Supporting Neighborhood Opportumty in Massachusetts

0 programa Oportunidade de Apoio no Bairro em Massachusetts (SNO Mass - Supporting Neighborhood
Opportunity in Massachusetts) oferece auxilio para as familias com o Voucher para Escolha de Habita�ao que
tenham criarn;:as em idade escolar e desejam mudar para comunidades com escolas de alta qualidade, parques
e espa�os abertos, e ambientes saudaveis e seguros. 0 SNO Mass ajuda as familias a tirarem melhor proveito da
"escolha'' incorporada no Programa de Voucher para Escolha de Habita�ao (Housing Choice Voucher Program).

0 lugar onde voce mora
e importante

Maior acesso a ruas seguras, escolas fortes e
ambientes saudaveis pode fazer uma enorme
diferenc;:a para voce e sua familia. Quanto mais
tempo voce vive nesses tipos de comunidades,
maior o impacto positivo. As crian(j'.aS que se
mudam para areas de alta oportunidade tern
muito mais probabilidade de se formarem na
faculdade e ganhar, em media, US$ 300.000 a
mais ao longo de suas vidas do que se ficarem
em um bairro com oportunidades inferiores.

0 bairro e importante

Ele tern um GRANDE impacto na sua familia.
Pode influenciar a saude da sua familia, a
qualidade da educa(j'.iio do seu filho, a renda
futura e a qua.lidade de vida.
• E uma GRANDE decisao. Voce nao deve ter
pressa em escolher qualquer apartamento s6
porque esta disponivel. Tern que ser o lugar
certo para sua familia.
• Voce tern ESCOLHAS. 0 SNO Mass pode
ajuda-lo com as escolhas mais importantes
para voce e sua familia.

Quern e qualificado?

Para participar deste programa, voce deve:
• Ter um Voucher para Escolha de Habita(j'.ao
em vigor que esteja em situa(j'.iio regular
junto a sua agenda de habita(j'.iio ou ser um
candidato na lista de espera.
• Ter pelo menos um filho menor de 18 anos
em sua casa.
• Viver atualmente fora de uma area elegivel
para o SNO Mass.

0 que oferecemos
Um especia.lista em mobilidade habitaciona.l
dedicado ira considerar as necessidades e
preferencias exclusivas da sua familia para
'
ajudar na busca da sua habita(j'.ao.

Suporte pre-mudan�a:
• Conecta voce aos proprietarios e as unidades
em areas elegiveis.
• Maior valoriza(j'.ao do voucher para
corresponder aos alugueis do mercado.
• Transporte para visitar os apartamentos.
• Informa(j'.6es e contatos com as escolas.

Assistencia financeira:
• Disponivel antes e depois da mudan(j'.a.
• Assistencia com os custos necessarios para a
mudan(j'.a. ( dep6sitos de seguran(j'.a, caminhao
de mudan9a, etc.)
• Assistencia para os custos relacionados com
atividades p6s-escolares, programas de verao e
outras taxas.

Suporte pos-mudan�a:
Seu especialista em mobilidade estara a
disposi(j'.ao a cada passo ao longo do caminho
para ajudar voce e sua familia:
• Ajudando voce a se estabelecer em sua nova
comunidade e nas escolas.
• Auxiliando voce a encontrar recursos, servi(j'.OS,
programa(j'.ao infantil e outras comodidades.
• Trabalhando com voce para descobrir maneiras
de se envolver em sua nova comunidade.
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Para mais informações por favor entre em contato:
SNOMass@rcapsolutions.org
978-630-6648
www.rcapsolutions.org/sno-mass

SNOMass

Supportin� Nei�hborhood Opportunity in Massachusetts

Fale hoje mesmo com um especialista em mobilidade sobre o SNO Mass!

