
 

  

Durante esta situação de rápida evolução com o COVID-19 (o novo coronavírus de 2019), 

o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (DHHS) do Maine está a mudar algumas 

das formas como interagimos com o público, mas continuamos empenhados para 

assegurar que os habitantes do Maine têm os recursos de que necessitam para viverem 

vidas saudáveis e produtivas.  

Atualizado em: 19 de março de 2020 

Apoio de Emergência fornece 

subsídios a famílias com crianças 

em situações de emergência 

especificadas, em que a família 

corre o risco de ficar na miséria 

ou ser desalojada. Estas situações 

incluem incêndio, outros 

desastres naturais, interrupção de 

fornecimento de serviços 

públicos, ou despejos. Os 

pagamentos apenas podem ser 

autorizados uma vez por ano e 

são pagos diretamente a um 

fornecedor. 

Assistência Geral é um 

programa administrado através 

das autarquias que compram 

bens de primeira necessidade 

para indivíduos que não 

tenham meios de pagar. As 

candidaturas à Assistência Geral 

podem ser feitas em qualquer 

secretaria municipal local. Visite 

www.211maine.org ou marque 

211 para ligar aos recursos 

comunitários. 

COVID-19: Aceder a apoio através do DHHS (Departamento 

de Saúde e Serviços Humanos) do Maine 

*Se perder a cobertura do seguro de saúde fornecida através do seu emprego e não for elegível para o programa 

MaineCare, poderá ser elegível para um Período de Subscrição Especial, para comprar um plano de seguro de saúde 

através de HealthCare.gov. Dependendo do rendimento do seu agregado familiar, poderá ser elegível para assistência 

financeira por parte do governo federal, para tornar os prémios da apólice mais acessíveis. Para saber mais e verificar 

se é elegível, visite CoverME.gov.  

Suplemento de Alimentação 

Se está a ter dificuldades em 

assegurar comida para si e a 

sua família, pode ser elegível 

para o subsídio de 

Suplemento de Alimentação 

O Suplemento de Alimentação 

ajuda agregados familiares 

com rendimentos baixos a 

comprar a comida de que 

necessitam para manter a boa 

saúde.  

Assistência Médica   

Se você ou um membro da 

sua família está sem cuidados 

médicos, ou tem dificuldade 

em pagar os mesmos, poderá 

ser elegível para Assistência 

Médica. A Assistência Médica, 

incluindo os programas 

MaineCare, CubCare e 

Medically Needy, trata do 

pagamento aos prestadores 

de cuidados de saúde.* 

Apoio Temporário a 

Famílias Carenciadas (TANF) 

Se tem dificuldade em 

responder às necessidades 

básicas dos seus filhos, 

poderá ser elegível para 

Apoio Temporário a 

Famílias Carenciadas. Este 

programa fornece um 

subsídio temporário em 

numerário para ajudar os pais 

a responder a tais 

necessidades. 

Subsídio de Apoio à Criança 

é um programa administrado 

pelo Gabinete de Serviços 

Familiares e de Apoio à Criança 

que ajuda famílias elegíveis a 

pagar os cuidados infantis para 

poderem trabalhar, ir às aulas 

ou participar num programa de 

formação laboral. Visite  

https://www.maine.gov/dhhs/o

cfs/ec/occhs/step.htm ou 

contacte o número 1-877-680-

5866 para se candidatar. 

http://www.211maine.org/
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.healthcare.gov%2Fcoverage-outside-open-enrollment%2Fspecial-enrollment-period%2F&data=02%7C01%7CKaren.Verrell%40maine.gov%7C36896b393adb4f747d9608d7cb5d7f2f%7C413fa8ab207d4b629bcdea1a8f2f864e%7C0%7C0%7C637201474745415365&sdata=%2B7P8WtkV3qi5%2Bps7ZclVt45jhAG68Ma8RQpS66DKP4I%3D&reserved=0
https://www.coverme.gov/
https://www.maine.gov/dhhs/ocfs/ec/occhs/step.htm
https://www.maine.gov/dhhs/ocfs/ec/occhs/step.htm


 

Como se Candidatar a Subsídios: 

Candidate-se pelo telefone, através de um Especialista em Elegibilidade (isto é uma 

opção apenas para as candidaturas ao programa MaineCare. Ainda não é uma opção para o 

Suplemento de Alimentação, ou TANF).   

Envie uma candidatura por correio para 114 Corn Shop Lane, Farmington, ME 04938  

Visit www.211maine.org ou ligue 211 para mais informações sobre o COVID-19, bem como apoios como o suplemento de 

alimentação para Mulheres, Bebés e Crianças (WIC), a Assistência Geral, Assistência ao Alojamento, recursos para cuidados a 

crianças e programas públicos. 

Envie uma candidatura por fax para 207-778-8429 

 

Morada:  

114 Corn Shop Ln, 

Farmington, ME 04938 

Fax: 207-778-8429 

Telefone: 1-855-797-4357 

E-mail: 

Farmington.dhhs@maine.gov 

 Entregue ou preencha uma candidatura no seu gabinete DHHS local. Embora a 

documentação seja aceite, aqueles que precisarem de mais ajuda devem contactar o 

número de telefone acima ou falar com um agente. 

O Gabinete de Independência da Família processa 

candidaturas e determina a elegibilidade para 

vários programas e benefícios do DHHS, além de 

fornecer serviços de apoio à criança. 

Contacto: 

Candidate-se online em www.maine.gov/mymaineconnection 

 

Envie uma candidatura por e-mail para Farmington.dhhs@maine.gov 

 

Gabinete de Independência da Família 

http://www.211maine.org/
http://www.maine.gov/mymaineconnection

