปรดไปที www.kauai.gov/covid-19

5

