
ADRA - Agência Adventista de 
Desenvolvimento e 
Recursos Assistenciais
Manaus (AM)

�contato@adra.org.br
�nucleo.manaus@adra.org.br
�+55 (61) 3701-1833
�+55 (92) 99303-7757

ASBRAD - Associação Brasileira 
de Defesa da Mulher 
da Infância e da Juventude
Guarulhos (SP)

�contato@asbrad.org.br
�+55 (11) 2409-9518

AVSI - Associação Voluntários
para o Serviço Internacional
Boa Vista e Pacaraima (RR)

�salvador@avsi.org.br
�+55 (71) 3555-3355

CAMI - Centro de 
Apoio ao Migrante
São Paulo (SP)  

�regularizacaomigratoria.cami@gmail.com  
�+55 (11) 3333-0847
�+55 (11) 9672-94238

CAM - Centro de 
Atendimento ao Migrante
Caxias do Sul (RS)

�aesc.cam@aesc.org.br
�+55 (54) 3027-3360

Caritas Arquidiocesana 
de São Paulo (Centro de 
Referência para Refugiados)
São Paulo (SP)

�certidao.casp@gmail.com
�+55 (11) 94574-6358

Cáritas Brasileira
Regional Paraná
Curitiba (PR)

�caritaspr@caritas.org 
�+55 (41) 3039-7869
�+55 (41) 99907-3761

Cáritas Brasileira
Regional Norte II
Belém (PA)

�caritasnorte2@caritas.org.br

Cáritas Arquidiocesana 
do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 

�il@caritas-rj.org.br
�+55 (21) 98463-6505

Cáritas Arquidiocesana de 
Manaus
Manaus (AM)

�caritasarquimanaus@gmail.com
�+55 (92) 3212-9030
�+55 (92) 99519-5501

Cáritas Brasileira 
Regional Santa Catarina
Florianópolis (SC)

�casadedireitos.sc@caritas.org.br
�+55 (48) 99829-2008

Centro de Referência e Atendimento para 
Imigrantes (CRAI)
São Paulo (SP)

�recepcao.crai@sefras.org.br
�+ 55 (11) 2361-3780 
�+ 55 (11) 2361-3780 
(Whatsapp)
�+ 55 (11) 2361-3780 
(Whatsapp)

Círculos de Hospitalidade
Florianópolis (SC)

�contato@circulosdehospitalidade.org
�+55 (48) 99800-5255

CDHIC - Centro de Direitos 
Humanos e Cidadania
do Imigrante
São Paulo (SP)

�contato@cdhic.org  
�+55 (11) 95327-8158

FFHI - Fraternidade Federação 
Humanitária Internacional
Boa Vista e Pacaraima (RR)

�meiosdevida.roraima@fraterinternacional.org

IMDH - Instituto Migrações e 
Direitos Humanos Brasília
Brasília (DF)

�imdh@migrante.org.br 

Missão Paz
São Paulo (SP)

�protecao@missaonspaz.org 
�+55 (11) 3340-6950 

SPM - Serviço Pastoral Migrante
Conde (PB) e Florianópolis (SC)

�spmnecasadomigrante@gmail.com

Serviço Jesuíta a 
Migrantes e Refugiados
Brasília (DF), Boa Vista (RR), 
Manaus (AM) e Belo Horizonte (MG)
e ASAV Porto Alegre (RS)

�(MG) socialbh@sjmrbrasil.org
�(MG) +55 (31) 99210-3434 

�(AM) +55 (92) 99157-6097
�(AM) projetosmao@sjmrbrasil.org

�(RR) +55 (95) 99962-1000
�(RR) socialbv@sjmrbrasil.org

�(ASAV - RS) +55 (51) 32540140

الالجئونواملھاجرون،إذاكنتعاًمال
غیر رسمي أو عاطل عن العمل ، إطلع

كیفیة البحث عن املساعدة
COVID-19 يف وقت ال

(coronavirus)

مساعدات الطوارئ

إذا كنتي ربة أرسة وتعولھا بدون زوج أو رفیق ولھا
.عيل األقل شخص قارص أقل من 18سنھ يف العائلھ

يف ھذه الحالة ، سیتم زیادة املبلغ إىل ١٢٠٠ ریال برازیيل ملدة
تصل إىل .ثالثة أشھر

 إذا كنت تستقبل أقل من ٦٠٠ ریال برازیيل من
خالل برنامج الدعم العائيل

 سیتم استك�ل دخلك حتى یصل إىل ٦٠٠ ریال برازیيل شھریًا ملدة
تصل إىل ثالثة أشھر

 إذا كنت تتلقي برنامج الدعم العائيل
فستبقي يف الربنامج

 إذا كنت تتلقي أك£ من ٦٠٠ ریال برازیيل، فلن
یتغیر شئ. ولكن املبلغ قد یتغیر يف الحاالت التالیھ

Bolsa-Família

٣- املتطلبات
أنیكونعمرك١٨عاًماعىل األقل ؛

أن الیكون عندك عمل رسمي

باستثناء فرتات العمل املتقطعھ ؛ 

لدیك دخل یصل إىل٥٢٢,٥٠ ریال برازیيل للفرد أو

إج�يل دخل األرسه یصل إيل ٣١٣٥,٠٠

CPF لدیك سجل شخصیھ فردیھ ساري

ال تتلقى مساعدات أو دخل آخر من الحكومة

التقاعد واملعاش والتأمین ضد البطالة)

واستحقاقات املرض عل سبیل املثال) ، باستثناء

برنامج   الدعم العائيل

BOLSA FAMÍLIA











 مساعدة ملدة تصل إىل
٣شھور ١- ما ھي؟

٦٠٠ ریال/ شھري
حتي شخصین من نفس العائلة

بطاقھ
العمل

من لیس لدیھ عمل رسمي
أوعاطل عن العمل

عيل سبیل املثال : 
 الخادمھ بالیومیھ,البائع املتجول, بائع

األسواق, الفنانین , وغیرھم
MEI - أو صحاب األع�ل الصغیرة الفردیھ

١٢٠٠ریال/ شھري
ربات البیوت الوحیدات

٢- من یستحق املساعده؟

 لیس علیك الذھاب إىل البنك. ستحصل
 عيل املبلغ الجدید ٦٠٠ ریال برازیيل

 ملدة ثالثة ، أشھر . أو يف حالھ ربھ أرسة
وحیده ، ١٢٠٠

ریال برازیيل ملدة تصل إىل ثالثة أشھر

 إذا كنت تستلم بالفعل من خالل برنامج
 الدعم العائيل (املساعدة الشھریة التي

یدفعھا) بنك
(Caixa Econômica Federal)

٤- كیف تحصل عيل املساعده

١

 إطلع عيل نھایھ رقم       يف
 بطاقتك وتحقق من تاریخ

الدفع أدناه

جدول الدفع

BolsaFamília
PROGRAMA

الدعم العائيل
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Bolsa Família:
 إذا استوفیت املتطلبات ، فستتمكن من تلقي مساعدة

الطوارئ ، طاملا كان لدیك حساب مرصيف حايل يف تسجیلك يف
CADUNICO.

 إذا كنت مسجالً بالفعل يف السجل الوحید
 للربامج االجتÏعیة للحكومة الفیدرالیة

(CADUNICO) ،
ولكنك ال تتلقى من برنامج الدعم العائيل

٢

 إذا Ä یكن لدیك حساب ، فسیتم فتح حساب توفیر رقمي تلقائیًا
يف ھذه الحالة ، ستتمكن من الوصول عن طریق

 تطبیق مساعدات الطوارئ أو اإلنرتنت عىل
ومراقبة ما إذا كنت ستتلقى مساعدة الطوارئ. ولكن إذا كنت من

املسجلین فقط يف                    ال یمكن تقدیم الطلب ، فقط
تحقق من وضعك املسجل

Caixa

auxilio.caixa.gov.br

CADUNICO 

 بالنسبة ألولئك الذین
لدیھم حساب يف
Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

 بالنسبة ألولئك الذین
 لیس لدیھم حساب

مرصيف يف البنوك أعاله

إبتدأ من یوم

٩/٤

١٤/٤
إبتدأ من یوم

جدول الدفع

 اتبع أرقام
 الھاتف 111 و
 ١٢١ ملعرفھ

    تاریخ االستالم
مایو و یونیو

meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico

 إذا كنت غیر متأكد إذا كنت
مسجل ام ال يف كادونیكو

یمكنك استشارة تسجیلك عىل:

إذاملتكنمسًجاليف كادونیكو
 (CADUNICO) و 

إذا كنت من أصحاب األعÏل الصغیره الفردیھ
MEI

٣
Caixa یجب علیك التسجیل يف

تطبیق مساعدات الطوارئ أو عىل اإلنرتنت عىل

 أثناء التسجیل ، یجب اإلعالن عن جمیع االشخاص الذین
 یعیسشون معك ومشاركھ الدخل والنفقات Ðا يف ذلك

 االطفال والقرص واالع�ر .الخري.بخالف ذلك یجب تسجیل
الدخل لكل فرد من أفراد العائلھ

 بعد التسجیل ، یمكن للشخص املتابعة إذا كان سیتلقى مساعدة الطوارئ
باإلستشاره من خالل التطبیق أو االنرتنت

auxilio.caixa.gov.br

 ستتوفراألموال بعد خمسة أیام عمل
رسمیھ من بعد التسجیل. جدول الدفع

جدول الدفع

 اتبع مواعید االستالم يف مایو ویونیو من
خالل التطبیق أو اإلنرتنت

 إذا كان لدیك بالفعل حساب بنÓ یمكنك
الحصول عىل املساعدة يف حسابك

 یمكن استخدام نفس الھاتف الخلیوي لتسجیل
أك£ من شخص يف التطبیق

 سوف تتبع عملیات السحب النقدي من
 حساب التوفیر الرقمي جدو ًال محد ًدا.صدر

من الحكومھ الفیدیرالیھ

أبقي مع وثائق الھویة الخاصة بك بالرتتیب
RNM بروتوكول طلب اللجوء ، وثیقة مؤقتة 

أو بطاقھ

تجنب الزحام الغیر ض روري
الذھاب إىل البنوك والوكاالت األخرى

بدون حاجھ

معلومات مفیدة

تحذیر!
 احرتس من رسائل الربید اإللكرتوÕ ومواقع الویب التي

 تجلب معلومات خاطئة أو تحاول الحصول عىل
.معلوماتك الشخصیة

يف حالة الشك ، ابحث عن معلومات عىل .املواقع الرسمیة

 حتى أولئك غیر املسجلین یمكنھم تلقي
مساعدات .الطوارئ

 لذلك لیس علیك الذھاب إىل مكتب املساعدة
 االجت�عیة                       أو أي مكان آخر

للتسجیل يف كادونیكو

إذا Ä یكن لدیك حساب بنÓ ، فال تقلق.
 سیتم فتح حساب توفیر رقمي باسمك. إذا كان

 لدیك حساب مرصيف يف أي بنك ، فیمكنك اختیار
 تحویل املبلغ إىل حسابك الحايل مجانًا. بالنسبة

ألولئك الذین یتلقون الدعم العائيل اليشءسیتغیر

إذا Ø تكن مسجالً يف كادونیكو
CADUNICO.            فال تقلق

CADUNICO

 يف حالة الشك ، یمكن للمنظÏت
 الرشیكة التالیة للمفوضیة

واملنظمة الدولیة للھجرة املساعدة

معلومات +

caixa.gov.br/auxilio/PAGINAS/DEFAULT2.ASPX

Caixa Econômica Federal
�111

�121cidadania.gov.br

وزارة املواطنة

ajuda.acnur.org

 املفوضیة السامیة لألمم املتحدة
لشؤون الالجئین

https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio
https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio

