
  
 
 

THE SALVATION SRMY 
619 PURCHASE STREET 

NEW BEDFORD, MA 02740 
 
Nós gostariamos de informar-lo que estamos a aceitar APLICAÇÕES PARA O 
NATAL a partir de Terca feira , dia 7 de Novembro até Sexta-feira dia17 de 
Novembro, e Terca Feira  dia 28 de Novembro ate Sexta-feira dia 1 de Dezembro .  
Horas diarias para aplicações sera das 9:30 a.m. – 11:45 a.m.  
 
Temos disponivel para familias trabalhadoras e estudantes a tempo completo á noite 
na Quinta-feira dia 16 de Novembro e na Quinta-feira dia 30 de Novembro, das 5:00 
as 7:30 da noite.  Estudantes ou pessoas que desempenham serviço a comunidade 
durante o dia, tera de levar documentação de tais para ser vistos a noite.  
 

Qual Quer Pessoa que pretenda se candidatar a assistencia 
alimentar e as prendas para os seus filhos (idade 0 ate 16 anos) 

tera ̃o que trazer a seguinte documentaça ̃o: 
 

SE RECEBEM WELFARE, SEGURO SOCIAL, SSI, OU DISABILITY 
 Foto original para Adultos 

Cartão original de Mass. Health  
e certidões de nascimento de todas as crianças 

 Recibo oficial de renda, ou factura oficial com nome e endereço  
datada nos ultimos 2 meses 

 
SE TRABALHA OU ESTA DESEMPREGADO 

Foto original para Adultos 
 Cartão original de Seguro de Saude 

e certidões de nascimento de todas as crianças 
2 ultimos talões de pagamento ou de desemprego 

Recibo oficial de renda, ou factura oficial com nome e endereço  
datada nos ultimos 2 meses 

 
-Se ha duas familias, que vivem juntas em uma casa, cada familia deve aplicar 
separada. 
-Qual quer pessoa com mais de 18 anos que pretendam aplicar separado tera que 
fornecer foto, prova de rendimento, e prova de residencia 
-Qual quer familia que tenha filhos adoptados por favor, traga o passaporte infantil. 
 
Todas as aplicações serão tomadas no nosso escritorio - Se voçe precisar de mais 
informaçoes, entre em contato conosco - (508) 997-6561 e fale com Liliana Costa que 
os ajudará em Portugues. 
                                                                                                        (Portuguese) 
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