COVID-19: Acesso à assistência
pelo DHHS do Maine
Durante esse período de rápida evolução da COVID-19 (o novo coronavírus de
2019), o Departamento de Saúde Pública e Serviço Social (DHHS) do Maine está
alterando algumas das formas de interagir com o público, mas continuaremos
comprometidos em garantir que os inscritos nos programas do Maine recebam
os recursos necessários para viver uma vida saudável e produtiva.
Atualizado em: 24 de maio de 2021

Programa Bolsa Família
(TANF)
Em caso de dificuldades para
atender às necessidades
básicas de seus filhos, você
terá direito ao Programa
Bolsa Família. Este programa
oferece auxílio financeiro
temporário aos pais para
atendimento dessas
necessidades.

O Auxílio para Emergências
oferece benefícios a famílias
com crianças em situações
específicas de emergência,
quando a família está
ameaçada pela miséria ou
falta de moradia. Essas
situações incluem incêndio,
outros desastres naturais,
cortes na prestação de
serviços públicos ou despejos.
Os pagamentos só podem ser
autorizados uma vez por ano
e são pagos diretamente ao
fornecedor.

Auxílio Alimentação

Auxílio Saúde

Em caso de dificuldades para
seu próprio sustento ou de
sua família, você terá direito
ao Auxílio Alimentação. O
Auxílio Alimentação ajuda as
famílias de baixa renda a
comprar os alimentos
necessários para se manterem
em boas condições de saúde.

Caso você ou um membro de
sua família não tenha plano
de saúde ou tenha
dificuldades para pagar um
plano de saúde, vocês terão
direito ao Auxílio Saúde. O
Auxílio Saúde, inclusive o
MaineCare, CubCare e
Programas de Assistência
Médica para Famílias
Carentes, se responsabiliza
pelo pagamento aos
prestadores de serviço da
área da saúde.*

O Auxílio Creche é um
programa administrado pelo
Departamento de
Atendimento à Criança e à
Família, que auxilia famílias
com direitos ao pagamento
de creche para que possam
trabalhar, ir à escola ou
participar de programas de
treinamento profissional.
Consulte
https://www.maine.gov/dhhs/
ocfs/ec/occhs/step.htm ou
ligue 1-877-680-5866 para se
inscrever.

O Auxílio Geral é um
programa administrado por
municípios que compram
bens de primeira necessidade
para pessoas sem condições
de pagar. As solicitações para
o Auxílio Geral podem ser
feitas em qualquer secretaria
municipal local. Consulte
www.211maine.org ou disque
211 para contatar o
departamento de recursos
comunitários.

Ao perder a cobertura do plano de saúde da empresa em que trabalha e não se qualificar para o MaineCare,
você poderá se qualificar ainda para um Período de Inscrição Especial e adquirir um plano de saúde por meio
do HealthCare.gov.. Dependendo da renda familiar, você poderá ter direito a um auxílio financeiro do governo
federal e para tornar os planos premiums mais acessíveis. Para obter mais informações e verificar se você se
qualifica, consulte CoverME.gov.

Contato:
Departamento de Independência Familiar
O Departamento de Independência
Familiar processa as solicitações e
determina a qualificação para vários
programas e benefícios do Departamento
de Saúde Pública e Serviço Social, além de
prestar serviços de pensão alimentícia.

Endereço:
114 Corn Shop Ln,
Farmington, ME 04938
Fax: 207-778-8429
Telefone: 1-855-797-4357
E-mail:
Farmington.dhhs@maine.gov

Como se inscrever para receber benefícios:
Inscreva-se on-line no site www.maine.gov/mymaineconnection

Por correio, envie a inscrição para 114 Corn Shop Lane, Farmington, ME 04938

Por fax, envie a inscrição pelo número 207-778-8429

Por e-mail, envie a inscrição para Farmington.dhhs@maine.gov

Entregue ou preencha a inscrição no Departamento de Saúde Pública e Serviço
Social da sua região. Ainda que a documentação seja aceita, aqueles que precisarem
de maior assistência deverão ligar para o telefone acima e falar com um agente.
Inscreva-se por telefone com um especialista em qualificação.

Consulte www.211maine.org ou ligue para 211 para obter mais informações sobre a COVID-19, bem como suporte
com relação ao Auxílio Alimentação para mulheres, bebês e crianças (WIC), Auxílio Geral, Auxílio à Moradia, Auxílio
Creche e programas públicos.

