at pagmamahal

Koleksiyon ng
mga
kailangan
at
Landas sa MAPAGKUKUNAN NG PANTULONG
para bigyan pansin ang mga isyu ng
matinding galit, pagkiling & diskriminasyon

TUNGKOL SA
Ang koleksiyon ng mga kailangan na ito ay isang praktikal na pagpapakita ng pangako
ng San Francisco na magsilbi at suportahan ang lahat ng tao. Ang mga mapagkukunan
ng tulong ay magagamit ng mga tao na nabubuhay sa takot na galing sa kanilang
katayuan sa imigrasyon at upang turuan at ipagbigay-alam sa kanilang mga kakampi.
Kasama sa koleksiyon ng mga kailangan ang mga paraan para malaman at makita ang
suporta para sa mga bagong dating, para siguroduhin na ang San Francisco ay isang
walang peligro at ang lungsod ay para sa lahat, at nag-bibigay ng daan sa mga
imporanting serbisyong nakatuon sa pagsasama-sama ng lahat.
Ito ay isang retrato ng mga serbisyong mayroon sa San Francisco; para sa mas
kompletong listahan, mangyaring pumunta www.sfgov.org/oceia/immigrant-aﬀairs o
tumawag sa 311 at pindutin ang 3 para sa “iba pang mga serbisyo.”

KABILANG SA LANDAS NA ITO

1. Impormasyon tungkol sa mga batas ng lungsod ng SF
2. Mga mapagkukunan ng impormasyon para sa edukasyon sa batas, legal na
listahannadepensa sa imigrasyon, landas sa citizenship, at iba pang
importanting tema
3. Paano tumulong sumuporta sa mga imigrante, imigranteng walang papeles,
at mga pamilya ng imigrante

ANO ANG ORDINANSA NG SANTUWARYONG LUNGSOD?
Noong 1989, ang San Francisco ay nagpasa ng Ordinansa ng “”Lungsod at County ng Kanlungan” ("City and County
of Refuge" Ordinance) (o tinatawag na Sanctuary City Ordinance). Kadalasan ang Ordinansa ng Santuwaryong
Lungsod (Sanctuary City Ordinance) ay tumututol sa mga empleyado ng Lungsod na gamitin ang mga pondo o
pantulong ng Lungsod na tumulong sa Immigration and Customs Enforcement (ICE) na ipatupad ang batas sa
imigrasyon ng pederal;maliban kung ito ay kailangan ng batas ng pederal o estado.
Pagkatapos, noong 2013, Ang San Francisco ay nagpasa ng Ordinansa ng “Nararapat na Paraan para sa Lahat” ("Due
Process for All" Ordinance). Kung ang isang tao ay nasa bilangguan sa San Francisco, ang Ordinansa ng Nararapat na
Paraan para sa Lahat (Due Process for All Ordinance) ay nagbibigay ng limitasyon sa mga opisyal na nagpapatupad
ng batas ng Lungsod sa pagbibigay ng maagang abiso sa ICE na palalabasin sila mula sa bilangguan. Ito rin ay
tumututol sa mga opisyal ng nagpapatupad sa batas ng Lungsod sa pagbibigay ng kooperasyon sa ICE para sa mga
kahilingan ng pananatili, na tinatawag na "ICE holds."

ANO ANG IBIG SABIHIN NG TAYO AY NASA SANTUWARYONG
LUNGSOD?
Sa ilalim ng kasalukuyang batas, kadaalasan ang mga empleyado ng Lungsod ay hindi maaaring gamitin ang mga
pantulong ng Lungsod para:
• Tumulong o magbigay ng kooperasyon sa ICE para sa anumang imbestigasyon, pagpigil, o paghuli kaugnay sa
mga sinasabing paglabag ng mga probisyong sibil ng batas ng imigrasyon na pederal.
• Magtanong tungkol sa katayuan sa imigrasyon ng anumang aplikasyon sa Lungsod para sa mga benepisyo,
serbisyo, o oportunidad, maliban kung kailangan ng batas ng pederal o estado, regulasyon, o desisyon ng
korte.
• Magbigay ng limitasyon sa mga serbisyo o benepisyo ng Lungsod batay sa katayuan sa imigrasyon, maliban
kung kailangan ng batas ng pederal o estado o regulasyon, pamantayan ng pampublikong tulong o desisyon
ng korte.
• Magbigay ng impormasyon tungkol sa katayuan ng pagpapalabas o personal na impormasyon ng sinumang
tao, maliban sa limitadong mga pangyayari ang nagpapatupad ng batas ay maaaring sumagot sa mga
kahilingan ng ICE na ipagbigay-alam kung kailan palalabasin ang isang tao mula sa bilangguan.
• Pigilin ang isang tao batay sa isang imigrasyong sibil na pananatili (civil immigration detainer) pagkaraan na
ang tao na ito ay maging karapat-dapat para sa pagpapalabas mula sa bilangguan.
Mangyaring tandaan na ang mga programang pinopondohan ng pederal ay maaaring magkaroon ng ibang mga
alituntunin, pagtatago ng talaan at mga pangangailangan sa pag-uulat.

BAKIT INAMPON NG SAN FRANCISCO ANG ORDINANSA NG
SANTUWARYONG LUNGSOD?
Ang Ordinansa ng Santuwaryo (Sanctuary Ordinance) ay nagtatatag ng pagtitiwala at kooperasyon ng publiko.
Tumutulong itong panatilihing ligtas ang ating mga komunidad sa pamamagitan ng paninigurado na ang lahat ng
mga residente, anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon, ay nagiging komportableng tumawag sa mga

Departamento ng Pulis at Bumbero sa oras ng emerhensiya at nakikipagtulungan sa mga ahensiya ng Lungsod sa
panahon ng mga sitwasyon ng pampublikong kaligtasan. Tumutulong itong panatilihin ang ating mga komunidad na
malusog sa pamamagitan ng paninigurado na ang lahat ng mga naninirahan, anuman ang kanilang katayuan sa
imigrasyon, ay nagiging komportable sa paggamit ng mga serbisyo ng pampublikong pangkalusugan at mga
programa ng benepisyo ng Lungsod.

Lorem ipsum

ANG SAN FRANCISCO LAMANG BA ANG SANCTUARY CITY SA
BANSA?
Hindi. Sa katunayan, ang San Francisco ay isa lamang sa mga daan-daang lungsod sa buong U.S. na may mga
patakaran ng santuwaryo o konektado sa mga kautusan ng pagpapatupad ng batas. Ang California at ilan pang mga
estado ay mayroon ding konektadong mga batas o patakaran.

ANG MGA SERBISYO BA NG LUNGSOD AY PARA SA LAHAT?
Ang mga empleyado ng Lungsod ay hindi isasama sa anumang aplikasyon, mga tanong, o panayam para sa mga
serbisyo ng Lungsod ang anumang tanong tungkol sa katayuan sa imigrasyon maliban sa hinihingi ng batas ng
pederal o estado, regulasyon, o desisyon ng korte.

SAAN AKO MAAARING KUMUHA NG MAS MARAMI PANG
IMPORMASYON?
Ang mga polyeto tungkol sa Ordinansa ng Santuwaryong Lungsod (Sanctuary City Ordinance) ay makukuha sa
English, Spanish, Chinese, Vietnamese, at Russian sa http://sf-hrc.org/sanctuary-city-ordinance-documents.
Ang buong nilalaman ng Ordinansa ng Santuwaryong Lungsod (San Francisco Sanctuary City Ordinance) ay
makukuha sa English, Spanish, at Chinese sa http://sf-hrc.org/sanctuary-city-ordinance-documents.
Para humingi ng karatula ng Santuwaryong Lungsod (Sanctuary City) sa English, Chinese, Russian, Spanish, Tagalog o
Vietnamese, mangyaring tumawag sa 311.

sa GAWA

Sama-sama saGAWA
Sama-samang nagtatrabaho ang mga ahensiya ng Lungsod para masigurado na ang mga batas sa San
Francisco ay sinusunod. Ang ating mga samahan ay umaabot din sa mga lokal na organisasyon na
hindi kumikita at iba pang mga grupo. Marami sa mga grupong ito ang nagsama-sama upang
tumulong sa mga imigrante, mga imigrantena walang papeles, at mga pamilya ng imigrante. Sa ibaba
ay ang dalawa sa mga grupong ito, na may impormasyon kung papaano tatawagan ang bawat isa sa
mga ahensiya na kasama ng mga samahang ito.

ANG SAN FRANCISCO
IMMIGRANT LEGAL
EDUCATION
NETWORK
Ang SFILEN ay sumasagisag sa mga imigrante
mula sa African at Afro-Caribbean, Arab, Asian, at
Latino na mga komunidad. Sila ay nagbibigay ng
libreng legal na tulong sa imigrante at nagtuturo
sa komunidad para sa mga imigrante na may
mababang kita sa San Francisco. Ang SFILEN ay
nagbibigay ng mga serbisyo sa mahigit na 20 wika
at dialekto at binubuo ng sumusunod na 13
organisasyon:
Dolores Street Community Services (pangunahing
ahensiya ng SFILEN): 415.282.6209
African Advocacy Network: 415.503.1032
Arab Resource & Organizing Center (AROC):
415.861.7444
Asian Americans Advancing Justice (Asian Law
Caucus): 415.896.1701
Asian Paciﬁc Islander Legal Outreach: 415.567.6255
Causa Justa :: Just Cause: 415.487.9203
Central American Resource Center: 415.642.4400
Chinese for Aﬃrmative Action: 415.274.6750
Filipino Community Center: 415.333.6267
La Raza Centro Legal: 415.575.3500
La Raza Community Resource Center: 415.863.0764
Mujeres Unidas y Activas: 415.621.8140
People Organizing to Demand Environmental &
Economic Rights (PODER): 415.431.4210

ANG SAN FRANCISCO
IMMIGRATION LEGAL
DEFENSE
COLLABORATIVE
Ang SFILDC ay nagbibigay ng libre, ma-igi,
karapatdapat sa kultura na mga serbisyong legal sa
ngalan ng mga anak at pamilya ng imigrante. Sa
pamamagitan ng direktang legal na pagsagisag,
matalinong pagtatanggol, at tulong na teknikal,
ang SFILDC ay sama-samang nagtatrabaho upang
protektahan ang mga karapatan ng imigrante at
masigurado na ang lahat ng tao ay mayroong
sumasagisag sa prosesong panghukuman. Ang
SFILDC ay:
Central American Resource Center (CARECEN)
(pangunahing ahensiya ng SFILDC): 415.642.4400
Asian Paciﬁc Islander Legal Outreach: 415.567.6255
U.C. Hastings Center for Gender & Refugee Studies:
415.565.4877
Dolores Street Community Services: 415.282.6209
Immigration Center for Women & Children:
415.861.1449
Immigration Legal Resource Center: 415.255.9499
Kids in Need of Defense: 202.824.8680
La Raza Centro Legal: 415.575.3500
La Raza Community Resource Center: 415.863.0764
Legal Services for Children: 415.863.3762
Pangea: 415.254.0475
University of San Francisco Legal Clinic: 415.422.6307
San Francisco Bar Association: 415.989.1616

Paano ako mag-Aahin NG
Ang Human Rights Commission (HRC) ay nag-iimbistiga ng mga reklamo sa ilalim ng ilang mga ordinansa ng
Lungsod, kabilang ang mga ordinansang laban sa diskriminasyon at ang Ordinansa ng Santuwaryong Lungsod
(Sanctuary City Ordinance). Ang mga alituntunin sa ibaba ay kadalasang ginagamit para sa sistema ng
pag-aahin ng reklamo sa HRC.

PARA MAGHAIN NG REKLAMO, KONTAKIN ANG HUMAN RIGHTS
COMMISSION
• Personal: 25 Van Ness Avenue, 8th Floor, San Francisco, CA 94102
• Sa Telepono: (415) 252-2500
• Sa Sulat: ipadala sa direksiyon sa itaas o i-email sa hrc.info@sfgov.org
• Sa Online http://hrc.sﬁntranet.ﬁrmstep.com/achieveforms-node/discrimination-public-form

SUMALI SA ISANG PANAYAM PARA MAGBIGAY NG IMPORMASYON

• Magdala ng anumang mga papeles para suportahan ang inyong reklamo.
• Magdala ng impormasyon kung sino ang kokontakin para sa nagrereklamo [kayo o (mga) tao na naghahain]
at ang inireklamo (respondent) [ang (mga) tao o (mga) organisasyong gumawa ng diskriminasyon laban sa
inyo].
• Ipaliwanag kung paano ginawa ang diskriminasyon laban sa inyo at ang mga problema na naranasan
ninyo bilang resulta.

PAGTITIYAK

• Ang empleyado ng HRC ay gagawa ng panayam sa inyo para masigurado kung saklaw ng HRC ang
pag-iimbistiga sa inyong mga reklamo.

PORMAL NA REKLAMO

• Depende sa klase ng kaso, isang sulat ng pag-aalala (letter of concern) o pormal na reklamo ang maaring
ipadala sa inireklamo (respondent), na uutusang sumagot nang nakasulat.

PAMAMAGITAN (MEDIATION)

• Pagkaraang tumanggap ng sagot mula sa inireklamo (respondent), ang empleyado ng HRC ay maaaring
subukan na malutas ang reklamo sa paraan ng pamamagitan (mediation).
• Ang pamamagitan ay isang libre, boluntaryo at kompidensiyal na pagkakataon upang makuha ang
isang resolusyon sa reklamo na sinang-ayunan ng isa’t isa.
• Maaaring mangyari sa pamamagitan na ang lahat ng mga panig ay nasa isang silid o magkahiwalay
na makipagkita sa mediator.

PAG-IIMBISTIGA AT PAGSASARA NG KASO

• Kung matagumpay ang pamamagitan (mediation) at ang parehong panig ay nagkaroon ng kasunduan,
isasara ng HRC ang kaso.
• Kung mabigo ang pamamagitan (mediation) o tinanggihan ng anumang panig, o sa mga kaso kung saan ang
pamamagitan ay hindi angkop, maaaring magsagawa ang kawani ng HRC ng pormal na imbestigasyon.
• Kung may sapat na ebidensiya ng paglabag, ang HRC ay maaaring magpalabas ng Director's Finding of
NonCompliance kasama ng ordinansa sa usapin at maaaring ipadala ito sa Board of Supervisors at sa
Mayor’s Oﬃce.

Para sa mas marami pang impormasyon, kontakin ang HRC.
Tawagan kami sa (415) 252-2500; email hrc.info@sfgov.org; o bumisita sa www.sf-hrc.org.
Salamat po sa inyong pakikipag-ugnayan!

SF LANDAS NG CITIZENSHIP
Ang pasimuno sa Landas ng Citizenship ng San Francisco (San Francisco Pathways to Citizenship Initiative) ay
nag-bibigay ng libreng legal na pagpapayo, tulong sa aplikasyon, mga serbisyo sa wika, tulong sa pagpapaubaya ng
bayad sa aplikasyon, at iba pang mga serbisyong legal at pagtatasa sa ibaibang wika, gayon din ang papapaubaya ng
bayad at tulong sa pautang, para sa mga pamilya na iba-ibang ang kalagayan at tao na naghahangad ng
naturalisasyon.
Ang mga serbisyo sa citizenship ay kasama ang malaking grupo, isang lugar na pagproseso, legal na imbistigasyon at
pagkonsulta ng mga abogado sa imigrasyon, tulong sa aplikasyon sa N400 Naturalization, pagpapaubaya ng bayad at
mga pagpapaubaya ng bayad sa may-kapansanan, mga aplikasyon para sa citizenship na iba ang pinanggalingan,
bihasang mga taga salin ng wika at pagsasalin ng dokumento, sibikong pakikilahok, mga klase sa ESL/naturalization,
at pagsasanay na boluntaryo ng mga abogado at mga miyembro ng komunidad.
Para sa karagdagang impormasyon sa isasagawang mga workshop sa naturalisasyon, mangyaring bumisita sa
www.sfcitizenship.org; email sfpathwaystocitizenship@gmail.com; or call: Filipino: 415.692.6798
English: 415.662.8901
Spanish: 415.662.8902
MABILIS NA PAGTUGON NG
Cantonese: 415.295.5894
LINGKURANG PANLIPUNAN
Mandarin: 415.295.5896
Russian: 415.754.3818
24 na Oras na Puwedeng Tawagan (Hotline)
Ang mga organisasyon na walang kita ng San Francisco ay may mga empleyado 24 na oras, sa iba ibang wika na
puwedeng tawagan (hotline) na nag-nagkokonekto sa mga residente ng Lungsod na naapektuhan ng pagpapatupad
ng imigrasyong sibil sa mga serbisyo, kabilang ang tulong sa pagtitipon ng impormasyon at mga dokumento ng
kliyente at/o pamilya, at pag-kokonekta sa mga tao para sa sebisyong pamamahala ng lahat ng kailangan ng kaso o
serbisyong para sa panahon ng kagipitan.
Ang serbisyong ito ay magagamit lamang ng mga Residente ng San Francisco.
Para makontak ang hotline, tumawag sa: (415) 200-1548.
Mayroon ito sa mga wikang Spanish, Arabic at Chinese.

DISKRIMINASYON
Ang San Francisco Human Rights Commission ay nagpapatupad ng mga batas ng Lungsod laban sa diskriminasyon,
kabilang ang Ordinansa ng Santuwaryong Lungsod (Sanctuary City Ordinance) gayon din ang mga reklamo ng
diskriminasyon sa pagtatrabaho, pabahay at mga pampublikong tuluyan. Kung sa inyong palagay kayo ay nakaranas
ng diskriminasyon, tawagan ang Human Rights Commission sa (415) 252-2500; email hrc.info@sfgov.org; o bumisita
sa opisina sa 25 Van Ness Avenue, Room 800, San Francisco, CA 94102; o mag-ﬁle ng pagtatanong online sa:
http://hrc.sﬁntranet.ﬁrmstep.com/achieveforms-node/discrimination-public-form

MARAMI PANG MAPAGKUKUNAN NG PANTULONG

Para sa marami pang mga impormasyon sa mga karapatan, serbisyo at mapagkukunan ng pantulong para sa
imigrante at wika, bumisita sa www.sfgov.org/oceia; email civic.engagement@sfgov.org;o tumawag sa
415.581.2360.

T: Ako ay miyembro ng komunidad ng Muslim at nag-aalala tungkol sa kung paano
ako maaapektuhan ng bagong administrasyong pederal. Sino ang maaari kong
tawagan?
S: Kontakin ang Council on American-Islamic Relations, San Francisco Bay Area Office: (408) 986.9874,
http://ca.cair.com/sfba (mga wika: English, Farces, Urdu, Arabic).
T: Ako ay isang miyembro ng komunidad ng LGBTQQ at nag-aalala kung paano ako
maaaperktuhan ng anong mang mangyayari pagkaraan ng eleksiyon. Sino ang maaari
kong tawagan?
S: Kontakin ang San Francisco LGBT Center, (415) 865-5555 (mga sinasalitang wika: English). Para sa mga
kabataan, tawagan ang LYRIC Center para sa LGBTQQ Youth, (415) 703-6150, http://lyric.org, info@lyric.org
(mga wika: English, Spanish, Cantonese, at Tagalog). Para sa komunidad ng transgender, tawagan ang
Transgender Law Center helpline sa (415) 865-0176 o bumisita sa http://transgenderlawcenter.org (mga
wika: English at Spanish).
T: Ako ay walang papeles (undocumented), o mayroon akong miyembro ng pamilya
na walang papeles, at gusto kong malaman kung ano ang aking mga karapatan bilang
isang imigrante. Sino ang maaari kong tawagan?
S: Kontakin ang mga ahensiyang ito: San Francisco Immigrant Legal & Education Network (SFILEN):
(415) 282-6209, extension 115 o 129, http://sﬁlen.org (mga wika: English at Spanish); African Advocacy
Network: (415) 282-6209, extension 113 o 128, http://aansf.org (mga wika: English, French, Arabic, Creole,
Yoruba,Amharic, Portuguese).
T: Gusto kong mag-sumbong ng isang krimen ng pagka-tinding galit (hate crime).
Sino ang maaari kong tawagan?
S: Kontakin ang San Francisco District Attorney's Oﬃce Hate Crimes Hotline: 415-551-9595 (mga
wika:English, Spanish, Cantonese, Mandarin, Russian at Tagalog).

T: Maaari bang makakuha ang aking pamilya sa mga serbisyo sa pangangalagang
pangkalusugan kung kami ay walang papeles (undocumented)?
S: Sa San Francisco, Oo. Ang San Francisco ay nanatiling tapat sa pangangalagang pangkalusugan para sa
lahat ng mga residente. Ang Healthy San Francisco at Healthy Kids ay nag-bibigay ng buong hanay ng mga
serbisyong pangkalusugan sa mga pamilya sa San Francisco na nasa iba’t ibang antas ng kita, kabilang na ang
mga residenteng walang papeles. Ang mga programang ito ay nanatiling nasa lugar. Ang mga imigranteng
walang papeles na tumutugon sa lahat mga pangangailangan ng pagiging karapat-dapat ay maaari ring
tumanggap ng mga serbisyong medikal na may-kaugnayan sa emerhensiya at pagbubuntis at, kapag
kinakailangan, pangmatagalang pangangalaga na pinondohan ng estado. At walang isa man, anuman ang
kanilang katayuan sa imigrasyon, ay maaring tanggihan sa mga emergency room sa mga Ospital sa SanFrancisco.
Para sa mas marami pang impormasyon sa mga programa ng pangangalagang pangkalusugan, kontakin ang:
Healthy San Francisco: (415) 615-4555, www.healthysanfrancisco.org; Healthy Kids: (415) 777-9992,
http://www.sfhp.org/visitors/healthy-kids; Medi-Cal: (415) 558-4700, https://www.mybeneﬁtscalwin.org/o
bumisita sa 1440 Harrison Street and 1235 Mission Street in San Francisco.
T: Ang aking pamilya ay kasali sa mga programa ng pampublikong tulong kabilang ang
Medi-Cal, CalFresh at CalWORKs. Maaari pa ba kaming makakuha sa mga programang
ito, kahit na ang isang tao sa aming pamilya ay walang papeles?
S: Oo. Mahalagang tandaan na ang mga imigranteng walang papeles ay hindi kailanman kuwalipikado para sa
CalFresh, CalWORKs o buong sakop ng pangangalagang pangkalusugan na ibinibigay ng Medi-Cal.
Ang CalFresh at CalWORKs ay mga programa sa pampublikong tulong na nagbibigay ng tulong na pera at tulong sa
pagkain sa mga pamilyang kuwalipikado.
Kung ang mga miyembro ng inyong pamilya ay kasalukuyang kuwalipikadong na sumali sa Medi-Cal,
CalFresh, CalWORKs o iba pang mga programa sa pampublikong benepisyo, kuwalipikado pa rin sila.
Wala pa ring mga pagbabago sa mga pangangailangan sa pagiging kuwalipikado sa pampublikong tulong ng
California. Ang Human Services Agency ay magpapatuloy sa pagproseso ng inyong mga aplikasyon,
pagpapanibago at pagbibigay ng mga benepisyo sa inyo gaya ng dati. Kabilang dito ang lahat ng mga alituntunin sa
pagiging kuwalipikado at pagkuha ng mga benepisyo para sa mga legal na permanenteng residente at mga
kliyente na kuwalipikado batay sa kanilang katayuan sa imigrasyon.
Para sa impormasyon sa Medi-Cal: http://www.sfhsa.org/102.htm.
Para sa impormasyon sa mga programa ng tulong sa pagkain, tawagan ang CalFresh: (415) 558-4700,
http://www.sfhsa.org/143.htm.
Para sa impormasyon sa pinansyal na tulong, kontakin ang: CalWORKs: (415) 557-5100,
http://www.sfhsa.org/172.htm (languages: English, Spanish, Vietnamese, Mandarin, Tagalog, Russian).
T: Ako o ang isang tao na kilala ko ay masyadong nalulungkot at/o maaaring may balak
magpakamatay. Mayroon bang numero ng telepono na maaari nilang tawagan?
S: Oo. Ang San Francisco Suicide Prevention Crisis Line ay may 24 na oras na serbisyo sa telepono na kaagad
nagbibigay ng madaliang tulong sa krisis at suportang pang-emosyon. Tumawag sa (415) 781-0500. Mayroong
nagsasalita sa mahigit na 200 wika.

Paano ako mAAARING

MAGING KAPAMPI
Kakampi "ang isa na may kaugnayan sa isa pa bilang isang tumutulong; tao o grupo na
nagbibigay ng tulong at suporta – Mirriam-Webster
• Huwag sumali sa mga Matinding galit na pag-sasalita at aktibidad

MANATILING MATALINO AT TUMULONG SA IBA PA

• Maakinig sa mga nakakaramdam ng pagbabanta tungkol sa kanilang mga
takot/pagkabalisa
• Dumalo sa mga workshop
• Turuan ang inyong sarili tungkol sa mga problema
• Kausapin ninyo ang mga kaibigan at pamilya; ibahagi ang katotohanan at hindi mga
opinyon
• Magbigay ng workshop o pagtitipon para tulungan ang mga tao na maintindihan ang
katotohanan
• Maglagay ng karatula/tanda sa inyong bintana
• Sumulat ng mga social media post na ipinagdiriwang ang #humansofSF at iba pang
mga kuwento ng pagiging makatao. Ibahagi ang mga kuwento ng sari-saring uri at mga
tao na pumupunta sa SF.

MAGBOLUNTARYO

• Tumulong sa mga organisasyong nagbibigay ng Know Your Rights na mga workshop
• Tumulong mamigay ng mga materyales
• Tumawag sa mga organisasyong tumutulong sa mga nakakaramdam ng pagbabanta at
tingnan kung paano kayo maaaring tumulong sa kanilang mga pagsisikap
• Kung mayroon kayong kadalubhasaan, humanap ng organisasyong maaaring
makinabang galing sa inyong tulong

MAGPAMALAS NG PAGMAMAHAL!
Para sa mas marami pang impormasyon kung paano tumulong,
kontakin ang San Francisco Human Rights Commission.
Tawagan kami sa 415.252.2500; email hrc.info@sfgov.org; o bumisita sa www.sf-hrc.org.
Salamat po sa inyong pakikipag-ugnayan!

PO SA MGA AHENSIYA NG SAN FRANCISCO NA GUMAWA NG KOLEKSIYON NG MGA
KAILANGAN NA ITO

Disenyo ni Noah Frigault

