
Não pare de usar benefícios públicos desnecessariamente. Você tem o direito de obter o atendimento 
e o apoio de que precisa sem medo. Muitos serviços da cidade, incluindo assistência médica e serviços 
sociais, estão disponíveis a todos os nova-iorquinos, independentemente do status de imigração. 

É importante saber: 

• Em 9 de março de 2021, a regra de encargo público da administração Trump acabou. Essa política 
fez com que os imigrantes questionassem o uso de benefícios públicos em virtude das questões de 
imigração. O governo federal voltará a usar as políticas anteriores. 

• Os residentes da cidade de Nova York podem acessar muitos serviços sociais e de saúde, 
incluindo Medicaid de emergência, auxílio com alimentação, proteção ao locatário e assistência 
jurídica gratuita. Seu status de imigração, capacidade de pagamento e status de emprego não 
são levados em consideração.

• Receber a vacina, teste ou tratamento da COVID-19 não afetará seu status de imigração. 

• Se você tiver dúvidas ou preocupações, ligue para ActionNYC em 1-800-354-0365 e diga 
“public charge” (encargo público) para se conectar com a assistência jurídica de imigração 
gratuita e segura financiada pela cidade.
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