
FUNDO DE AUXÍLIO AO ALUGUEL DE BOSTON

Você é um locatário que está procurando assistência para aluguel vencido 
ou futuro, custos relacionados à mudança ou serviços públicos para sua 
residência principal, localizada na cidade de Boston?

1

A sua renda familiar é menor ou igual a 80% da Renda Média da Área (AMI 
- Area Median Income) para o seu tamanho?

Observe que os alunos de faculdade e pós-graduação em tempo integral 
não são elegíveis para assistência do RRF. 

Os residentes de moradias públicas devem entrar em contato com o 
administrador da sua propriedade sobre o programa de atrasos de aluguel 
da Autoridade de Habitação de Boston (Boston Housing Authority). 

2

NÃO ELEGÍVEL: A renda 
familiar deve ser verificada igual 
ou inferior a 80% da AMI.

Alguém em sua família demonstra risco de perder a sua moradia ou está 
passando por instabilidade habitacional? Incluindo: 

● Aviso (s) de serviços públicos/aluguel vencidos
● Ordem de despejo
● Condições de vida inseguras ou insalubres 
● Redução da renda familiar
● Aumento das despesas domésticas devido à COVID-19

3
NÃO ELEGÍVEL: A família deve 
demonstrar risco de perder a 
moradia  ou iestá passando por 
instabilidade habitacional.

O seu domicílio tem atrasos no aluguel ou nos serviços públicos a partir de 
ou após 13 de março de 2020?

4
NÃO ELEGÍVEL: apenas atrasos 
em ou após 13 de março podem 
ser cobertos

SE VOCÊ RESPONDER "SIM" A TODAS AS 4 PERGUNTAS, PODE SER ELEGÍVEL PARA O AUXÍLIO AO ALUGUEL.
Antes de iniciar a inscrição, reúna os seguintes documentos/informações: documentação com foto do chefe da família, cópia assinada do contrato atual 
de locação ou arrendamento, recibos de pagamento atuais (dois mais recentes), lista completa de membros da família, lista completa de fontes de renda 
e informações de contato do locador/administrador da propriedade.

NÃO ELEGÍVEL: A assistência é 
apenas para aluguéis e/ou 
serviços públicos para residências 
primárias localizadas na cidade de 
Boston.
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Acesse boston.gov/housing-stability ou ligue para (617) 635-4200 para obter 
informações adicionais sobre os seus direitos como locatário.

https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/office-housing-stability

