City and County of San Francisco Department of Public Health
Newcomers Health Program
ZSFG/Family Health Center, 995 Potrero Ave. Bldg.80, 5th fl. Room 518
San Francisco, CA 94110

O QUE FAZER DEPOIS DE OBTER O ASILO
Parabéns! Agora que o asilo foi concedido, você tem acesso a novas oportunidades e
benefícios. Alguns deles têm prazos estritos, por isso é melhor concorrer o quanto antes.
Aqui estão algumas coisas importantes que você precisa fazer:
1. Inscreva-se na segurança social: Um cartão da segurança social sem restrições prova que
você pode trabalhar legalmente nos EUA. Visite https://www.ssa.gov/locator para encontrar o
escritorio da Administração do Segurança Social mais perto de você. Traga a sua carta de
aprovação do asilo junto com o cartão I-94; um Decreto Executivo de Revisão Imigratório
(Juiz de Imigração) concedindo asilo; OU uma ordem original da Junta de Apelações de
Imigração concedendo asilo e a sua identificação. Lembre-se de obter um comprovativo de
solicitação
2. Obtenha um cartão de identificação de Califórnia: Você pode solicitar um cartão de identificação
ou uma carteira de motorista do estado de Califórnia no Departamento dos Veículos Motorizados
(Department of Motor Vehicles DMV) perto da sua casa. Consulte https://www.dmv.ca.gov para
encontrar escritórios perto de você. Lembre-se de trazer uma identificação válida, com foto, o cartão
da segurança social e 2 comprovativos que provam que você mora na Califórnia, como uma conta
telefônica, ou um correio oficial com o seu endereço postal da Califórnia.
3. Solicite beneficios / seguro de saúde (Medi-Cal): Muitos novos asilados são elegíveis para
receber Medi-Cal depois de obter o asilo. Dirija-se a agência local de serviços humanos do seu
condado e solicite “Medi-cal para refugiados”. Se você já tem Medi-cal de emergências, você precisa
solicitar o Medi-Cal de “cobertura completa”. Para encontrar o escritório local do seu condado,
consulte https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx. Veja a lista de
documentos para saber o que precisa levar com você quando solicitar os beneficios.
4. Solicite Cal Fresh (ajuda nutricional): Solicite benefícios mensais para que possa comprar
mantimentos. Para obter mais informações sobre o CalFresh e para se candidatar on-line, visite
https://www.getcalfresh.org. Você também pode solicitar o CalFresh quando solicitar o MediCal em
sua agência de serviços humanos do condado
5. Marque uma consulta para uma avaliação médica para se certificar que goza de boa saúde e
bem-estar. Consulte a lista de clínicas na parte traseira e marque uma consulta.

Se precisar de ajuda com formulários ou se tiver dúvidas :
6. Pesquise serviços para refugiados no seu condado na internet: Na última página pode consultar
contatos de algumas agências do condado que trabalham com o reassentamento de refugiados e
agências que fazem avaliações médicas no norte da Califórnia. Pode ainda pesquisar o nome do seu
condado e os “serviços para refugiados” na internet para descobrir qual é a institução no seu condado
que o possa ajudar.
7. Visite uma agência de reassentamento de refugiados ou um programa de avaliação de saúde para
refugiados.
Algums programas de reassentamento de refugiados ajudam a novos asilados com formulários de
serviços sociais, a procurar trabalho, a obter uma avaliação de saúde, aprender inglês e/ou ajuda
financeira. Os programas têm um prazo para a inscrição e contam com requisitos específicos de
elegibilidade, de modo que você deve visitar a agência em seu condado o quanto antes.

Refugee Health Assessment locations in Northern California

Departamentos para avaliações médicas de refugiados/asilados no norte da Califórnia
ALAMEDA COUNTY
Alameda County Refugee Health
Program
6955 Foothills Blvd. Suite 200
Oakland, CA 94605
(510) 895-7352; Fax: (510) 8957376
sly@acmedctr.org

SANTA CLARA COUNTY
TB Clinic/Refugee Health
Assessment Program
976 Lenzen Avenue
Room 1500 & Lower Level San
Jose, CA 95126
(408) 792-5619; Fax: (408)
947-8778
Mylene.Madrid@hhs.sccgov.org

CONTRA COSTA COUNTY
Contra Costa County Health
Department
Physical address in diffèrent
locations, please call (925) 3136893; Fax: (925) 313-6344
maggie.nguyen@hsd.cccounty.us

SACRAMENTO COUNTY
Chest Clinic and Refugee Clinic
4600 Broadway, Suite A,
Sacramento, CA 95820
(916) 874-9330; Fax: (916) 8741446
fieldk@saccounty.net

KERN COUNTY
Department of Public Health
1800 Mt. Vernon Avenue
Bakersfield, CA 93306
(661) 868-1219

STANISLAUS COUNTY
Stanislaus County Health Dept
820 Scenic Drive Modesto, CA
95350
(209) 558-8863

SAN FRANCISCO COUNTY,
SAN MATEO COUNTY, &
MARIN COUNTY
Newcomers Health Program –
Refugee Medical Clinic
Family Health Center
995 Potrero Ave. Ward 85
San Francisco, CA 94110
(415) 206-8608;
Fax: (415) 206-5513
Sammi.Truong@sfdph.org
Newcomers.Health@sfdph.org

Refugee Resettlement Agencies in Northern California

Agências de reassentamento de refugiados no norte da California
ALAMEDA COUNTY
International Rescue Committee
440 Grand Ave #500,
Oakland, CA 94610
510-452-8222

SACRAMENTO COUNTY
World Relief Sacramento
4616 Roseville Rd #107,
North Highlands, CA 95660
916-978-2650

Catholic Charities, East Bay
433 Jefferson Street
Oakland, CA 94607
510-768-3100

International Rescue Committee
2020 Hurley Way,
Sacramento, CA 95825
916-482-0120

Catholic Charities, East Bay
4700 Calaveras Ave.
Fremont, CA 94538
510-793-6465 Web:
http://www.cceb.org/

Opening Doors
1111 Howe Ave #125,
Sacramento, CA 95825
916-492-2591 Web:
www.openingdoorsinc.org

CONTRA COSTA COUNTY
Jewish Family Services, East Bay
Refugee and Immigration Services
1855 Olympic Blvd Ste. 200
Walnut Creek, CA 94596
925-927-2000 Web: www.jfcseastbay.org

STANISLAUS COUNTY
International Rescue Committee
2925 Niagara St. Turlock, CA
95382
209-656-8158
World Relief, Modesto
1401 F Street
Modesto, CA 95354 209-491-2712
www.worldreliefmodesto.org

SANTA CLARA COUNTY
Catholic Charities
2625 Zanker Road
San Jose, CA 95134
408-468-0100 Web:
http://catholicharitiesscc.org
International Rescue
Committee
1210 South Bascom Ave.
Ste. 227
San Jose, CA 95128
408-277-0255
Jewish Family Services of
Silicon Valley
14855 Oka Road, Ste 202
Los Gatos, CA 95032
408-556-0600

Lista de documentos para levar com você quando solicitar ajuda monetária, senhas de
alimentação, e/ou MediCal
Asilados poderão receber certos benefícios de assistência pública a partir da data em que seu
pedido de asilo for aprovado.
As alterações propostas para os ônus públicos NÃO se aplicam aos asilados.
O seu Assistente de Elegibilidade vai-lhe dizer exatamente que documentos precisa levar na sua
consulta de determinação. Os documentos servem para determinar quanto dinheiro receberá. O
montante da ajuda que você receberá depende da renda e bens pessoais da sua familia.
A lista abaixo mostra exemplos dos documentos que o seu Assistente de Elegibilidade pode
precisar para determinar a sua qualificação. Leve todos os documents originais que você tenha.
Comprovativo de identidade
Identificação com foto
• Cartão de identificação ou carteira de motorista
• Passaporte válido
• Documento de autorização de trabalho (cartão EAD)
• Comprovante de idade e relações com os familiares no seu lar
• Certidão de nascimento e casamento
Número da Segurança Social
• Cartão da Segurança Social OU
• Comprovativo ou carta da Administração da Segurança Social, que prova que você já
solicitou um Cartão da Segurança Social
Prova de status de imigração
• Carta de aprovação do asilo de USCIS e I-94
• Ordem judicial do tribunal de imigração
Comprovativo de endereço
• Extratos bancários (extratos mais recentes de contas correntes o de poupança)
• Documentos de registro de veículos
Comprovativo de renda
• Holerite (mais recente, especialmente todos do mês em curso e do anterior)
• Declaração de impostos (cópia da declaração de impostos do ano pasado)
• Se o seu pago é em efectivo o assistente de elegibilidade vai-lhe dar um formulário de
declaração individual
Comprovativo de endereço e gastos de habitação
• Contrato de aluguel
• Comprovante de aluguel
• Carta da pessoa a quem você paga aluguel verificando o seu endereço e gastos de
habitação
• Fatura de serviços públicos (mesmo que a fatura não esteja em seu nome)

