
Need HELP? 

@coregives

CORE grants can help with rent, mortgage, 

utilities, funeral expenses, medical costs 

etc., and never need to be repaid.  

Documentation is required.

To learn more, or apply for a

CORE grant, or refer a family visit 

coregives.org.

CORE is a national 501(c)(3) that grants to food and beverage service employees with children when either the parent or child faces a health crisis, medical diagnosis, injury, death or the impact of a natural disaster. 
Ang CORE ay isang national 501(c)(3) na tumutulong sa mga trabahador sa pagsisilbi ng pagkain o  inumin na may anak kung ang magulang o ang anak ay may hinaharap na krisis sa kalusugan, diagnosis ng sakit, sugat, kamatayan, o epekto ng 
sakunang kalikasan.

(MGA ANAK NG NATRATRABAHO SA RESTAURANT)

Nangangailangan ng tulong?
Kung may anak ka at may problemang 
krisis sa kalusugan, pagkasugat, 
o namatayan ka, o nakaranas ng 
kapahamakan sa kalikasan, maaaring 
makatulong ang CORE sa pinansiyal.

Matutulumnan ka sa mga pangyayaring katulad ng:
• Sakit (ng anak o ng magulang) na napag-alaman ng isang 

manggagamot 
• Sakuna o pagkasugat (ng anak o ng magulang)
• Pagkamatay ng kapamilyang malapit (ng anak o ng magulang)
• Dokumentadong pag-aabuso ng kasama sa bahay
• Pagkawala ng tahanan o ng lugar ng trabaho dahil sa kapahamakan 

sa kalikasan.

Qualifying events include:
• Diagnosed medical condition (child or parent)
• Injury or accident (child or parent)
• Death of immediate family member (child or 
parent)
• Documented domestic abuse
• Loss of home, or place of employment  due to a 
natural disaster

Ang mga CORE grant ay makakatulong sa upa, o 
buwanang bayad ng utang sa bahay, utilities, mga 
gasto sa libing o sa pagpapagamot, at iba pa, at 
hindi kailangang bayaran.

Para sa karagdagang kaalaman, para mag-
apply ng CORE grant, o mag-refer ng family visit, 
pumunta sa coregives.org.


