California’s Protection & Advocacy System

Sampol na sulat para Humiling ng mga
Makatwirang Kaluwagan sa Panahon ng COVID-19
Pandemic.
Mayo, 2020 Pub. #7160.08 Tagalog
Batay sa Americans with Disabilities Act, may karapatan ka sa mga
makatwirang kaluwagan sa lugar ng trabaho. Kasama dito ang mga
makatwirang kaluwagan na kailangan mo sa panahon ng COVID-19
pandemic para tulungan kang mapanatiling malusog at makapagtatrabaho.
Ang sampol na sulat na ito ay maaaring gamitin para hilingan ang iyong
employer o inaasahang lugar ng trabaho para sa mga makatwirang
kaluwagan na kailangan mo sa proseso ng pag-hire o para sa iyong
trabaho.

[Petsa]
Minamahal na [Employer]:

Sumulat ako para humiling [a] ng (mga) makatwirang kaluwagan para sa
aking (mga) kapansanan. Ako’y [isang empleyado ng/nag-a-apply para sa
posisyon sa] [Public Entity]. Ako rin ay [sumasailalim sa isang kautusang
stay-at-home / nasa mas mataas na peligro para sa mga kumplikasyon ng
COVID-19 dahil sa aking kapansanan]. Dahil sa aking kapansanan,
kailangan ko ng ekstrang pangangalaga para maprotektahan ko ang aking
sarili sa COVID-19. Kailangan ko ng mga sumusunod na makatwirang
kaluwagan: [ilista ang mga kaluwagan]. Ang aking
[manggagamot/psychiatrist/psychologist/therapist/social
worker/occupational therapist /iba pang indibidwal (ilarawan)] ay
ipinapalagay na kinakailangan ang mga kaluwagan/modipikasyon na ito

dahil sa aking kapansanan. Mangyaring tingnan ang kalakip na sulat mula
sa [pangalan ng doktor o propesyonal]. Bilang karagdagan, mangyaring
tingnan ang [pederal, estado o lokal] na kautusan na hinihilingan akong
mag-shelter-in-place sa panahon ng COVID-19 pandemic. Inuutos ng
batas ng pederal at estado na pagbigyan ang mga empleyado at
aplikanteng may mga kapansanan. Mangyaring sumagot sa kahilingang ito
sa [petsa]. Mangyaring malayang kontakin ako sa [ang numero ng iyong
telepono at/o e-mail address] kung mayroon kang anumang katanungan.
Salamat sa iyo.
Gumagalang,
[Ang iyong pangalan]
[Ang iyong address]

Gusto naming makabalita sa iyo! Mangyaring kumpletuhin ang sumusunod
na survey tungkol sa aming mga publikasyon at ipaalam sa amin kung ano
ang lagay namin! [Kunin ang Survey]
Para sa legal na tulong tawagan ang 800-776-5746 o kumpletuhin ang
form ng kahilingan para sa tulong. Para sa lahat ng ibang layunin
tumawag sa 916-504-5800 (Northern CA); 213-213-8000 (Southern CA).
Ang Disability Rights California ay pinopondohan ng iba’t ibang
pinagkukunan, para sa isang kumpletong listahan ng mga nagpopondo,
pumunta dito para sa pahina ng 'Listahan ng Pagpopondo ng mga
Kaloob at mga Kontrata' sa ilalim ng website ng mga Dokumento sa
Disability Rights California.

