Perguntas Mais freqüentes
Auxílio de emergência COVID-19 para
moradores de Acton e Boxborough
O que é o Fundo de Impacto COVID-19 da Acton-Boxborough United Way?
A Acton-Boxborough United Way lançou o Fundo de Impacto COVID-19 para ajudar os
moradores locais que precisam de assistência financeira emergencial para necessidades
básicas devido às consequências econômicas ou de saúde do COVID -19. O fundo local de
resposta a emergências, gerenciado pela A-B United Way, é apoiado por contribuições
generosas de residentes locais, fundações familiares e empresas.

Minha família precisa de assistência financeira. Como posso solicitar o auxílio da
A-B United Way?
A A-B United Way trabalha com parceiros comunitários de confiança que estão prontos para
ajudar os requerentes e enviar solicitações de fundos de emergência COVID-19 em seu nome.
Todos os moradores devem entrar em contato com um assistente social da cidade ou com um
líder religioso local para determinar se eles se qualificam para receber o auxílio. O assistente
social ou líder religioso fará a solicitação em seu nome. Você encontrará uma lista abaixo em
"Onde se inscrever".

Como saber se me qualifico para o auxílio do Fundo de Impacto COVID-19?
Indivíduos ou famílias residindo em Acton ou Boxborough com renda familiar total abaixo de
80% da renda média estipulada pelo Federal HUD 2020 para Acton e Boxborough antes ou por
causa do COVID-19 serão considerados enquanto houver fundos disponíveis. Para uma família
de quatro pessoas em Acton e Boxborough, US $96.250 são considerados uma renda familiar
total baixa.

Que outros critérios serão considerados?
Os moradores precisam demonstrar necessidade financeira de emergência. Eles serão
incentivados e apoiados pelas agências a acessar outros recursos disponíveis primeiro. Confira
os recursos locais vitais em abuw.org/covid19.
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As perguntas de cidadania são feitas?
Todos os pedidos serão tratados confidencialmente. O status de cidadania não é considerado.

Nenhuma pergunta será feita. A Acton-Boxborough United Way entende a relutância de alguns
de nossos moradores em interagir com as autoridades públicas. Oferecemos aos residentes
múltiplas formas de submeter seus pedidos de auxílio, incluindo líderes religiosos locais que
não compartilharão nenhuma informação com autoridades públicas. A A-B United Way é uma
organização sem fins lucrativos que opera independentemente do governo.

Qual é o valor máximo do auxílio de emergência?
O auxílio de emergência será de até US $ 1.000.
Um indivíduo ou família pode enviar várias solicitações de consideração, desde que a
solicitação total da pessoa ou família não exceda US $ 1.000.

Quem recebe o auxílio?
Em geral, os moradores não recebem dinheiro diretamente. Como o objetivo do auxílio de
impacto COVID-19 é ajudar os residentes a cobrir suas contas pendentes our atrasadas, o
pagamento será emitido diretamente ao fornecedor (empresa concessionária de energia
elétrica, senhorio, etc.).
Em casos raros, podem ser emitidos cartões pré-pagos, por exemplo, para ajudar nas
despesas com alimentação, se os recursos alimentares locais gratuitos não estiverem
disponíveis ou não forem adequados.

Quais despesas são consideradas?
Os residentes podem solicitar auxílio para cobrir as seguintes despesas:
●
●
●
●
●
●
●

Alimentos
Aluguel
Prestação habitacional
Serviços públicos (contas de água, energia elétrica, etc)
Consertos de emergência em residências (instalações hidráulicas, aquecimento, etc.)
Reparos de emergência em automóveis (em casos excepcionais)
Medicamentos prescritos ou co-pagamentos (em casos excepcionais)

A lista de serviços elegíveis pode ser atualizado à medida que a situação do COVID-19 evolui.

Existem gastos que não são incluídos no auxílio COVID -19?
As seguintes despesas não se qualificam para financiamento:
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reparos residenciais de natureza puramente estética
Geradores
Despesas médicas ou odontológicas (exceto medicamentos prescritos ou
co-pagamentos)
Custos com funeral e enterro
Compra de veículos
Despesas veterinárias
Manutenção de rotina de automóveis
Pagamentos de impostos
seguros (incluindo seguro de casa)
Autoridade de habitação (Housing Authority) / Seção 8 aluguel
Despesas comerciais (aluguel comercial, serviços públicos, seguros, etc.)
Mensalidades escolares

Posso usar o auxílio para pagar contas futuras?
Os pedidos de auxílio para aluguel podem ser usados para uma fatura vencida ou para o
próximo mês. Em outras palavras, os moradores podem solicitar aluguel em junho com o
vencimento em 1º de julho. Auxílio para prestações futuras não serão aceitas.
Solicitações de ajuda para contas vencidas serão priorizadas em relação às contas atuais.
Quando os pedidos de auxílio estão sendo aceitos?
O processo de inscrição está aberto agora e permanecerá aberto enquanto os fundos
estiverem disponíveis no Fundo de Impacto COVID-19 .

Preciso fornecer alguma documentação para aplicar?
A AB-United Way exigirá uma conta, fatura ou extrato do fornecedor (empresa de serviços
públicos, credor hipotecário ou senhorio) mostrando qual valor é devido. Para acelerar o
processamento, providencie e tenha à mão a fatura, documentação ou nome e endereço do
proprietário, companhia de serviços públicos para que a documentação esteja pronta e
completa na hora de fazer o requerimento do auxílio.
A agência de triagem trabalhará com os moradores para determinar qual documentação
adicional é necessária.

Preciso me encontrar pessoalmente com alguém para preencher um
requerimento?
Não. Devido a necessidade de distanciamento social, os moradores terão uma entrevista virtual
ou uma ligação com as agências de triagem.
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Onde fazer a solicitação de auxílio?
Moradores não podem fazer a solicitação para o financiamento de emergência do COVID-19
diretamente na A-B United Way. Todos devem se inscrever através de uma das agências
designadas na lista abaixo onde cada solicitação será avaliada. As agências enviarão a
solicitação em nome dos residentes.
Em Acton:
■ Laura Ducharme: Assistente social, cidade de Acton, lducharme@acton-ma.gov,
978-929-6651
● Moradores com mais de 60 anos: Beverly Hutchins, cidade de Acton, Conselho do
Idoso, bhutchings @ acton- ma.gov, 978-929-6652
● Clientes da Acton Housing Authority (AHA): entre em contato com Amanda Eldridge,
AHA. amanda@actonhousing.net, 978-263-5339
● Todos os líderes comunitários locais
Em Boxborough:
● Lauren Abraham, Conselho do Idoso e Serviços Comunitários, Cidade de Boxborough,
labraham@boxborough-ma.gov, 978-264-1734
● Rev. Cindy Worthington-Berry, Igreja Unida de Cristo Boxborough,
cindyworthingtonberry@gmail.com, 978 -263-7387

Quanto tempo leva o processo?
Depois que toda a documentação for preenchida e enviada pelas agências de triagem, a A-B
United Way fará a revisão dos pedidos e o pagamento dentro de 72 horas após o recebimento
de uma solicitação preenchida.

Por que exigimos que os moradores façam os requerimentos por meio de
parceiros comunitários confiáveis?
Nossos parceiros na comunidade são capazes de conectar os moradores a uma ampla
variedade de serviços financeiros e sociais para ajudá-los a tomar as decisões orçamentárias
mais informadas neste momento muito difícil e incerto. Eles têm uma vasta experiência na
avaliação das necessidades dos moradores e podem encaminhar os moradores a recursos
adicionais. A A-B United Way tem uma parceria de longa data com os assistentes sociais da
cidade para apoiar os moradores em emergências financeiras de curto prazo.
Ouvimos o medo e a relutância de alguns de nossos moradores em interagir com autoridades
públicas, incluindo assistentes sociais da cidade. Portanto, estamos oferecendo esses
parceiros comunitários como alternativa. Os moradores podem se fazer o requerimento através
de líderes religiosos locais, que concordaram em fazer parceria com a A-B United Way.
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Recomendamos fazer o requerimento de auxílio da A-B United Way e de outras fontes públicas
ou privadas existentes concomitantemente para obter o melhor resultado possível para sua
família, a fim de aliviar as dificuldades causadas pelo COVID-19.

A A-B United Way não recebe chamadas, consultas ou e-mails dos moradores
diretamente sobre os pedidos de auxílio de emergência COVID-19.

As áreas de elegibilidade e foco prioritário para os auxílios de emergência
residencial COVID-19 são desenvolvidas em colaboração com nossos parceiros da
comunidade e aprovadas pelo Conselho de Administração da A-B United Way.
A A-B United Way se reserva o direito de rever os critérios, o processo de solicitação
de auxílio ou as práticas de documentação de cada parceiro em relação à
distribuição de assistência financeira. A A-B United Way mantém ainda o poder de
aprovar ou rejeitar solicitações.
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