
A carta de elegibilidade não 

expira, mas alguns benefícios 

são por tempo limitado. 

A carta de assistência 

provisória pode ser usada para 

solicitar benefícios por até 120 

dias. 

 Encontre a data de início dos benefícios destacada em negrito e sublinhada, no

meio do texto da carta.

Guarde sua carta! Você vai precisar da carta original para solicitar benefícios e serviços.

Alimentos 

Dinheiro 

Seguro-saúde 

Serviços médicos 

Saúde mental 

Educação 

Emprego 

Moradia 

Acolhimento familiar 

*Você pode não ter direito a todos os benefícios, e alguns benefícios são por tempo limitado. Veja mais

detalhes no verso.

O que você deve fazer a seguir? 

Ligue para 1-800-307-4712 para obter ajuda para encontrar um gestor 

de casos. 

O gestor de casos vai ajudar você gratuitamente nas etapas abaixo.

Inscreva-se para obter um número de seguro social (Social Security 
Number, SSN) sem autorização de trabalho 
 Visite ssa.gov/locator ou ligue para 1-800-772-1213 para localizar a agência de seguro social

(Social Security Administration, SSA) mais próxima. *Pode ser necessário marcar uma hora.

 Quando você for à agência da SSA, leve consigo:

 A carta de elegibilidade original ou a carta de assistência provisória original (obrigatório)
 Certidão de nascimento (recomendado)
 Identidade com foto, como identidade estadual, passaporte não vencido ou carteira de estudante

(recomendado)

Inscreva-se para obter um número de seguro social (Social Security 

Number, SSN) sem autorização de trabalho 

 Visite agências locais de concessão de benefícios

 Quando você for a um gabinete ou agência, leve consigo:

 A carta de elegibilidade original ou a carta de assistência provisória original (obrigatório) 
 O cartão de seguro social sem autorização de trabalho (obrigatório)
 Comprovante de renda familiar de todos os membros da família que trabalham (obrigatório)
 Identidade com foto, como identidade estadual, passaporte não vencido ou carteira de estudante

(recomendado)

Use sua carta para solicitar beneficios e servicos.

Qual carta voce recebeu?

Com a ajuda de seu gestor de casos:

Com sua carta, voce pode obter ajuda com:
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Alimentos 

 Programa de auxílio nutricional suplementar (Supplemental Nutritional Assistance Program, 

SNAP): Programa de assistência que usa equivalente a dinheiro para pagar por alimentos na 

maioria dos supermercados. 

 
Dinheiro 

 Renda suplementar de segurança (Supplemental Security Income, SSI): Assistência monetária 

para atender às necessidades básicas (alimentos, abrigo e roupas) de pessoas cegas, idosas 

ou deficientes com pouca ou nenhuma renda e recursos. 

 Assistência temporária para famílias carentes (Temporary Assistance for Needy Families, 

TANF): Auxílio monetário e oportunidades de trabalho para famílias e crianças com menos de 

18 anos. 

 Auxílio monetário para refugiados (Refugee Cash Assistance, RCA): Auxílio monetário por 

tempo limitado para refugiados e outras populações especiais que não sejam elegíveis para a 

SSI ou TANF. *O RCA só está disponível por até 8 meses após a data de início dos benefícios. 

 
Seguro-saúde e 

serviços médicos 

 Medicaid: Cobertura de saúde para pessoas de baixa renda e recursos limitados. 

 Auxílio médico para refugiados (Refugee Medical Assistance, RMA): Auxílio médico por tempo 

limitado para refugiados e outras populações especiais que não sejam elegíveis para o 

Medicaid. *A RMA só está disponível por até 8 meses após a data de início dos benefícios. 

 Programa de seguro-saúde infantil (Children’s Health Insurance Program, CHIP): Seguro-saúde 

para menores de 18 anos não segurados e de baixa renda. 

 Exames médicos do Gabinete de Reassentamento de Refugiados (Office of Refugee 

Resettlement, ORR): Exames médicos de rastreamento, diagnóstico, tratamento e cuidados 

preventivos. 

 
Saúde mental 

 Agência de Abuso de Substâncias e Serviços de Saúde Mental (Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration, SAMHSA): Ajuda com dependência química e doenças 

mentais. 

 
Ensino superior 

  Título IV, Auxílio Financeiro Federal para Estudantes (Federal Student Financial Aid, FAFSA): 

Bolsas, empréstimos e estágios remunerados para ajudar a pagar os estudos. 

 
Emprego 

 Corpo de trabalho (Job Corps): Programa de formação profissional para jovens de 16 a 24 

anos. 

 Serviços de apoio a refugiados: Os serviços incluem treinamento na língua inglesa, 

treinamento vocacional, colocação profissional e retenção de emprego. 

 
Moradia 

 Programa de habitação pública: Moradia a preços acessíveis para famílias e indivíduos de 

baixa renda. 

 Programa de vales para escolha da moradia: Programa de vales-moradia para ajudar famílias 

e indivíduos de baixa renda a pagar o aluguel. 

 
Acolhimento familiar 

 Programa para menores refugiados desacompanhados (Unaccompanied Refugee Minors, 

URM): Acolhimento familiar para menores refugiados desacompanhados e outras populações 

especiais de jovens nos Estados Unidos. 

 

Perguntas sobre a sua carta e os benefícios 

Especialistas em proteção infantil do Gabinete de Tráfico de 

Pessoas (Office on Trafficking in Persons) 

 202-205-4582 

 ChildTrafficking@acf.hhs.gov 

Serviços de gestão de casos na sua área 

Programa de assistência às vítimas do tráfico de pessoas 

 1-800-307-4712 

 traffickingvictims@uscridc.org 

Serviços de emergência 

Linha direta nacional de tráfico humano 
 1-888-373-7888    Mensagens de texto 233733 

 Chat ao vivo humantraffickinghotline.org/chat 
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