
Ajuda e Recursos do COVID-19

Serviços Municipais e Estatais  
BOS311 – Boston COVID-19 Atualizações e Ajuda  
• Ligue para 3-1-1 24/7 para informações de saúde, 

alimentação e segurança.
• Envie BOSCOVID para 99411 para se inscrever para 

fazer o test e receber atualizações do COVID-19.

Linha de Saúde do Prefeito Boston  
617-534-5050 (Inglês, Espanhol, Cabo-verdiano, 
Português, Crioulo Haitiano, Vietnamita e outras 
línguas) 
Ligue e peça ajuda para encontrar cuidados 
de saúde, cuidados infantis, alimentos e 
aconselhamento jurídico. 

Ajuda Financeira 
Trabalhadores de Massachusetts Fundos de 
Socorro de Emergência 
bit.ly/MassWorkerReliefFunds 
Informações sobre aonde solicitar fundos, 
independentemente do seu status imigratório.
Espanhol: bit.ly/FondosdeApoyoTrabajadoresdeMA
Criolo Haitiano: bit.ly/SoulajmanFonIjanspouMA
Português: bit.ly/FundosdeEmergenciaPortuges

Serviços de Previdência Social e Jurídicos da 
Grande Boston  
617-603-1806 (Inglês e Espanhol)
Ajuda se você perdeu seu emprego ou não pode 
trabalhar por causa de COVID-19.

Escritório de Fair Labor Division Hotline do 
procurador-Geral de MA
617-727-3465 (Inglês, Espanhol, Português)
Ligue se estiver a ser tratado injustamente pelo seu 
empregador. Aberto de segunda a sexta-feira, das 
10h às 16h.

Assistência Jurídica
Escritório do Prefeito de Boston para o 
Progresso dos Imigrantes 
617-635-2980 
Ajuda com problemas de imigração em muitos 
idiomas, incluindo cabo-verdiano, espanhol e 
vietnamita. 

Ajuda de Habitação  
City Life/Vida Urbana
617-934-5006 (Inglês) | 617-397-3773 (Espanhol) 
www.clvu.org
Ajude se teme ser despejado.

Associação Cabo-verdiana de Boston
617-506-8150 | Email: info@cvcunido.org
Ajuda com acesso a alimentos e habitação.

Escritório de Estabilidade Habitacional do 
Prefeito de Boston 
617-635-4200 | Email: housingstability@boston.gov
Ajude para encontrar habitação segura e estável.

Assistência de Habitação de Emergência MA 
866-584-0653 (Inglês e Espanhol) 
Candidate-se a abrigo de emergência para 
famílias.  

Ajuda Alimentar 
Projecto Bread
1-800-645-8333 
(Surdos ou Deficiente Auditivo: 1-800-377-1292)
Saiba mais sobre as despensas de comida perto 
de você e obtenha ajuda para solicitar SNAP (vale-
refeição), de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h e 
sábado, das 10h às 14h.

Acesso a Alimentos do Escritório do Prefeito 
617-635 3717 | bostonpublicschools.org/freemeals
Almoço e café da manhã gratuitos para todas as 
crianças de Boston de segunda a sexta-feira, das 
8:30h às 11:30h.  

Centro de Caridades Católicas Yawkey 
617-506-6600 | 185 Columbia Road, Dorchester
Despensa de comida aberta das 9h às 15h, de 
segunda a sexta-feira.

ABCD Roxbury/North Dorchester
617-442 -5900 | 565 Warren Street, Roxbury 
Abre segunda a quarta das 10h às 12h e 2ª e 4ª 
quintas do mês das.  
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Segurança e Cuidados de Saúde
Bowdoin Street Health Center
617-754-0100
Assistência médica, incluindo visitas telefónicas.

Segurança | Casa Myrna / SafeLink 
1-877-785-2020
Peça ajuda a qualquer momento se você se sentir 
inseguro em casa.

Departamento de Crianças e Famílias MA 
617-748-2000
Ligue se você está preocupado com crianças que 
não estão seguras em casa. 

Equipe de Serviços de Emergência de Boston 
(BEST) 
1-800-981-4357 
Ligue para emergências de saúde mental. Aberto 
24 horas por dia, 7 dias por semana.

Serviços de recuperação da Comissão de 
Saúde Pública de Boston 
3-1-1 or 617-635-4500
Ligue a qualquer momento para obter ajuda com 
abuso de substância.

Outra Ajuda
Electricidade e Gás 
Eversource
1-800-592-2000   
(Surdos ou Deficiente Auditivo: 1-800-322-8242) 

National Grid
1-800-233-5325
Você não tem que pagar suas contas de 
eletricidade e gás se não puder pagar durante a 
crise COVID-19. Ligue para sua empresa de serviços 
públicos (você pode encontrar o número de 
telefone em sua última conta) para obter ajuda.

Trabalhos | MassHire 
masshiredowntownboston.org/hiringduringcovid-19/
Visite o site para ver uma lista de empregadores 
que estão contratando ativamente durante a crise 
COVID-19.

http://www.masshiredowntownboston.org/hiringduringcovid-19/

