
Mga May-ari Ng Bahay 
Ang garantisadong mga pangsangla (mortgage) 

ng gobyerno tulad ng FHA, USDA, VA, HUD Sec

184, Fannie Mae, o Freddie Mac, ay karapat-

dapat para sa walang interes at multa (maaaring

pansamantalang mapatigil ang mga pagbabayad) 

nang hindi bababa sa anim (6) na buwan at 

hanggang sa isang taon na walang multa.

 Sa panahon ng COVID-19 na krisis:

• Ipinagbabawal ang pagtaas ng upa

• Walang pagpapalayas sa kabiguang magbayad ng mga

renta, pagpapaupa, o iba pang mga kaugnay na singil, 

tulad ng mga bayad sa pagpapanatili, kagamitan, at 

buwis.

 Pampublikong pabahay, Seksyon 8, USDA na tirahan sa rural, 

o programang Low Income Housing tax Credits ay karapat-

dapat sa ilalim ng CARES Act para sa:

• Walang mga pagpapalayas mula Marso 27 hanggang

Hulyo 25.

• Pagkalipas ng Hulyo 25, ang mga nangungupahan ay 

mananagot na sa mga pagbabayad.

Hinihikayat ang mga serbisyo sa pagpapautang at mga may-ari ng paupahang- bahay na

makipagtullungan sa mga may hawak ng mortgage at umuupa na apektado ng emerhensiyang

COVID-19 upang mahanap ang pinakamahusay na mga opsiyon.

Ang Mga Nangungupahan

Ang mga Silungan
 Ang mga Walang Tirahang residente sa Hawaii ay 

kailangang sumillong sa lugar o manatili sa

Silungang Pang-emerhensiya na inilalaan ng 

Kauai Economic Opportunity INC (KEO). 

📞📞(808) 245-4077

 Kapag ang mga Walang Tirahang residente sa

Hawaii ay gusting sumilong sa isang lugar sa

County campground:

• Pinapayagan silang manatili sa mga liwasan

gaya ng Anini, Anahola, Lydgate (kasalukuyang

punol), Salt Pond, o Lucy Wright. Ang mga

opisyal ng County ay nag-iisiyu ng mga

kinakailangang libreng permit sa mga karapat-

dapat o kwalipikado.

• Kailangang sumunod sa manatili sa bahay

kautusan ng County na manatili sa bahay o 

respetuhin ang mga pasilidad sa parke, at 

mapanatili ang social distancing sa lahat ng 

oras

• Tumawag muna dahil ang ilang mga parke ay 

puno na. 📞📞(808) 241-4460. 

 Naglalaan ang YWCA ng pang-emerhensiyang

kanlungan para sa mga taong nakakaranas ng 

domestiko o sekswal na karahasan. 

📞📞(808) 245-5959

Upang suriin ang pagiging karapat-dapat para sa moratoriyum, 

makipag-ugnay sa Aprobadong ng HUD na tagapayo ng 

pabahay

• Hawaiian Community Assets, Inc. - Anahola Branch

📞📞(808) 632-2770

• Legal Aid Society of Hawaii 📞📞1(800) 499-4302 or  

(808) 245-4728

 Ang Catholic Charities ay maaaring makatulong sa mga

gastos tulad ng upa, depositong pangseguridad o sa mga

utilidad. HOPE line 📞📞(808) 241-4673

 Tulong Pang-emerhensiya ng OHA Emergency Assistance–

ang Programa ng Kahiau ay sumusuporta sa pagbabayad ng 

mortgage, deposito sa renta sa pagbabayad, at serbisyong

pang-utilidad para sa katutubong Hawaiians.

https://www.hawaiiancouncil.org/kahiau

📞📞(808) 784-4464 

 Ang  Department of Hawaiian Home Lands (DHHL)

Naglunsad ng isang programa ng tulong sa pang-emergency 

na pag-pa. 📞📞211 or visit http://dhhl.hawaii.gov/covid-19/

PABAHAY

Mga Mapagkukunan sa
COVID-19 sa Kaua i

Tulong

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mapagkukunan tumawag sa 211- Aloha United Way (AUW) o KEMA al (808) 241-1800.
Pagsisiwalat: Ang mga benepisyo at serbisyong mapapakinabangan ay patuloy na nagbabago. Para sa pinakahuling bersyon, mangyaring bisitahin ang www.kauai.gov/covid-19 1

Bilang tugon sa krisis ng COVID-19, ang aming lokal na mga non profits, pinuno ng komunidad, at lokal/estado 

na pamahalaan ay nagpakilos ng mga mapagkukunan upang suportahan ang mga pinakamahalagang

pangangailangan sa aming county. Ang ilan ng mga mapagkukunang iyon ay nakalista dito, kabilang ang mga

programa para sa lahat, mula sa mga magulang hanggang mga anak. Tandaan na suriin ang mga update sa bawat

programa dahil ang mga benepisyo ay maaaring lumawak o mabawasan anumang oras.

* Tagalog
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MGA UTILIDAD

 Sewer ay tatalikdan ang bayad (fee) para sa online 

na pagbabayad. 📞📞(808) 241-4082

 Kauai Dept. of water ay tatalikdan ang mga multa

(sa nahuli na nagbayad). 📞📞(808) 245-5400

 Kauai Island Utility Cooperative (KIUC): ay 

sususpindihin ang mga pagdiskonekta sa mga

serbisyo. 📞📞(808) 246-4300 

 AmeriGas sususpindihin ang mga late fees at mga

pagdidiskonekta hanggang Junio 30.

📞📞1(800) 263-74427

 HawaiiGas ay mag-aalok ng mga plano ng 

pagbabayad at di-ituloy ang mga serbisyo. 

📞📞(808) 245-3301

 Spectrum ay tatalikdan ang bayarin sa mga late fees 

at hindi patitigilin ang mga serbisyo. 

📞📞(855) 273-7629

 AT&T ay tatalikdan ang mga bayarin sa mga

nahuling nagbayad o mga singil sa data overages. 

📞📞1(800) 288-2020

 Verizon Wireless ay hindi maniningil ng late fees o 

wakasan ang mga serbisyo hanggang Hunyo 30.

📞📞(800) 922-0204

Ang mga naglalaan ng serbisyo ay handang nagpapaubaya ng mga multang bayad at magpanatili

ng serbisyo para apektado ng malawakang epidemiya. Makipag-ugnayan nang direkta sa bawat isa 

upang malaman ang iyong mga opsyon.

 The Low Income Home Energy Assistance Program 

(LIHEAP) ay maaaring maglaan ng suporta para sa

mga bayarin sa kuryente o gas. Kontakin ang KEO sa

keo@keoinc.org or 📞📞(808) 245-4077

 Queen Liliuokalani Trust ay naglalaan ng kōkua sa sa

pamamagitan ng pang-isahang pang-emerhensiyang

tulong na pinansyal para sa mga katutubong

Hawaiian na mga pamilyang kwalipikado. 

📞📞(808) 466-8102

 Temporary Assistance for Needy Families (TANF) ay 

maaaring maglaan ng maaaring magbigay ng 

buwanang mga benepisyo na pera (cash) sa mga

pamilya para sa pagkain, tirahan, at iba pang mga

pangunahing pangangailangan. 📞📞1(855) 643-1643

 ModestNeeds. ay naglalaan ng mga grante para 

tulungan ang mga nanganganib para sa kawalan ng 

tirahan (homelessness). Mag-aplay sa online sa

www.modestneeds.org/for-applicants/apply-for-

help.asp 📞📞(844) 667-3776 

Tulong

ANG MGA PROGRAMA PARA SA MGA BATA AT PANGANGALAGA NG BATA

 Para sa mga nagtatrabaho sa mahahalagang

serbisyo, ang lokal na ahensiya para sa mga

mapagkukunan sa pangangalaga ng bata at 

mga nagbibigay tukoy ay maaaring

matutulungan ka na mahanap ang abot-kayang

mga opsyon. Makipag-ugnayan sa PATCH 

(People Attentive to Children) 📞📞(808) 246-0622 

or mkelley@patch-hi.org

 Institute for Native Pacific Education and Culture 

Help (INPEACE) sumusuporta sa mga pamilya na

naghahanap ng pangangalaga sa bata. . 

Tawagan laciec@inpeace.org or 

📞📞(808)245-0045

 Child Care Connection Hawaii ay nag aalok ng 

tulong na mga programang para sa mga

pamilya na nakakamit ng mga karapat-dapat na

kinakailangan sa mga kinita. 📞📞(808) 245-2193 

 programa sa Early Intervention ay sumusuporta

sa pagbuo ng mga sanggol mula sa

kapanganakan sa 3 taon ng edad. Kontakin ang 

Easter Seals Kauai 📞📞(808) 245-7141

 Queen Liliuokalani Trust: Serbisyong panlipunan para sa 

Katutubong Hawaiian na mga pamilya. 

📞📞(808) 245-1873

 Hale Opio: Kaso ng pamamahala para sa kabataan sa 

pamamagitan ng telepono. 📞📞(808) 245-2873

 Keiki to Career: impormasyon at suporta para sa mga

magulang at mga anak. Suriin ang kanilang FB page. 

📞📞(808) 632-2005

 Family Hui Hawaii : Pinamumunuan ng mga grupong

magulang para sa mga pamilya na may mga anak na ,0-

5. Suriin ang  FB page. 📞📞(808) 230-7112

 YWCA: kaso pamamahala at krisis sa interbensyon (call-

outs lamang). Linya sa Domestikong Karahasan 📞📞(808) 

245-6362 – Krisis 📞📞(808) 245-4144

 Ang Executive Office on Early Learning: ay may website 

na may Resources para sa mga pamilya na may mga

bata mula bago isilang sa hanggang kindergarten. 

Bisitahin ang 

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

Ang Iba Pang Mga Programa

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mapagkukunan tumawag sa 211- Aloha United Way (AUW) o KEMA al (808) 241-1800.
Pagsisiwalat: Ang mga benepisyo at serbisyong mapapakinabangan ay patuloy na nagbabago. Para sa pinakahuling bersyon, mangyaring bisitahin ang www.kauai.gov/covid-19 2
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Mga Bata (Keiki)
Ang DOE ay naglalaan ng GRAB & GO 
Almusal (7:30-8am) & Panagtahalian
(11:30am-12pm)  sa iba’t ibang paaralan:

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

Malama Kauai patunayan: 

 Libreng mga ani at kanilang mga kahon
mula sa local na magsasaka isang beses
sa isang lingo sa panahon ng napiling
paaralan’ GRAB & GO-lunch (from 11:30 
am hanggang matapos). 

 Ang mga lugar ay Kilauea El (Lunes), 
Kapa’a HS (Martes), King Kaumuali’i El 
(Miyerkules, kahit na hindi DOE meal 
na lugar), Koloa El (Huwebes), at  
Kekaha El (Biyernes).

 Keiki CSA Box Program: Libreng CSA Box 
paghahatidng kahon ay maaring magamit
para sa residente na may mababang kita
na nahaharap sa transportasyun ng 
hadlang upang makarating sa pagkuhaan
ng  pantries. kumpletuhin ang Intake 
Form ONLINE or tawagan kung kailangan
ng tulong o sa inpormasyon

📞📞(808) 828-0685 x23 

Ang mga mapagkukunan ng pagkain ay bukas sa sinumang nakakaranas ng di-pagkapanatag sa

pagkain. Paalala: Ang maaaring pagkakuha ng mga serbisyo sa pagkain ay mabilis na

nagpapalit, mangyaring tumawag muna

Pagkaing Pang-emerhensiya At Paminggalan

PAGKUHA NG PAGKAIN

Ang listahang ito ay kinabibilangan ng mga paminggalan, 
mga naglalaan ng pagkaing pang-emerhensiya, para sa
mga humaharap nga di-kapanatagan sa pagkain. Ang 
kahandaan ng mga serbisyo sa pagkain ay nagbabago
araw-araw, mangyaring TUMAWAG lamang bago bumisita
sa anumang sentro.

Hilaga (North)
 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
Silangan (East)
 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
Sentral (Central)
 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
Timog (South)
 Kauai Bible Church, Omao 📞📞(808) 742-7514
 Kalaheo Missionary Church 📞📞(808) 332-9916.
 Holy Cross/Sacred Heart, Kalaheo 📞📞(808) 651-9725
Kanluran (West)
 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

Para sa PINAKABAGONG MGA LISTAHAN: 📞📞(808) 828-0685 
x23 o bisitahin ang www.malamakauai.org/mk/kauai-
emergency-food-resources/

Ang CARES Act ay naglalaan ng 

karagdagang pagpopondo mga programang

pangnutrisyon. Maaari kang maging

karapat-dapat para sa isa o higit pang

programa

 SNAP: Supplemental Nutrition Assistance 

Program 📞📞(808) 274-3371

 Suriin ang Da Bux para sa 50% na

diskwento sa kwalipikadong local 

upang magsimula lamang sa

Hunyo 24.

 WIC: Supplemental Nutrition for Women 

Infants, and Children 📞📞(808) 241-3080

 Tulong Pampubliko 📞📞(855) 643-1643

Mga Suplementong Magkukuhanan

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mapagkukunan tumawag sa 211- Aloha United Way (AUW) o KEMA al (808) 241-1800.
Pagsisiwalat: Ang mga benepisyo at serbisyong mapapakinabangan ay patuloy na nagbabago. Para sa pinakahuling bersyon, mangyaring bisitahin ang www.kauai.gov/covid-19 3
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PAGKUHA NG PAGKAIN (Karugtong)

 Hawaii Food Bank-Kauai Branch

📞📞(808) 482-2224

 Kauai Independent Food Bank

📞📞(808) 246-3809

 Early Head Start Program

Nagbibigay ng 

pananagtanghalian sa mga bata

sa mga program nila. 

📞📞(808) 245-5914

 E Ola Mau Nau Leo O Kekaha , 

ay nag-aalok ng paghahatid sa

isda at pagkain sa Kekaha.

📞📞(808) 643-7040

 Sheraton Kauai Resort is hosting 

a We Donated, You Dine 

program. Reserve free meals 

weekly. 📞📞 (808) 639-5083

 Kung kailangan mo ng tulong sa 

pagpapakain ng iyong mga 

alagang hayop sa oras na ito, 

kontakin ang The Kauai Humane 

Society 📞📞(808) 632-0610

Pagkukuhanan sa KomunidadAng Mga Matatanda (Kupuna)
 Agency of Elderly Affairs (AEA) ay nagbibigay tulong sa pamahitan ng 

Meals on Wheels program. . Tumawag sa AEA upang matukoy sa isang
social worker na maaaring makatulong sa iyo sa pagkuha nito at ang 
iba pang mapagkukuhanan para sa mga matatanda. 📞📞(808) 241-4470

 Kumano I Ke Ala ti Waimea ay nag-aalok ng pagkain tuwing Biyernes
mula sa 5-6pm para sa mga matatandang nasa 65 na taong gulang at 
higit pa. kumanoikeala@gmail.com

 StayHomeKauai.com ay maaaring maglaan ng tulong sa mga
matatandang nasa 65 na taong gulang at mahigit pa. 
stayhomekauai@gmail.com

 Our Kupuna ay maaaring maghatid ng pagkain at sa mga matatandang
nasa 65 na taong gulang at mahigit pa kaya hindi nila kailangang
umalis pa sa kanilang tahanan. 📞📞(808) 400-4506

 Malama Kauai ay maaaring magbigay ng libreng panghatid ng kahon
para sa mga mababang bahagi ng kita sa may limitadong
transportasyon. Kumpletuhin ang  Intake Form 📞📞(808) 828-0685 x23 

 Ang mga matatnda na may mababang kit  ay maaring mag-aplay para 
sa Senior Farmers Maret Nutrition Program vouchers to Hawaii 
Foodbank. Apply online or 📞📞(808) 482-2224

 Ti Kupuna Kare ay para sa paghahatid ng mga bunga (at gulay) sa
mga nakakatanda na mahigit sa 70 na taong gulang. Ang programa ay 
kasalukuyang hindi tumatanggap ng mga aplikasyon, kontakin ang. 
Para sa mga pagbabago Office of Economic Development. 
📞📞(808) 241-4299 

Ang Department of Labor and Industrial Relations (DLIR) ay sumusuporta

sa mga naapektuhang manggagawa sa Hawaii para makuha ang mga

benepisyong nararapat para sa kanila (elgibility). 📞📞(833) 901-2275 

 Mag-aplay ng Unemployment Compensation (UC) sa online 

http://labor.hawaii.gov/ui/

 Ang  CARES Act ay naglalaan ng karagdagang $600 bawat Linggo para 

sa mga benepisyaryo hanggang Hulyo 31

• Maaari ka ring maging karapat-dapat kung ang iyong mga oras ng 

trabaho ay pinutol o nabawasan hanggang sa zero ngunit ikaw ay pa

rin ay may trabaho.

• Para sa mga self-employed o hindi karaniwangv karapat-dapat para 

sa UC, ang Pandemic Unemployment. Assistance (PUA)  ay 

tumatanggap ng mga aplikasyon sa online sa http://pua.hawaii.gov

 Ang mga komunidad mula sa Micronesia at Marshall Island ay maaring

tumawag sa amin na Oceania upang maatanggap ng tulong sa

pagkumpleto ng aplikasyon o  📞📞(808) 762-5752

• Chuukese, Kosraean, & Marshalesse ay magagamit na tagasalin ng 

wika.

KAWALA NG TRABAHO

 The Office of Economic 

Development & the Kauai 

Government Employees Federal 

Credit Union, nag aalok ng 

COVID-19 emergency loans & 

financial counseling sa mga

applicante, na may personal 

loans of up to $10,000. 

bisitahin

www.kgefcu.org/loankauai/

 Hawaii Resilience Fund (HRF) 

Mag alok sila ng isang beses na

aemergency sa awalan ng 

trabaho na apektado na

residente ng Hawaii.

 Para sa inpormation ng 

economic resources, bisitahin

recoverynavigator.hawaii.gov/

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mapagkukunan tumawag sa 211- Aloha United Way (AUW) o KEMA al (808) 241-1800.
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HEALTH CARE ACCESS

Ang mga sumusunod na lokasyon ay 

naghahandog ng kolekson ng 

ispesimen para sa pagakaroon ng 

COVID-19.Na pagsubog at magbago

mangyaring tawagan muna ang: 

 Kaua‘i Veterans Memorial Hospital 

📞📞(808) 338-9431 

 Wilcox Medical Center, Lıhu‘e. 

📞📞(808) 245-1100

 Kaua‘i Medical Clinic, Kapa‘a. 

📞📞(808) 245-1100 

Tandaad na dalhin ang order ng 

doktor para sa pagsubok, isang

wastong ID, at iyong card ng 

Seguro sa kalusugan.

COVID-19 TESTING

Kung wala kang Health Insurance o malapit pagkawala

ng saklaw, kontakin: 

 Ho’ola Lahui Hawai’i upang iaccess ang abot-

kayang pangangalaga sa kalusugan kasama ang 

programa ng pag-aalaga ng diskwento.       

📞📞(808) 240-0100

 Med-QUEST na mag-aply para sa mga bnepisyo sa

Medicaid, maaari kang maging karapat-dapat na

ngayon:

• Isubmit ang iyong aplikasyon sa online 

https://medical.mybenefits.hawaii.gov2 or          

📞📞 1(800) 316-8005 

 We are Oceania para sa tulong ng telepono na may 

Seguro sa kalusugan, para lamamng sa mga

pamayanan mula sa Micronesia & Marshall Islands 

📞📞(808) 294-1692 /3601/0533/2861   

Assistance

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 5

Doktors & ang pangangalagang pangkalusugan ay 

nag-aalok ng appointment sa telehealth upang

maprotekhang ka at ang iyong pamilya habang

nagbibigay ng serbisyog kailangan mo.Tandaan na

makipag-ugnay sa iyong Seguro upang suriinsurriin

ang gastos at gabay.

 Ang HMSA ay kumakaway ng pagbabawas para 

ganap na masiguro na komersyal, bentahe ng 

Medicare, at mga miyembro ng pagsasama sa

paghahanap na 📞📞(808) 948-6079gumagamitng 

mga pagbibisita sa telehealth.. 

 Kaiser Permanente ay nag-aalok ng online, 

appointment sa teleponon at 24/7 na mga linya ng 

payo. 📞📞(808)246-5600

 Tawagan ang Pacific Basin Telehealth Resource 

Center . Para sa karagdagan inprmasyon.

📞📞(808) 956-2514

 Ang HawaiiPacific Health-Wilcox ay nag-aalok ng isang virtual na

klinika upang matugunan ang mga sintomas nang hindi

buibisita sa tanggapan ng mga doftor. Ang virtual clinic ay 

nagpaptakbo araw araw, 8am to 8pm.📞📞(808) 462-5430

 Para sa mga walang pangungunahing pangangalaga sa doktor, 

• Nag-aalok ang Hoola Lahui Lahui ng abot kayang pag-aalaga

para sa mga indibidwal na hindi nakasiguro.

📞📞(808) 240-0100

• Nag-aalok ang Kauai Medical Clinic ng mga pagbisita sa

telepono.📞📞(808) 245-1504 

 Ang Unibersidad of Hawaii ay may isang tool sa online screening 

na may mga pagpipilian sa pag-access sa wika. 📞📞(808) 692-

1060 or visit https://hawaii.virtriage.com/#/uh_covid19

 Ang CDC ay may isang online checker ng coronavirus upang

matulungan kang gumawa ng mga pagpapasya tungkol sa

paghanap ng naangkop na panganalanlagang medical. Bisitahin

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-

sick/steps-when-sick.html#

Kung naniniwala ka na ikaw ay nalantad sa coronavirus o nagkakaroon ng anumang mga

sintomas,makipag-ugnay sa iyong pangunahing tagapagbigay na pangangalaga, ang isang

doctor lamang ang maaring magpasya kung kailangan mong masuri. And mga sintomas ay maaraing magsama

ng ubo, igsi ng pahinga o kahirapan sa paghinga, lagnat, panginginig, sakit sa kalamnan, namamagang

lalamunan, at baging pagkawaka ng panlasa o amoy. Maaring magkakaiba ang hitsura ng mga sintomas sa

mga bata, mangyaring makipag-ugnay sa pcp kung napansin mo ang mga pagbabago sa kalkalusugan at o 

pag-uugali ng iyong anak.

Testing Sites

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mapagkukunan tumawag sa 211- Aloha United Way (AUW) o KEMA al (808) 241-1800.
Pagsisiwalat: Ang mga benepisyo at serbisyong mapapakinabangan ay patuloy na nagbabago. Para sa pinakahuling bersyon, mangyaring bisitahin ang www.kauai.gov/covid-19 5

http://www.hoolalahui.org/home.html
https://medical.mybenefits.hawaii.gov2/
https://www.weareoceania.org/
https://www.auw211.org/
http://www.kauai.gov/covid-19
https://healthy.kaiserpermanente.org/hawaii/get-care
http://www.pbtrc.org/who-provides-telehealth-services/
https://hawaii.virtriage.com/#/uh_covid19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
http://www.kauai.gov/covid-19


 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

 Legal help & Resources www.legalaidhawaii.org/covid-19-legal-help--resources.html. 

 Legal na mapagkukuhanan ay maaaring makuha sa Marshallese at Chuukese na mga lingwahe.

 Mapagkukuhanan para sa Hawai'i sa Panahon ng Coronavirus Pandemic www.schatz.senate.gov/coronavirus

 Crowdsourced Hawaii COVID-19 Resources resilienthawaii.org/

 Mapa interactivo de recursos alimentarios para Hawaiʻi durante la pandemia: 

higicc.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d2db01bc7d394f059b0481a1c13b8d1b

 Hawaii Children Action Network Interactive Map para sa Hawaiʻi COVID-19 na Mapagkukuhana covid19.hawaii-

can.org/

 Malama Kauai: Connector de comida local en Kauai www.malamakauai.org/mk/kauai-food-systems-resources/

 Hawaii State Department of Health: COVID-19 na impormasyon sa hawaiicovid19.com/

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

MGA SUSI NG ONLINE NA MAPAGKUKUHANAN

Tumawag 📞📞211 – Aloha United Way (AUW) para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkain, tirahan, 
pinansyal na tulong, suporta ng magulang, pag-aalaga sa mga matatanda, serbisyo sa mga may kapansanan, at 

higit pa. Kung ang iyong mga tanong ay hindi masasagot ng AUW, tawagan lamang ang  KEMA 📞📞(808) 241-1800 
Pagsisiwalat: Ang mga benepisyo at serbisyo ay patuloy na magbabago. Ang impormasyon na ito ay tumpak sa bilang na 06/01/2020. 

Para sa pinakabagong bersyon, mangyaring bisitahin ang www.kauai.gov/covid-19 6

KALUSUGAN SA PAG-IISIP AT PAG-UUGALI

 Walang gastos na serbisyo para sa kalusugan ng 

pangkaisipan para sa hindi nakasiguro o hindi nakainsistang

mga myembro ng komunidad:

• Ang serbisyong pangkalusugan ng kaisipan(Mental 

Health Pro Bono COVID-19) na pag-access sa proyektng

sa pamamagitan ng Hawaii Psychological Association 

telehealth services. https://hawaiipsychology.org/

• Ang Hawaiʻi DOH & University of Hawaiʻi JABSOM ay 

nagtutulungan upang magbigay ng online na

telepsychiatry & telepsychology. 

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

 Suicide Prevention Resource Center ay naglalaan ng 24/7, 

libre at kumpidensyal na suporta para sa mga tao sa

pagkabalisa at mapagkukunan sa krisis para sa iyo o ang

iyong mga mahal sa buhay 📞📞1(800) 273-8255

• Online CHAT at mga opsyon para sa Bingi at May 

Kapansanan sa Pagdinig ay maaaring makuha.

 Bisitahin ang Keiki to career Kauai’s 

Facebook page upang malaman ang 

tungkol sa mga mapagkukunan para sa

anak, kabataan, at mga matatatnda sa

panahon ng COVID-19.

DOH Mental & Behavioral Health: 

 Child & Adolescent: Kauai Family 

Guidance Center ay nagbibigay ng 

kaukulang serbisyo sa pamamahala

bilang bahagi ng isang clinical team na

may CAMHD psychologists at 

psychiatrist (serbisyo). 

📞📞(808) 274-3883

 Adult Mental Health: Kaukulan at 

pamamahala sa paggamot. Para sa

impormasyon sa pagiging karapat-

dapat at serbisyo, tumawag sa

📞📞(808) 643-2643

Pangkaraniwang makaramdam ng tensiyon o balisa sa panahong ito. Kung ikaw o ang

isang taong mahal mo ay nakakaranas ng COVID-19 kaugnay ang emosyonal o mga isyung

pangkalusugang mental 📞📞1(800) 753-6879 o i-teks ang salitang “ALOHA” sa 741741 para sa suporta.

https://recoverynavigator.hawaii.gov/
https://recoverynavigator.hawaii.gov/for-kama-aina/
http://www.legalaidhawaii.org/covid-19-legal-help--resources.html
https://www.legalaidhawaii.org/marshallese-resources.html
https://www.legalaidhawaii.org/chuukese-resources.html
http://www.schatz.senate.gov/coronavirus
https://resilienthawaii.org/
https://higicc.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d2db01bc7d394f059b0481a1c13b8d1b
https://covid19.hawaii-can.org/
http://www.malamakauai.org/mk/kauai-food-systems-resources/
https://hawaiicovid19.com/
https://www.kauai.gov/COVID-19
https://www.auw.org/
http://www.kauai.gov/covid-19
https://hawaiipsychology.org/
https://hawaii.virtriage.com/#/uhtelepsych
https://www.sprc.org/
https://health.hawaii.gov/camhd/
https://health.hawaii.gov/camhd/files/2019/11/CAMHD-FAQs-2-7-20.pdf
https://www.nami.org/getattachment/About-NAMI/NAMI-News/2020/NAMI-Updates-on-the-Coronavirus/COVID-19-Updated-Guide-1.pdf?lang=en-US
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