WIC

Como se inscrever
O primeiro passo é nos contatar pelo
telefone (617) 575-5330 para verificar
se você é elegível. Nossos funcionários
responderão às suas perguntas, e obterão
informações importantes para te ajudar
a se candidatar.
Ao comparecer à sede da WIC para sua
primeira consulta, por favor traga:
• Uma confirmação de que mora em
Massachusetts: uma conta, uma carta
que recebeu, um recibo de aluguel, um
extrato bancário, carteira de motorista
ou outro documento de identidade.
• Uma prova de identidade: carteira de
motorista, certidão de nascimento, ou
cartão de seguridade social.

O WIC é um Programa de Nutrição
Suplementar Especial para Mulheres, Bebês e
Crianças. Este programa procura ajudá-lo a ter
a alimentação e a nutrição de que precisa para
ser saudável. Todos nas categorias elegíveis
serão benvindos, e receberão os serviços com
respeito e dignidade.

Suporte nutricional para famílias,
grávidas, bebês, e novas mamães.

O WIC em Cambridge/Somerville é gerido
pela Cambridge Health Alliance (CHA),
uma provedora local de cuidados primários,
cuidados na maternidade e especializados,
serviços de emergência, cuidados hospitalares
e saúde do comportamento. A CHA oferece
cuidados de qualidade em convenientes locais
na vizinhança, e acesso a cuidados avançados
na Beth Israel Deaconess Medical Center e na
Mass. General Hospital for Children.
www.challiance.org/wic
www.facebook.com/cambridgesomervillewic
Esta instituição é um fornecedor de
oportunidades iguais.
CHA Cambridge/Somerville WIC
(617) 575-5330 • www.challiance.org/wic

• Prova de renda familiar (exceto se já
receber benefícios da TAFDC, SNAP,
ou de alguns programas de Saúde de
Massachusetts (Medicaid). Isso inclui a
renda de todos que moram na sua casa).
Pode ser um holerite emitido dentro
dos 30 dias antes da data da consulta.
Pergunte ao pessoal do programa sobre
outras alternativas, quando telefonar.
• Traga a pessoa a ser incluída no
programa com você, nas suas consultas.
Por exemplo: seu filho.

Boa Comida e
Muito Mais

Unidades em Arlington, Bedford (apenas
para militares), Cambridge, Somerville
e Watertown

www.challiance.org
GR19_206_BP

O que é o WIC?

Quem tem direito ao WIC?

O WIC é um programa nutricional GRÁTIS que
ajuda às famílias com crianças com menos de
cinco anos a obter alimentos saudáveis e a
aprender a comer bem. Também dá apoio às
grávidas, aos bebês, e às novas mamães. A sigla
WIC, em inglês, significa ‘Mulheres, Bebês e
Crianças’; o programa é GRÁTIS para as famílias
elegíveis de Massachusetts. Ligue para o telefone
(617) 575-5330 para ver se podemos te ajudar.

O programa WIC é para grávidas e para qualquer
tipo de família. Se você for mãe, pai, avô ou avó,
pai adotivo, ou tutor, de uma ou mais crianças
com] menos de 5 anos, poderá se inscrever para
receber apoio WIC. Muitas famílias poderão ter o
apoio que precisam do WIC, para manter a família
saudável e comendo bem. Para ver se você
tem este direito, contate-nos pelo telefone
(617) 575-5330.

Sobre o Programa WIC em Cambridge/
Somerville:

Poderá se inscrever no programa WIC se você:

Ajudamos a TODAS as famílias residentes no
Estado de Massachusetts.
O programa WIC fornece:
• Alimentação saudável para grávidas, bebês
e crianças
• Aconselhamento com nutricionistas
devidamente qualificados
• Educação para a Saúde
• Apoio e aconselhamento para aleitamento
materno
• Encaminhamentos para cuidados médicos
e serviços sociais
• Oficinas
• Educação nutricional online

Não fazemos
perguntas sobre a
situação da pessoa
perante a Imigração,
e é fácil se inscrever.

• Morar em Massachusetts
• Receber TAFDC, SNAP ou certos benefícios
de saúde de Massachusetts (Medicaid)
• Atender aos critérios de renda da WIC (ver
a tabela abaixo para ver se sua renda o torna
elegível). Se receber benefícios da TAFDC,
SNAP ou certos benefícios de programas
saúde de Massachusetts (Medicaid),
automaticamente será elegível por renda.
Diretrizes de Elegibilidade por Renda – Programa
WIC de Massachusetts 15 de maio de 2019 a 30 de
junho de 2020
Pessoas na
Casa

Anual

Mensal

		 $23,107

Quinzenal Semanal

$1,926

$889

$445

2

$31,284

$2,607

$1,204

$602

3

$39,461

$3,289

$1,518

$759

4

$47,638

$3,970

$1,833

$917

5

$55,815

$4,652

$2,147

$1,074

6

$63,992

$5,333

$2,462

$1,231

7

$72,169

$6,015

$2,776

$1,388

8

$80,346

$6,696

$3,091

$1,546

Para cada membro adicional da família:
		 +$8,177

+$682

+$315

Homens podem receber
serviços WIC?
Sim, homens são benvindos na WIC. Pais,
avós, padrastos e tutores desempenham
um Diretrizes de Elegibilidade por Renda –
Programa WIC de Massachusetts Papel
importante na criação de crianças. Cuidadores
do sexo masculino são convidados a inscrever
seus filhos e trazê-los às consultas, além de
comparecer a programas e se beneficiarem
dos serviços WIC.
Locais do Programa WIC da CHA no Estado
de Massachusetts:
Arlington: 7 Central St. Suite 160,
(781) 646-2032
Bedford (apenas para militares):
Building 1540, 188 Marrett St., Hanscom AFB,
(781) 862-1420
Cambridge: 119 Windsor St., (617) 665-3750

+$158

North Cambridge: 284 Rindge Ave.,
Somerville: 366 Broadway, (617) 575-5330
Watertown: Igreja do Bom Pastor
(Church of the Good Shepherd),
9 Russell Ave., Lower Level, (857) 523-2797

