مساعدات الطوارئ 2021

مساعدات الطوارئ 2021

الالئجون واملهاجرون ،إذا تلقيت مساعدة
طارئة يف عام  ، 2020فراجع هنا ما إذا كان
يحق لك الحصول عىل املساعدة هذا العام

 -1ما هي قيمة مساعدات الطوارئ 2021؟
 150ريال برازييل  /شهر ًيا  250ريال برازييل  /شهر ًيا
ألرسة  -شخص واحد
ألرسة بها شخصان أو أكرث

 -2ما هي مده املساعده؟

 375ريال برازييل  /شهر ًيا
ألرسة ترأسها امرأة بدون زوج ومعالون
 ،مبا يف ذلك األمهات املراهقات الاليئ
ترتاوح أعامرهن بني  12و  17سنة

 -3من ميكنه الحصول عيل املساعده؟
5من تلقى مساعدات الطوارئ حتى ديسمرب  2020؛ و
5من لديه دخل أرسي للفرد يصل إىل نصف الحد
األدىن لألجور ( 550.00رياالً برازيليًا) ؛ و
5من هو جزء من عائلة بإجاميل دخل يصل إىل  3مرتبات
بأجاميل الحد األدىن لألجور ( 3300.00ريال برازييل).

ملدة تصل إىل

 ٧أشره!

تنبيه

لتلقي مساعدة الطوارئ  ، 2021لن تضطر إىل
التسجيل! ستستخدم الحكومة الفيدرالية البيانات التي
تم الحصول عليها العام املايض .بالنسبة ألولئك املؤهلني
 ،سيكون الدفع تلقائيًا .احذر من املواقع املزيفة التي
تطلب بياناتك الشخصية لتحصل عىل املساعده!

 -4كيف تحصل عىل املساعده؟
.أإذا كنت جز ًءا من برنامج الدعم العائيل  ، Bolsa Famíliaو إذا كان مبلغ
مساعدات الطوارئ  2021أعىل  ،فيحق لك الحصول عيل املساعده.

جدول الدفع

سيتم سداد دفعة مساعدات الطوارئ  2021تلقائيًا يف الحساب الذي تتلقى
فيه الدعم العائيل  .Bolsa Famíliaلذا  ،ليس عليك الذهاب إىل البنك!
.ب) إذا مل تكن جز ًءا من الدعم العائيل  ، Bolsa Famíliaفسيتم دفع
املساعده الطارئة  2021عن طريق حساب توفري اجتامعي رقمي  ،يفتح
تلقائيًا ومجانيًا من قبل  ،Caixa Econômica Federal CEFيف ملكية
املستفيد .للوصول إليه  ،ما عليك سوى تنزيل تطبيق “.”CAIXA TEM
apple.co/3c3C2Qp
bit.ly/2RR8TAQ
إذا مل يكن لديك وصول إىل اإلنرتنت وتحتاج إىل سحب املساعده  ،فيمكنك سحبها من فروع
بنك  Caixaومراسيل  Caixa Aquiوأجهزة الرصاف اآليل  Caixaومحالت اليانصيب.

سيتم الدفع يف نفس
التاريخ الذي تتلقى فيه
.Bolsa Família

جدول الدفع
تم تقسيم مواعيد دفع مساعدات الطوارئ
لعام  2021حسب شهر امليالد السنوي.
بهذه الطريقة  ،كال الدفع عن طريق حساب
املدخرات االجتامعية الرقمية والسحوبات
النقدية ستتبع التواريخ التي تحددها الحكومة
الفيدرالية اعتبا ًرا من شهر امليالد السنوي.
للوصول إىل تواريخ الدفع  ،قم بالوصول إىل الصفحة الرسمية للحكومة
الفيدرالية  -مساعدات الطوارئ bit.ly/2SaDUAb :2021
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إذا مل يكن لديك اتصال باإلنرتنت وتحتاج إىل سحب امليزة  ،فيمكنك سحبها يف فروع بنك Caixa
ومراسيل  Caixa Aquiوأجهزة الرصاف اآليل  Caixaواليانصيب .لكن انتبه! تختلف مواعيد سحب
مساعدات الطوارئ  2021وتعتمد عىل كل حالة .ال تخرج لسحب املنفعة دون التحقق من تاريخك!

 -5هل يلزم تحديث السجل الشخيص  CPFالخاص يب لتلقي مساعدات الطوارئ 2021؟
نعم! إذا كان بإمكانك تلقي معونة الطوارئ  ، 2021فيجب تحديث السجل الشخيص  CPFالخاص بك .االستثناء الوحيد
هو للمستفيدين من برنامج  .Bolsa Famíliaلتحديث التسجيل الشخيص  ، CPFاتبع اإلرشادات أدناه:
.أقم بتنزيل تطبيق التسجيل الشخيص االلكرتوين CPF Digital
عىل هاتفك الخلوي أو قم بالوصول إىل موقع الويب للتحقق
من حالة السجل الشخيص  CPFبكbit.ly/3vxSMXw :

apple.co/3oZjkyw
bit.ly/2SGpiII

.بإذا كانت هناك أي مشكلة معلقة يف السجل الشخيص  CPFالخاص بك  ،فقم
بالوصول إىل موقع الويب واتبع خطوة بخطوة لتحديثهbit.ly/3wHf7lA :

 -6إذا كان أكرث من شخص واحد يف عائلتي
ميكنه الحصول عىل معونة الطوارئ ،2021
فمن الذي سيحصل عىل املساعده؟

 -7هل ميكنني التحقق من أي
موقع رسمي إذا كنت مؤهالً لتلقي
مساعدة الطوارئ 2021؟

شخصا واح ًدا فقط يف األرسة
حددت الحكومة الفيدرالية أن ً
ميكنه الحصول عىل املساعده .ستتبع األولوية الرتتيب أدناه:

نعم! أنشأت الحكومة
الفيدرالية موق ًعا
إلكرتون ًيا للتحقق من
هذه املعلومات  ،ميكنك
الوصول إليه هنا:

.أاملرأة التي تعيل أرسة بدون زوج ومع من يعولهم.
.بمن هو األكرب سنا  ،وإذا كان ال يزال بحاجة
للمساعده  ،وستكون األولوية للمرأة ؛ و

.جالرتتيب األبجدي لالسم األول  ،إذا لزم
األمر  ،ألغراض فك التعادل.

bit.ly/3wFOTjr

إذا قمت بالوصول إىل موقع استشارات املساعدة يف حاالت الطوارئ لعام consultaauxilio.cidadania.gov.br/consulta - 2021
وشاهدت نتيجة “غري مؤهل” وال توافق عىل هذه النتيجة  ،فانقر عىل زر “املعارضه” ”Contestar
بعد النقر عىل هذا الزر  ،سيتم تقديم تحليل حول ما إذا كان من املمكن تقديم نزاع بنا ًء عىل أسباب عدم املوافقة عىل مساعدتك .إذا أمكن
 ،سيسأل املوقع عام إذا كان املواطن يريد حقًا تقديم املعارضه ،وعند التأكيد  ،سيتم إرسال املعارضه للتقييم من قبل الحكومة الفيدرالية
إذا أمكن  ،سيسأل املوقع عام إذا كان املواطن يريد حقًا تقديم املعارضه ،وعند التأكيد
 ،سيتم إرسال املعارضه للتقييم من قبل الحكومة الفيدرالية
سيكون لديك  10أيام تقوميية لتقديم املعارضه .سيتم احتساب هذه الفرتة من تاريخ نرش النتيجة عىل موقع االستشارة.
أياً كان من يقوم باملعارضه  ،فسيتم تحليل املساعده مرة أخرى يف الشهر التايل  ،بهدف أن تكون
التحليالت التي يتم إجراؤها أقرب ما ميكن إىل الوضع الحايل للمواطن.

انظر هنا ملزيد من املعلومات حول عملية املعارضه يف مساعدات الطوارئ لعام bit.ly/3g6Z1MU 2021
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معلومات مفيدة
Bolsa-Família
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إذا كانت عائلتك تحصل عيل  ، Bolsa Famíliaفسيتم الدفع
يف نفس الحساب وبطاقة الربنامج أو عن طريق اإليداع يف
حساب مرصيف  ،عيل حسب كيفية دفع االستحقاق من قبل.

إذا كنت بحاجة إىل سحب املساعده الطارئة ،2021
فاحمل معك دامئًا وثيقة هوية (بروتوكول طلب
اللجوء أو وثيقة  RNMاملؤقتة أو محفظة .)RNM

إذا مل تحصل عيل  ، Bolsa Famíliaفسيتم
الدفع من خالل حساب التوفري االجتامعي الرقمي
 ، Caixaمن خالل تطبيق .Caixa Tem

تجنب الحشود! إذا كنت بحاجة إىل سحب املساعده
 ،فتذكر ارتداء القناع واحرتام املسافة الفاصله.
كن حذ ًرا مع املواقع والروابط التي تطلب
تسجيلك وبياناتك الشخصية لتلقي مساعدات
الطوارئ  !2021تذكر أنه هذا العام لن يكون
هناك تسجيل وسيتم الدفع تلقائيًا  ،بنا ًء عىل
بيانات من حصل عىل املساعده يف عام !2020

أولئك الذين ليس لديهم هاتف محمول أو التطبيق
ميكنهم أيضً ا طلب سحب يف فروع  .CAIXAلكن
انتبه إىل جدول الدفع ألولئك الذين ليسوا من
 ، Bolsa Famíliaألن األموال متوفرة أوالً يف تطبيق
« »CAIXA Temوعندها فقط ميكن سحبها نق ًدا.

أنشأت الحكومة الفيدرالية موق ًعا إلكرتون ًيا يحتوي
عىل األسئلة واألجوبة الرئيسية حول املساعدة الطارئة
لعام  .2021الوصول هناbit.ly/34q9VX8 :

ستتبع السحوبات النقدية من مساعدات الطوارئ
 2021جدوالً محد ًدا للحكومة الفيدرالية.

ملزيد من املعلومات
وزارة املواطنة
 هاتف121

bit.ly/34oM5Lw

بنك Caixa Econômica
Federal
111

املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني

bit.ly/3fsxt4b

ajuda.acnur.org

املنظمة الدولية
للهجرة

brazil.iom.int

صندوق األمم املتحدة لـ
الطفولة ()UNICEF
uni.cf/34rKPHv

unicef.org/brazil

هيئة األمم
املتحدة للمرأة

onumulheres.org.br

ملزيد من املعلومات  ،ميكن للمفوضية واملنظامت الرشيكة للمنظمة الدولية للهجرة املساعدة:
ADRA - Agência Adventista de
Desenvolvimento e Recursos Assistenciais
ادرا  -وكالة مصادر التنمية واملساعدة األدفنتستية
ماناوس ()AM

AVSI - Associação Voluntários
para o Serviço Internacional
 - AVSIرابطة املتطوعني للخدمة الدولية
بوا فيستا وباكارميا ()RR

Caritas Arquidiocesana de São Paulo
)(Centro de Referência para Refugiados
االركدوسيانا كاريتاس ساو باولو (مركز مرجع الالجئني)
ساو باولو ()SP

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

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

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

CAMI - Centro de Apoio ao Migrante
كامي  -مركز دعم املهاجرين e
ساو باولو (  )SP

Cáritas Brasileira Regional Paraná
كاريتاس الربازييل اإلقليمي بارانا
كوريتيبا ()PR

+55 (11) 9672-94238  contato@cami.org.br 

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

ASBRAD - Associação Brasileira de Defesa
da Mulher da Infância e da Juventude
أسرباد  -الجمعية الربازيلية للدفاع
عن املرأة األطفال والشباب
جوارولوس ()SP

CAM - Centro de Atendimento ao Migrante
 - CAMمركز الخدمة للمهاجر
كاكسياس دو سول ()RS

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

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

Cáritas BrasileiraRegional Norte II
كاريتاس الربازييل اإلقليمي
بيليم بارا ()PA
caritasnorte2@caritas.org.br 
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Missão Paz
مهمة السالم
)SP( ساو باولو

Círculos de Hospitalidade
دوائر الضيافة
)SC( فلوريانوبوليس

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

contato@circulosdehospitalidade.org 

SPM - Serviço Pastoral Migrante
 رعايه املهاجرين- SPM
)SC( ) و فلوريانوبوليسPB( كوندي

CDHIC - Centro de Direitos Humanos
e Cidadaniado Imigrante
 مركز حقوق اإلنسان وجنسية املهاجرين- CDHIC
)SP( ساو باولو

spmnecasadomigrante@gmail.com 
Serviço Jesuíta a
Migrantes e Refugiados
الخدمة اليسوعية املهاجرون والالجئون
 بوا فيستا (ريو، ) برازيليا (املقاطعه الفيدراليه
 وبيلو،)AM(  ماناوس، )جراندي دي سول
)RS(  وأساف بورتو أليغري،)MG( هوريزونتي
(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 

+55 (48) 99800-5255 

contato@cdhic.org 
+55 (11) 95327-8158 
FFHI - Fraternidade Federação
Humanitária Internacional
 أخوة االتحاد اإلنساين الدويل- FFHI
)RR( بوا فيستا وباكارميا
meiosdevida.roraima@fraterinternacional.org 
IMDH - Instituto Migrações e
Direitos Humanos Brasília
معهد الهجرة وحقوق اإلنسان برازيليا- IMDH
)DF( برازيليا
imdh@migrante.org.br 

Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro
كاريتاس الربازييل
)RJ( دي جانريو
+55 (21) 98463-6505  il@caritas-rj.org.br 
Cáritas Arquidiocesana de Manaus
كاريتاس الربازييل ماناوس
)AM( ماناوس
caritasarquimanaus@gmail.com 
+55 (92) 99519-5501  +55 (92) 3212-9030 
Cáritas Brasileira Regional Santa Catarina
كاريتاس الربازيلية منطقة سانتا كاتارينا اإلقليمية
)SC( فلوريانوبوليس
casadedireitos.sc@caritas.org.br 
+55 (48) 99829-2008 
Centro de Referência e Atendimento
para Imigrantes (CRAI)
)CRAI( مركز املراجع والخدمات للمهاجرين
)SP( ساو باولو
recepcao.crai@sefras.org.br 
+ 55 (11) 2361-3780 
+ 55 (11) 2361-3780 (Whatsapp) 
+ 55 (11) 2361-3780 (Whatsapp) 

قنوات اإلبالغ
اإلبالغ عن العنف الجسدي أو الجنيس أو النفيس ضد األطفال واملراهقني والنساء
 لإلبالغ عن العنف100 اتصل بـ
ضد األطفال واملراهقني

املكاملة مجانية
.ومجهوله

 لإلبالغ180 اتصل عىل
عن العنف ضد املرأة

