Precisa de ajuda e suporte jurídico durante o COVID-19?
Última atualização em 16 de março
A crise da saúde pública está se desenrolando rapidamente. Instituições governamentais,
comunitárias, educacionais e médicas estão se adaptando rapidamente. Esta informação é precisa a partir de 16 de março às 17h. Por favor, visite Lawyersforcivilrights.org/coronavirus/ para
obter informações multilíngues atualizadas.
Suporte médico
Se você não tem documentos e precisa de assistência médica, pode ser elegível para a MassHealth Limited, que oferece atendimento a emergências médicas, incluindo visitas a uma sala de
emergência. A cobrança pública não se aplica à MassHealth Limited. Visite o site do MA Connector ou ligue para 1-800-841-2900 para obter serviços em inglês e espanhol.
Todas as operadoras de seguros de saúde são obrigadas a fornecer serviços de telessaúde,
testes, aconselhamento, tratamento e vacinação clinicamente necessários (uma vez desenvolvidos e disponíveis) sem cobrar copays e co-seguros ou aplicar uma franquia.
Assistência alimentar
Muitas cidades continuarão a oferecer café da manhã e almoço gratuitos aos estudantes em
seus respectivos distritos. Clique na cidade para ver os horários e locais das refeições: Boston,
Brockton, Cambridge, Chelsea, Everett, Lawrence, Lowell, Medford, Revere e Somerville.
Assistência ao Desemprego
Você pode ser elegível para receber benefícios de desemprego se estiver em quarentena ou se
saiu do trabalho devido ao risco de exposição ou para cuidar de um membro da família. Você
não precisa fornecer documentação médica, mas deve: (1) permanecer em contato com seu
empregador e; (2) estar disponível para o trabalho que seu empregador possa ter e que você
possa fazer. Para se inscrever, visite o site de Assistência ao Desemprego aqui.
O Estado está adotando a renúncia ao período de uma semana de espera por benefícios.
Residentes indocumentados não são elegíveis para benefícios de desemprego. Estamos defendendo a criação de um Fundo para Indivíduos e Famílias Afetados, para apoiar pessoas que não
se qualificam à assistência ao Desemprego.

Proteção para trabalhadores
A Procuradoria Geral de Massachusetts está aceitando reclamações on-line relacionadas a salário mínimo, pagamento de horas extras, licença médica, intervalo para refeições e proteções de
trabalhadores. Você pode registrar uma queixa na Divisão de Trabalho Justo aqui ou ligar para
a linha direta pelo telefone 617-727-3465.
Vítimas e Testemunhas de Crime
Se você é vítima ou testemunha de um crime, envie uma denúncia à polícia ou ao escritório da
Procuradoria Pública. Você tem o direito de denunciar um crime, mesmo que não tenha documentos. A imigração é proibida de entrar nos tribunais estaduais de Massachusetts.
Carteira de motorista (RMV)
A RMV implementará uma extensão de 60 dias para a data de vencimento atual para Classe D,
Classe DMs, cartões de identificação e autorizações de aprendiz no sistema RMV. Todos os
indivíduos com credenciais expiradas / expiradas datadas de 1º de março de 2020 a 30 de abril
de 2020 continuarão com status ativo até sessenta (60) dias após a data de validade impressa
em suas credenciais. Isso não se aplica a imigrantes cujo fim de estadia nos Estados Unidos é o
mesmo que a data de vencimento na carteira de motorista, carteira de identidade ou permissão
do aluno.
Audiências e imigração
Buscar testes, tratamento ou cuidados preventivos para o coronavírus não será usado contra
ninguém em nenhuma análise de cobrança pública. Lembre-se de que o uso de benefícios
públicos não afetará você se você for portador de green card, cidadão dos EUA, refugiado,
requerente de asilo, beneficiário da VAWA, portador de TPS ou portador de visto U ou T.
Muitos benefícios, incluindo CHIP, WIC, LiHEAP, SSDI, almoço escolar gratuito e assistência
em casos de desastres, não estão incluídos na tarifa pública. Você sempre pode ligar para a
linha direta de cobrança pública em inglês-espanhol da LCR no número 617-988-0609 com
qualquer dúvida.
Para obter assistência, ligue para Advogados por Direitos Civis no 617-981-4308 ou envie um
e-mail para office@lawyersforcivilrights.org.
Visite Lawyersforcivilrights.org/coronavirus/ para atualizações regulares
Esta informação é precisa a partir das 17:00 de segunda-feira, 16 de março de 2020.

