Emprego e Renda Durante o Covid-19
Recursos do First Source Jobs da Somerville Community Corporation
Seu trabalho foi impactado pelo coronavírus? A equipe do programa First Source Jobs está
disponível para ajudar. Podemos conectá-lo a oportunidades de emprego, ajudar a solicitar o
seguro-desemprego e encontrar outros recursos para ajudar você durante esta crise. Entre em
contato conosco!

Ligue: 617-410-9917
Blake Roberts Crall
Danyal Najmi

brobertscrall@somervillecdc.org
dnajmi@somervillecdc.org

Juan Williams

jwilliams@somervillecdc.org

Inglês, Espanhol
Inglês, Espanhol
Português, Crioulo
Haitiano, Arábico, Hindu
Inglês, Espanhol

Fatima Sadki Filali
Marcia Arlington

fsadkifilali@somervillecdc.org
marlington@somervillecdc.org

Inglês, Arábico, Francês
Inglês, Português

Solicitando os Benefícios do Seguro-desemprego
•

•

•
•

•

Você deve solicitar benefícios de desemprego imediatamente se tiver sido demitido, teve
horas reduzidas ou não puder trabalhar por qualquer motivo devido ao Covid-19.
Inscreva-se online: https://www.mass.gov/unemployment-benefits-for-claimants
Ligue hoje para a SCC ou envie um email para obter ajuda com o seguro-desemprego ou
com perguntas. Podemos ajudá-lo a se inscrever por telefone, mesmo que você não
tenha um computador ou não fale inglês.
Guia útil para preencher o pedido de desemprego: https://www.mass.gov/doc/filing-anew-unemployment-claim-covid-19/download
Se você é imigrante, é elegível para receber benefícios de desemprego desde que tenha
autorização de trabalho; você não precisa ser cidadão. Receber subsídios de desemprego
não conta como carga pública.
Fique em contato com seu empregador! Muitas empresas planejam recontratar sua
equipe quando for seguro, portanto, saiba como entrar em contato com você e se você
está disponível para trabalhar quando for a hora. Verifique seu telefone e e-mail
regularmente.
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Procurando um Trabalho
A maioria dos empregadores precisou fechar ou cortar horas, portanto a probabilidade de serem
contratados nesse momento é pequena. Se você precisar trabalhar e achar que é a escolha certa
para você e sua família, consulte nosso Job Board para obter uma lista dos locais que estão
contratando. Atualizaremos esta lista em nosso site todos os dias e podemos ajudá-lo a enviar
solicitações ou conectar-se aos empregadores.

http://somervillecdc.org/covid-19-job-board

Saúde e Segurança no Trabalho
Se você estiver trabalhando, sua saúde e segurança no trabalho são muito importantes. Este
recurso do GBLS, Justice at Work e Lawyers for Civil Rights explica seus direitos no trabalho
durante o surto de coronavírus. https://jatwork.org/know-your-work-related-rights-during-thecoronavirus/

Outros Recursos
Recursos

Link

Lista de Recursos Comunitários na
Área de Boston

https://docs.google.com/document/d/14JYALTcbGrwXwL
2OipH0BSCYcT4TzkryMd06RSiHaRs/edit#heading=h.byf
a0jxxfxyb

Fundos de Emergência para
Trabalhadores de Massachusetts,
incluindo fundos para trabalhadores
sem documentos
Ajuda mútua para Somerville e
Medford

https://bit.ly/MassWorkerReliefFunds

Recursos do Lawyers for Civil Rights

http://lawyersforcivilrights.org/coronavirus/

MIRA Coalition

https://www.miracoalition.org/resources/covid19/

Guia de Recursos Alimentícios de
Somerville

http://somervillefoodsecurity.org/food-access-duringcovid-19/

https://mutualaidmamas.com/mc_cid=ad3de07334&mc
_eid=e76ac0222a
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