Obrigado por seu interesse em nossos programas de assistência
financeira!

Leia cuidadosamente estas instruções. Na próxima página, você verá uma lista dos documentos
necessários. Se houver algo que você não entendeu, a equipe de admissão terá prazer em ajudá-lo!

No momento, não temos como oferecer reuniões presenciais. Você pode enviar sua
solicitação por e-mail (veja abaixo) ou correio ou deixá-la na caixa de correio externa no
nosso escritório. Essa caixa é aberta diariamente.
Não podemos aceitar solicitações por fax, pois geralmente são ilegíveis.
A pré-qualificação da sua solicitação será analisada dentro de 1 dia útil. Em alguns programas, pode ser
necessário uma reunião por telefone ou vídeo para discutir sua solicitação e preencher a documentação
adicional. Entraremos em contato para agendá-la, se necessário. Você receberá uma notificação por
escrito quanto à aprovação ou recusa. Saiba que você não tem nenhuma aprovação para receber
fundos até receber esta notificação por escrito.

**Se você estiver solicitando assistência para custos de mudança, não mude até ter
recebido a aprovação final e que seu locador tenha preenchido toda a documentação
necessária. Assinar um contrato de locação e mudar antes da aprovação tornará você
AUTOMATICAMENTE inelegível para receber fundos**

Se tiver alguma pergunta, entre em contato conosco pelo e-mail
Prevention@haconcapecod.org ou
508-771-5400

Todos os documentos listados nesta página devem ser enviados com esta solicitação.
Não podemos determinar quais programas atendem melhor às suas necessidades sem termos todos os
elementos necessários; portanto, solicitações incompletas não serão aceitas. Verifique se todas as
caixas foram marcadas antes de enviar a solicitação.
Solicitação em anexo. Não se esqueça de assinar onde indicado!
PROVA DE CRISE: Isso mostra que tipo de ajuda você precisa. Por exemplo: aviso de despejo,
corte de serviços públicos, carta de atraso de prestação da hipoteca.
CAUSA DE CRISE: Nossos fundos são para uso único, em situações em que ocorre algo
inesperado causando atraso no aluguel ou serviços públicos ou prestação da hipoteca, ou se você
está sem teto ou em risco de ficar sem teto.
Precisamos documentar o que aconteceu e que é uma situação temporária. Alguns exemplos:
atestado médico declarando que você está desempregado por doença, nota de conserto de
veículo, auxílio desemprego. Se estiver solicitando ajuda para mudança para outro lugar,
documente por que não pode permanecer onde está (novamente, não mude antes da
aprovação). Se você está provisoriamente hospedado na casa de alguém, peça um formulário de
verificação de família anfitriã.
Essa verificação precisa ser feita por terceiros. Isto é, deve ser feita por alguém que não more em
sua casa.
RENDA DAS ÚLTIMAS QUATRO SEMANAS DE TODOS OS MEMBROS DA CASA COM MAIS DE 18
ANOS. Por exemplo: Recibos de pagamento, cartas de benefícios, recibo de pensão alimentícia,
etc. Verifique se os recibos de pagamento são consecutivos e cobrem as últimas quatro semanas.
Se você começou a trabalhar, não está recebendo recibos de pagamento ou é pago em
dinheiro, peça um formulário de verificação de renda. Eles devem ser datados dos últimos 30
dias. Observe que se você recebe benefícios de seguridade social, precisamos de uma carta de
benefício datada dos últimos 30 dias, e não sua carta de benefício anual (mesmo que nada tenha
mudado).
CÓPIA DA IDENTIDADE DE TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA com 18 anos ou mais
VERIFIQUE OS NÚMEROS DE SEGURIDADE SOCIAL DE TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA. Por
exemplo: cópias de carteiras, documento W2 ou outro documento fiscal, documento impresso
do Social Security Office (órgão da seguridade social). Observe que, para a maioria de nossos
programas, não é exigido número de seguridade social válido. Se algum membro da família não
tiver um número de seguridade social, digite 888-88-8888.
CERTIDÕES DE NASCIMENTO PARA CRIANÇAS (MENORES DE 18 ANOS)

SE VOCÊ NÃO CONSEGUIR OBTER ALGUM DESSES DOCUMENTOS
DEVIDO À PANDEMIA ATUAL, FAÇA UMA OBSERVAÇÃO NA SOLICITAÇÃO.
**Você pode enviar sua solicitação e/ou quaisquer documentos comprobatórios enviando
capturas de tela por e-mail, desde que legíveis.**

PERGUNTAS FREQUENTES:

Quanto tempo leva o processo?
Assim que sua solicitação estiver preenchida, o tempo de processamento é de aproximadamente 10 a 14
dias. Isso inclui entrevistas, documentação, contato com o proprietário/fornecedor e processamento
interno.
Qual é a causa de crise?
Esta é a documentação que explica sua situação de moradia e por que você é atualmente carente. Por
exemplo, se você estiver com aluguel atrasado, forneça algo que mostre o que aconteceu, como
desempregado por razões médicas, ter um reparo caro no carro ou ter sido demitido do seu emprego e
esperando o auxílio desemprego. Se você precisar de ajuda para mudar para outro lugar, mostre por que
você não pode ficar onde está, por exemplo uma notificação de despejo ou uma carta do Conselho de
Saúde. Se estiver hospedado com amigos ou familiares, peça um formulário de verificação da família
anfitriã que eles possam preencher para você. Também existem outros qualificadores. Se não tiver
certeza, pergunte!
Como faço para provar que não tenho onde morar?
Isso depende de cada situação. Se você estiver hospedado em motel, forneça recibos recentes do
estabelecimento. Se você estiver dormindo no seu carro ou em outra situação difícil de verificar,
podemos aceitar uma carta de terceiros que conheçam a sua situação, como médico, terapeuta,
empregador ou padre/pastor.
Quanto posso obter?
Trabalhamos com diversos programas que têm diretrizes, qualificações e limites de assistência
diferentes. Não podemos determinar o valor para o qual você pode estar qualificado até que sua
solicitação seja analisada pela equipe apropriada.
Vocês somente ajudam famílias com crianças?
Não. Todos os residentes de Cape Cod e das Ilhas podem solicitar assistência financeira ao HAC,
independentemente da composição da família.
Posso usar fundos para motel ou aluguel de temporada?
Não. Os fundos estão disponíveis apenas para moradia fixa durante todo o ano.
Quando devo fazer a solicitação?
A decisão é sua. Uma solicitação preenchida vale por 30 dias. Você pode solicitar a qualquer momento,
mas se não puder usar os fundos em 30 dias, deverá solicitar novamente. Deixar sua solicitação vencer
não afeta a possibilidade de receber assistência no futuro.
Quantas vezes vocês podem me ajudar?
Na maioria dos nossos programas, apenas uma vez a cada doze meses.

ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL PARA FAMÍLIAS EM TRANSIÇÃO (RAFT)
Inscrição para assistência
A. INFORMAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA
(Chefe da família)
Sobrenome ____________________________

Nome ____________________ I.M. (Inicial do meio) ______ Telefone________________

Endereço ______________________________

Número Apto. ___________ Cidade ______________________ Estado ____ Código Zip _______

(Endereço para correspondência, se diferente)
Endereço ______________________________

Número Apto. ___________ Cidade ______________________ Estado ____ Código Zip _______

Pontuação da triagem RAFT

Renda inferior a 15% da AMI  Sim  Não Renda inferior a 30% da AMI  Sim  Não

1. PREENCHA PARA CADA MEMBRO DA FAMÍLIA – This information will be entered on the member tab
NOTA- Use um sinal “” para as Colunas identificadas: Relação com o chefe de família, Raça; e Etnia

Nome (Sobrenome, Nome, Inicial
do meio)

(1)

*Número de
seguridade
social (SSN)

Data de
nascimento
(MM/DD/AA)

Necessidades
especiais

Sexo

 Sim
 Não

 Masculino
 Feminino

Relação com o chefe de família

Raça

Etnia

(Marque apenas 1)

(Marque todas as opções aplicáveis)

(Marque apenas 1)






Branco  Asiático
Negro/Afro-americano
Índio americano/Nativo do Alasca
Nativo do Havaí/Ilhas do Pacífico

 Hispânico ou
latino
 Não hispânico ou
latino






Branco  Asiático
Negro/Afro-americano
Índio americano/Nativo do Alasca
Nativo do Havaí/Ilhas do Pacífico

 Hispânico ou
latino
 Não hispânico ou
latino






Branco  Asiático
Negro/Afro-americano
Índio americano/Nativo do Alasca
Nativo do Havaí/Ilhas do Pacífico

 Hispânico ou
latino
 Não hispânico ou
latino






Branco  Asiático
Negro/Afro-americano
Índio americano/Nativo do Alasca
Nativo do Havaí/Ilhas do Pacífico

 Hispânico ou
latino
 Não hispânico ou
latino

Chefe da família

(2)

 Sim
 Não

 Masculino
 Feminino







(3)

 Sim
 Não

 Masculino
 Feminino







(4)

 Sim
 Não

 Masculino
 Feminino







(5)

 Sim
 Não

 Masculino
 Feminino




1

Cônjuge
Criança adotada/adulto adotado
Outro jovem menor de 18 anos
Auxiliar residente
Outro adulto com 18 anos ou
mais
Cônjuge
Criança adotada/adulto adotado
Outro jovem menor de 18 anos
Auxiliar residente
Outro adulto com 18 anos ou
mais
Cônjuge
Criança adotada/adulto adotado
Outro jovem menor de 18 anos
Auxiliar residente
Outro adulto com 18 anos ou
mais
Cônjuge
Criança adotada/adulto adotado

 Branco  Asiático
 Negro/Afro-americano

 Hispânico ou
latino
DHCD FY18 raft app (1)

 Sim
 Não

 Masculino
 Feminino

 Outro jovem menor de 18 anos
 Auxiliar residente
 Outro adulto com 18 anos ou
mais
 Cônjuge
 Criança adotada/adulto adotado
 Outro jovem menor de 18 anos
 Auxiliar residente
 Outro adulto com 18 anos ou
mais

Necessidades
especiais

Sexo

Relação com o chefe de família

Raça

Etnia

(Marque apenas 1)

(Marque todas as opções aplicáveis)

(Marque apenas 1)

(7)

 Sim
 Não

 Masculino
 Feminino












Branco  Asiático
Negro/Afro-americano
Índio americano/Nativo do Alasca
Nativo do Havaí/Ilhas do Pacífico

 Hispânico ou
latino
 Não hispânico ou
latino

(8)

 Sim
 Não

 Masculino
 Feminino












Branco  Asiático
Negro/Afro-americano
Índio americano/Nativo do Alasca
Nativo do Havaí/Ilhas do Pacífico

 Hispânico ou
latino
 Não hispânico ou
latino

(9)

 Sim
 Não

 Masculino
 Feminino












Branco  Asiático
Negro/Afro-americano
Índio americano/Nativo do Alasca
Nativo do Havaí/Ilhas do Pacífico

 Hispânico ou
latino
 Não hispânico ou
latino

(6)

Nome (Sobrenome, Nome, Inicial
do meio)

*Número de
seguridade
social (SSN)

Data de
nascimento
(MM/DD/AA)

Cônjuge
Criança adotada/adulto adotado
Outro jovem menor de 18 anos
Auxiliar residente
Outro adulto com 18 anos ou
mais
Cônjuge
Criança adotada/adulto adotado
Outro jovem menor de 18 anos
Auxiliar residente
Outro adulto com 18 anos ou
mais
Cônjuge
Criança adotada/adulto adotado
Outro jovem menor de 18 anos
Auxiliar residente
Outro adulto com 18 anos ou
mais

 Índio americano/Nativo do Alasca
 Nativo do Havaí/Ilhas do Pacífico

 Não hispânico ou
latino






 Hispânico ou
latino
 Não hispânico ou
latino

Branco  Asiático
Negro/Afro-americano
Índio americano/Nativo do Alasca
Nativo do Havaí/Ilhas do Pacífico

*Observe que os Números de seguridade social podem ser usados para verificar as informações de renda e ativos.
SOMENTE PARA USO DA EQUIPE – CÓDIGOS PARA ENTRADA DE DADOS
Relação com o chefe de família
Raça
S = Cônjuge F = Criança adotada/Adulto adotado Y = Outro jovem menor de
1= Branco 2 = Negro/Afro-americano 3 = Índio americano/Nativo do Alasca
18 anos
4= Asiático 5 = Nativo do Havaí/Ilhas do Pacífico
L = Auxiliar residente A = Outro adulto com 18 anos ou mais

Etnia
1 = Hispânico ou latino
2 = Não hispânico ou latino

2. Renda MENSAL de TODOS os membros da família - Preencha para todos os membros da família que atualmente recebem alguma
forma de renda
This information will be entered on the Income Tab

Membros da família
(Liste cada membro na mesma
ordem usada na tabela acima)

Salários
brutos antes
das deduções
(W)

TAFDC/EAEDC
(T)

Pensão
alimentícia,
alimentos ou
lar adotivo
(C)

Seguro
desemprego
(U)

Seguridade
social, SSI,
SSDI ou
pensões
(S)

Outra renda
não salarial
(N)

Entered on
Asset Tab
Juros
provenientes
de ativos
(X)

Not Federal
Income
Source
Assistência
geral
(GA)

(1)
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

3. Tipo da família  Pai/mãe solteiro(a) (com pelo menos um filho menor
de 21 anos)
 Dois pais (com pelo menos um filho menor de 21 anos)
 Dois adultos (pelo menos um membro da família com
necessidades especiais)
 Mãe solteira grávida

5. Formação educacional do chefe da família:
 Ensino fundamental  Ensino médio incompleto
 Ensino médio completo/GED
 Ensino superior incompleto  Ensino superior
completo
 Pós-graduação

B. STATUS ATUAL DE HABITAÇÃO
1. Responda a UMA das seguintes perguntas. (A, B, C, D ou E)
A. Você atualmente é sem-teto?  Sim
B. Você atualmente mora em uma habitação pública?  Sim
C. Você atualmente recebe um subsídio habitacional?  Sim Se sim, qual tipo de subsídio?  Seção 8  MRVP
 Outro (explique)

.

D. Você atualmente mora em um apartamento particular, não subsidiado?  Sim
E. Você atualmente mora em sua própria casa?  Sim
Qual é o valor total do aluguel mensal (ou pagamento de hipoteca) de seu apartamento (ou casa) atual? US$ __________
Se sua família está atualmente residindo em uma habitação pública ou recebendo um subsídio habitacional, qual é o valor da sua parte mensal do aluguel?
US$ _________
C. STATUS ANTERIOR DE HABITAÇÃO
1. Sua família já foi sem-teto no passado?  sim

 não
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Se sim, você se inscreveu para obter assistência do DTA (Departamento de Assistência Transitória)?  sim
Se sim, você foi considerado qualificado para EA?

 sim  não

Se sim, você foi colocado em um abrigo?

 sim  não Data da colocação em abrigo:

Se não, você recebeu assistência HomeBASE?

 sim  não Data da assistência HB:
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D. SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
1. Qual tipo de apoio você está buscando com ESTA inscrição?
Assistência financeira (marque todas as opções aplicáveis)

 Depósito caução

 Primeiro e/ou último meses de
aluguel
 Contas atrasadas
 Aluguel atrasado
 Hipoteca atrasada
 Mobília
 Bolsa aluguel
 Transporte
 Despesas de mudança  Pagamento de assistência aos filhos
 Outros: Descreva _____________________________________

Serviços: Nossa agência pode conseguir auxiliá-lo indicando-o para outras
agências na comunidade que prestam serviços. Indique os serviços que você
gostaria de obter.
 Consultoria habitacional (indicação interna para o Centro Educacional do
Consumidor Habitacional)
 Gestão de casos/Intervenção em crises  Transporte
 Aconselhamento sobre saúde mental
 Assessoria jurídica/Mediação
 Tratamento médico
 Educação/Treinamento
 Busca de emprego
 Orçamento familiar
 Aconselhamento sobre abuso
 Assistência aos filhos
de substâncias

Quantia total de recursos necessários:
US$____________________

7. Resultado esperado
Qual é o principal resultado espera do recebimento de fundos do RAFT?
(Marque todas as opções aplicáveis).
 A família manterá a habitação atual.
 A família poderá mudar-se para uma nova habitação como inquilina principal.
 A família poderá mudar-se para uma nova situação de co-habitação.
 Outra intervenção que evite a situação de sem-teto: ______________________________________________________________________

8. Informações de contato de emergência (pessoa que não more com sua família): CONTACTS TAB
Nome ___________________________________ Relação com o chefe da família____________________
Endereço ____________________________Cidade ____________________

Estado_______

Código Zip __________

Telefone __________________________________
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ASSINATURA DO CANDIDATO
Compreendo que esta inscrição não é um compromisso de assistência financeira. Autorizo a agência habitacional regional a fazer consultas para verificar as
informações fornecidas nesta inscrição e discutir esta inscrição com outras agências, o proprietário do imóvel onde moro e empresas de serviços públicos conforme
necessário nos termos da seguinte Declaração de Direitos da Lei de Práticas Justas de Informação dos EUA. Compreendo que qualquer declaração falsa ou
equívoca pode resultar no cancelamento ou rejeição de minha inscrição. Certifico que as informações fornecidas nesta inscrição são verdadeiras, completas e
corretas.
Assinatura do candidato: ____________________________________

Data: ____________________
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LEI DE PRÁTICAS JUSTAS DE INFORMAÇÃO
DECLARAÇÃO DE DIREITOS
A Housing Assistance Corporation (Agência habitacional) coleta informações sobre candidatos e participantes do programa
RAFT (Assistência Residencial para Famílias em Transição) a fim determinar a qualificação e a necessidade de assistência
financeira. As informações coletadas aqui são utilizadas para gerenciar o programa habitacional, proteger o interesse público
financeiro e verificar a exatidão das informação fornecidas. Quando permitido por lei, elas podem ser liberadas para órgãos
governamentais, autoridades habitacionais públicas locais, agências habitacionais sem fins lucrativos regionais, prestadores de
serviços e investigadores e promotores civis e criminais. Caso contrário, as informações serão mantidas em sigilo e serão
utilizadas apenas por funcionários da Agência Habitacional no curso de suas responsabilidades.
A Lei de Práticas Justas de Informação estabeleceu requisitos que regem a utilização e divulgação das informações coletadas
pelas Agência Habitacional. Candidatos e participantes do programa podem conceder ou negar sua permissão quando
solicitados pela Agência Habitacional para fornecer informações. No entanto, não permitir que a Agência Habitacional obtenha
as informações necessárias pode resultar no atraso, desqualificação para programas ou desligamento.
Como candidato ou participante do programa, você possui os seguintes direitos com relação às informações coletadas:
1.

Nenhuma informação deve ser utilizada para nenhuma outra finalidade que não sejam as descritas acima sem o
seu consentimento.

2.

Nenhuma informação deve ser divulgada voluntariamente a nenhuma pessoa que não estejam descritas acima sem
o seu consentimento.

3.

Você ou o seu representante autorizado tem o direito de inspecionar e copiar todas as informações coletadas sobre
você.

4.

Você pode fazer perguntas e receber respostas da Agência Habitacional sobre como ela coletará e utilizará suas
informações.

5.

Você pode questionar a coleta, manutenção, disseminação, utilização, exatidão, integralidade ou tipo de
informação que a Agência Habitacional possui sobre você. Se questionar, investigaremos sua objeção e
corrigiremos o problema ou acrescentaremos sua objeção aos nossos arquivos.

Compreendo que estou autorizando a Agência Habitacional a obter e divulgar as informações necessárias conforme discutido
acima. Esta autorização é válida pelo período de um ano. Compreendo que uma fotocópia desta autorização é válida como o
documento original.
Assinada por cada membro da família com pelo menos 18 anos de idade.
__________________________________________________________
Assinatura

_______________________
Data da assinatura

__________________________________________________________
Assinatura

_______________________
Data da assinatura

__________________________________________________________
Assinatura

_______________________
Data da assinatura

__________________________________________________________
Assinatura

_______________________
Data da assinatura

__________________________________________________________
Assinatura

_______________________
Data da assinatura

__________________________________________________________
Assinatura

_______________________
Data da assinatura
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