
ال�جئون وا�ھاجرون
إذا كنت عاًم
 غیر رسمي أو عاطل عن العمل ، إطلع

كیفیة البحث عن ا�ساعدة
COVID-19 وقت ال �

(coronavirus)

،

مساعدات الطوارئ
مساعدة �دة

تصل إ� ٣شھور ٣- ا�تطلبات١- ما ھي؟

٦٠٠ ریال/ شھري
حتي شخصین من

نفس العائلة

بطاقھ
العمل

ع� سبیل ا�ثال : 
الخادمة بالیومیة,البائع ا�تجول, بائع

ا�سواق, الفنانین , وغیرھم
MEI - أو أصحاب ا�ع�ل الصغیرة الفردیة

١٢٠٠ریال/ شھري
ربات البیوت الوحیدات

٢- من یستحق ا�ساعدة؟

إذا كنِت ربة أ�ة وتعولھا بدون زوج أو رفیق ولھا
ع¦ ا¥قل شخص قا¢ أقل من ١٨سنه � العائلة

¥ ھذه الحالة ، سیتم زیادة ا�بلغ إ� ١٢٠٠ ریال برازی� �دة
تصل إ� ث
ثة أشھر

إذا كنت تستقبل أقل من ٦٠٠ ریال
برازی¦ من خ�ل برنامج الدعم العائ¦

سیتم استك�ل دخلك حتى یصل إ� ٦٠٠ ریال
برازی� شھریًا �دة تصل إ� ث
ثة أشھر

إذا كنت تتلقي برنامج الدعم العائ¦ فستبقي � ال¬نامج
 إذا كنت تتلقي أك² من ٦٠٠ ریال برازی¦، فلن یتغیر شئ. ولكن ا�بلغ قد

یتغیر � الحا³ت التالیة
Bolsa-Família

أن یكون عمرك١٨عاًماعµ ا¥قل ؛

أن °یكون عندك عمل رسمي

́ات العمل ا�تقطعة؛  باستثناء ف

لدیك دخل یصل إ�٥٢٢,٥٠ ریال برازی� للفرد أو

إج�¹ دخل ا�ºة یصل إ¹ ٣١٣٥,٠٠

CPF لدیك سجل شخصیة فردیة ساري

³ تتلقى مساعدات أو دخل آخر من الحكومة

 التقاعد وا�عاش والتأمین ضد البطالة 

واستحقاقات ا�رض عل سبیل ا�ثال) ، باستثناء

برنامج   الدعم العائ¦

:BOLSA FAMÍLIA










من لیس لدیه عمل 

رسمي أوعاطل عن العمل  
)

.

..



meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico

 لیس علیك الذھاب إÂ البنك. ستحصل ع�
  ا�بلغ الجدید ٦٠٠ ریال برازی� �دة ث
ثة
أشھر . أو ¥ حالة ربة أºة وحیدة ، ١٢٠٠

ریال برازی� �دة تصل إ� ث
ثة أشھر.

بالنسبة �ولئك الذین لدیھم حساب ¥
Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

 بالنسبة �ولئك الذین لیس لدیھم
حساب مÀ¥ ¥ البنوك أع
ه

 ستتوفرا�موال بعد خمسة أیام عمل
رسمیة من بعد التسجیل

 إطلع ع� نھایة رقم       ¥
 بطاقتك وتحقق من تاریخ

الدفع أدناه

 إذا كنت تستلم بالفعل من خ�ل
 برنامج الدعم العائ¦ (ا�ساعدة

الشھریة التي یدفعھا بنك
Caixa Econômica Federal)

إبتدأ من یوم

٤/٩

٤/١٤
إبتدأ من یوم

٤- كیف تحصل ع¦ ا�ساعدة
جدول الدفع

جدول الدفع

COVID-19 كیفیة البحث عن ا�ساعدة  � وقت ال 
مساعدات الطوارئ
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 إذا Å یكن لدیك حساب ، فسیتم فتح حساب توفیر رقمي تلقائًیا.
¥ ھذه الحالة ، ستتمكن من الوصول عن طریق

Ǽنت ع  تطبیق مساعدات الطوارئ أو اÇن
ومراقبة ما إذا كنت ستتلقى مساعدة الطوارئ. ولكن إذا كنت من

ا�سجلین فقط ¥                    ³ یمكن تقدیم الطلب ، فقط
تحقق من وضعك ا�سجل

CAIXA - Auxílio Emergencial
auxilio.caixa.gov.br

CADUNICO 

 بعد التسجیل ، یمكن للشخص ا�تابعة إذا كان سیتلقى مساعدة
́نت الطوارئ باÇستشارة من خ
ل التطبیق أو ا°ن

CAIXA - Auxílio Emergencial ¥ یجب علیك التسجیل
Ǽنت ع تطبیق مساعدات الطوارئ أو عÆ اÇن

 أثناء التسجیل ، یجب اÇع
ن عن جمیع ا°شخاص الذین يعيشون معك
 و متشاركÑ ¥ الدخل والنفقات. Ðا ¥ ذلك ا°طفال والقÀ وا°ع�ر
°خري.بخ
ف ذلك, یجب تسجیل الدخل لكل فرد من أفراد العائلة.

auxilio.caixa.gov.br

 اتبع أرقام الھاتف ١١١ و ١٢١ �عرفه تاریخ
ا°ست
م مایو و یونیو

 إذا كنت غیر متأكد إذا كنت
مسجل ام ³ � كادونیكو

جدول الدفع

 إتبع عن طريق التطبيق أو عن طريق
اÖنÕنت مواعيد ا°ست
م ¥ مايو و يونيو

إذا كان لدیك بالفعل حساب بن×
یمكنك الحصول عÆ ا�ساعدة ¥ حسابك 

 یمكن استخدام نفس الھاتف الخلیوي لتسجیل 
أكثر من شخص � التطبیق

CADUNICO
Æیمكنك استشارة تسجیلك ع:

إذاÝ تكن مسًج�¥ كادونیكو
أو إذا كنت من أصحاب ا¥عÞل الصغیرة الفردیة  

(CADUNICO)

MEI
.

 إذا كنت مسج�ً بالفعل � السجل الوحید
 لل¬امج ا³جتÞعیة للحكومة الفیدرالیة

ولكنك ° تتلقى من برنامج الدعم العائ�
٢

:Bolsa Família
،(CADUNICO)

 إذا استوفیت ا�تطلبات ، فستتمكن من تلقي مساعدة
.الطوارئ ، والتي سيتم إيداعها تلقائيًا ¥ حسابك ا�À¥ الحا¹

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

تحذیر!
 احÕس من رسائل ال¬ید اÖلكÕوà ومواقع الویب التي تجلب
معلومات خاطئة أو تحاول الحصول عµ معلوماتك الشخصیة

¥ حالة الشك ، ابحث عن معلومات عÆ ا�واقع الرسمیة

.
.

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

Caixa Econômica Federal ١١١


cidadania.gov.br

وزارة
ا�واطنة

help.unhcr.org/brazil/ar/

 المفوضیة السامیة لãمم المتحدة 
لشؤون ال�جئین

brazil.iom.int

المنظمة الدولیة للھجرة

١٢١

(IOM)

(UNHCR)
معلومات  +

تتبع عملیات السحب من حساب التوفیر
  الر قمي جدوً° محدًدا ستتيحه  

الحكومة الفیدرالیة.

° یزال بإمكانك استقبال الدعم.

ضع وثائق ھویتك بالترتیب

تجنب الحشود غیر الضروریة والتوجه إ� 
البنوك والھیئات العامة ا�خرى دون داع.

 حتي لو كانت مساھم فردي أو
طوعي � الضÞن ا³جتÞعي

.(RNM

حتى أولئك غیر ا�سجلین یمكنھم تلقي
مساعدات الطوارئ.

CADUNICO،إذا Ý تكن مسج� � كادونیكو
ف� تقلق!

  لذلك لیس علیك الذھاب إ� مكتب المساعدة 
 ا°جتماعیة  أو أي مكان آخر للتسجیل ¥

.CADUNICO
كادونیكو

  سیتم فتح حساب توفیر رقمي باسمك. إذا كان 
 لدیك حساب مصر¥ ¥ أي بنك ، فیمكنك  اختیار
 تحویل المبلغ إ� حسابك الحا¹ مجانًا.  بالنسبة

�ولئك الذین یتلقون الدعم العائ�
° ßء یتغیر 

 إذا لم یكن لدیك حساب 
.بنè ، ف� تقلق

Bolsa Família
.

أو بطاقة 
بروتوكول اللجوء ، وثیقة مؤقتة(



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) 98555-0981 (Whatsapp)
 + 55 (11) 98555-0218 (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

� حالة اÖستع�م ، یمكن للمنظ�ت الâیكة التالیة
للمفوضیة وا�نظمة الدولیة للھجرة ا�ساعدة

COVID-19 كیفیة البحث عن ا�ساعدة  � وقت ال 
مساعدات الطوارئ
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