Fundo para Redisentes Excluídos de
Nova Jersey (ENJF)

Se você foi excluído dos cheques de estímulo federal e do auxílio-desemprego relacionado
à COVID-19, você pode se qualificar para o programa ENJF. O ENJF é um programa de
assistência em dinheiro em que as famílias elegíveis receberão um benefício de até $ 1.000
por pessoa elegível e, no máximo, $ 2.000 por família, uma única vez.

Você estará qualificado para se
inscrever no Fundo para Residentes
Excluídos de Nova Jersey SE:

Você sofreu impacto pela COVID-19?
Isso significa que sua família experimentou:

você não se qualificou para receber e foi
excluído dos cheques de estímulo federal
da COVID-19 e do auxílio-desemprego
relacionado à pandemia.

$

você experimentou dificuldades
financeiras devido à pandemia da
COVID-19.

l

l

l

Sua família tem renda igual ou inferior a
$ 55.000.

l

Você mora em Nova Jersey e tem mais de
18 anos.  

dificuldades financeiras devido à pandemia
porque você perdeu renda devido à redução
de horas/demissão do trabalho
impossibilidade de trabalhar devido ao
isolamento/quarentena ou devido ao
cronograma de aprendizado escolar remoto
de seu filho
doença e/ou morte devido à COVID-19; ou
incapacidade de pagar as contas devido à
perda de receita.

Acesse ExcludedNJFund.nj.gov e clique na
página Elegibility Criteria (Critérios de elegibilidade)
para conferir se você é elegível.

Como funciona

l
l

l

Inscreva-se on-line em ExcludedNJFund.nj.gov
Você precisará fornecer comprovantes de idade, identidade, residência, renda e dificuldades
devido à COVID.
Você SÓ PODERÁ SE INSCREVER se tiver sido excluído dos cheques de estímulo federal e do
auxílio-desemprego relacionado à COVID.

As inscrições serão processadas de acordo com a ordem de entrada, até que o financiamento se esgote.
Se precisar de ajuda com o aplicativo, você também pode entrar em contato com nossos parceiros
da comunidade do DHS que poderão ajudá-lo. Acesse ExcludedNJFund.nj.gov e clique na página
Application Assistance (Ajuda com aplicativo) para obter uma lista de assistentes do aplicativo.
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