Desistirsdostrabalhosousssersdespedidos
Se estivestes a trabalhari mas desististe do trabalho sem uma razão justai ou foste despedido
do seu trabalho por causa de má condutai você
está automaticamente inelegível de receber assistência por um periodo des 120s diass desde a
data que você saiu do seu emprego.

Clientes são atendidos
apenas por
asendamento

Horários da GA
Lembre-se que o administrador não quer te desqualificar para o recebimento de assistência
necessáriai isso está no seu melhor interesse em
cumprir completamente com as regras do seu
programa de trabalho.

Sesunda-Sexta
8:30 A.M as 12:00 P.M
1:00 P.M as 4:00 P.M

Cidade de Lewiston

Fraudess
Se o administrador descobrir que não disseste a
verdadei ou retiveste alguma infomaçãoi serás
desqualificado em receber assistência por 120
dias e até que reembolses o município por
qualquer assistência que tenhas recebido de
forma fraudulenta .
Em adiçãoi o administrador poderá transferir o seu caso
para o departamento da polícia ou para o gabinete do
procurador distrital por cometeres fraude a Assistência
Geral. Que é um crime da classe E. O administrador não
quer te desqualificar ou te colocar em problemas com a
leii então assegure-se de dizer sempre a verdade quando
aplicas para A ssistência Geral.

Lewiston City Hall
27 Pine Street
Lewiston, ME 04240
Tel: (207) 513-3130
A pois horários: lisa 911
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Programa de
Assistência Geral

Ou vai para a esquadra da
polícia na 171 Park Street

Confidencialidadess
As informações concernentes a tua solicitação para
assistênciai incluindo a aplicaçãoi folha de orçamentoi
decisões e outras informações concernentes ao teu caso é
estritamente confidencial.

Departamento de
Serviços sociais

LINHA DIREITA DHHS
1-800-442-6003
Para questões relacionadas

UM GUIA PARA OS
DIREITOS E
RESPONSABILIDA
DES DOS

PROGRAMA DE
ASSITÊNCIA GERAL

Osquestrazersconsigosquandos
tiveressquesaplicarss

•

Terássdesfornecer:s(continuação)s

VisãosGeralsdosprogramas
A assistência Geral (GA) presta asssitênicas a pessoas elegíveis
que estão em necessidade e já não têm para onde ir. Provê
assistência para necessidades básicas tal como rendai comidai
suplementos pessoais e familiaresi medicaçãoi combustível para
os aquecedoresi utilidades e outros serviços essenciais. Toda
assistência é garantida por formulário comprovativo (voucher)
e não é garantida nenhuma assistência com dinheiro. A
elegibilidade tem de ser determinada num periodo de 24 horas.

Comosaplicarss
Você pode aplicar na câmara municipal (City hall) dê uma
olhada para o anúncio do programa da GA que está na parede
fora do edifício. Qualquer um pode aplicar desde que ele/ela
esteja na cidade e pretende viver lá. Se não haver um oficial no
escritório da cidadei pergunte pelo funcionário da cidade ou por
uma pessoa indicada.

•
•

Um relatório médico se estiveres doentei
desabillitado ou sem habildades para trabalhar .s
Prova de todos os rendimentos da família
incluindo mas não se limita a: s

Terássdesfornecer:s
•

•

A tua factura mais recente e/ou outro comprovativo de
despesas incluindo: aluguel/hipotecai combustível dos
aquecedoresi electricidadei comidai despesas médicas;s
Cheques canceladosi recibosi ou outros documentos que
mostram como utilizaste os teus rendimentos nos últimos
30 dias. (aplicantes recorrentes);s

•

Tua carta de condução ou qualquer outra documentação. s

•

Seu número de segurança social e de todos os membros da
sua famiília. s

•

Documentos da imigração s

•

Experiência de traballho.s

s

•

Carro/Veículos de recreaçãos

•

Exploração mobiliário
Quandosasassistênciasésconcedidas

O administrator da GA vai determinar a tua elegibilidade com base sei as
suas rendas contáveis são inferiores que as suas despesas necessárias e o
rendimento máximo do programa. Rendas contáveis é a sua renda atual
menos as despesas relacionadas a tua esperiência de trabalho.

•

Salário s

•

Dinheiro em mãos s

•

Reembolsos de imposto de renda.sss

•

Benefícios de desempregos

•

Benefícios para o apoio das criançass

•

Benefícios de TANF

•

Benefícios da segurança social

•

Benefícios de desabilitação SSI/SSDI

•

Contas correntes e de poupança.

•

Pensão de veterano

•

Redimentos de renda

•

Empréstimos

•

Compensação de trabalho

•

Títulos de poupança

•

Fundos fiduciários/anuais

Se tu estás desempregado ou subempregado (trabalhando menos que
tempo inteiro) mas tens condições de trabalharri você deve:

•

Apólice de seguro de vida

•

Se inscrever para o trabalho no Carrier Center

•

Contas de aposentadoria

•

Procurar activamente por trabalho

•

Empréstimos escolares

•

Aceitar qualquer oferta de trabalho (pague pelo menos o salário
mínimo)

•

Assistência de parente

•

•

Rendas em espécies

•

Rendimentos por conta própria.

Participar em qualquer treinamento gratuitoi reciclagemi programa
educacional ou de reabilitação que possa te ajudar a conseguir um
trabalho se por acaso o programa for indicado por um administrador
e;

O admnistrador ou assistente social deve emitir uma decisão escrita num
periodo de 24 horas depois de receber a aplicação completa.

sss

Osquestrazersconsigosquandostiveressquesaplicarss
O seu orçamento da GA será baseado num periodo de 30 dias
começando na data da aplicção. Se já aplicaste em uma das
cidades em Mainei és um recorrentei e terás de mostrar qual foi
o rendimento da tua familia nos últimos 30 dias antes de
aplicari e como gastaste.

RecursossFinanceirosss

Se não tiveres concedido toda informação necessária para determinar a
tua elegibilidade podes ser notificado como não elegível até que a
informação seja entregue.

Elegibilidadess
Com excepção dos que aplicam pela “primeira vezi” quaquer um que
aplicar para assistência geral deve ducumentar o seu uso dos rendimentos.
Recibos correntes indicando como as rendas foram gastas são exigidos.
Apenas recibos de necessidades básicas são considerados despesas
autorizadasi que inclue mas não se limita a comidai rendai combustível
para os aquecedoresi utilidadesi medicação e outras despesas relacionadas
com o trabalho.

Usosdespotenciaissrecursoss
A cidade irá endereça-lo por escrito para aplicar para recursos tal como
TANFi SNAP LIHEAPi SSIi desabilitação de segurança sociali apoio a
crianças e vários outros tipos de programas. Também poderás ser
referido para um prtovedor de tratamento médico ou reabilitação sem
qualquer custo para si. te será concedido 7 dias para provares que
aplicaste para estes recursos.

Requisitossdestrabalhos

