Inscrição no Mass HAF
Siga as etapas abaixo antes de começar sua inscrição no Mass HAF.
Etapa 1 ELEGIBILIDADE

Analise os requisitos de elegibilidade.
Você atende a todos os requisitos abaixo?
 u possuo E moro em uma casa com uma família, condomínio ou casa com 2, 3 ou
E
4 famílias localizada em Massachusetts
 erdi renda ou minhas despesas aumentaram a partir de 21 de janeiro de 2020
P
por causa da pandemia de COVID-19.
Estou atrasado em pelo menos 3 pagamentos do financiamento desde 21 de janeiro de 2020.
 tendo ao requisito de ter renda 150% ou menor que a renda mediana da área (AMI).
A
Veja a etapa 2 para verificar a elegibilidade da renda.

Etapa 2 PRÉ-TRIAGEM

Preencha o questionário de pré-triagem para confirmar sua elegibilidade e que você
atende aos requisitos de renda. O questionário de pré-triagem está disponível em
massmortgagehelp.org/prescreening

Etapa 3 DOCUMENTOS

Se você for elegível, junte os documentos necessários e prepare-se para fazer o upload deles no
portal de inscrição online. Se precisar de ajuda para fazer o upload dos documentos, entre em
contato com a Agência de Aconselhamento Habitacional (HCA - Housing Counseling Agency)
local. Você pode encontrar sua HCA local em massmortgagehelp.org/HCA
Pode ser que lhe peçam mais documentos após o envio. Cabe notar que, mesmo que você
não tenha todos os documentos necessários, ainda assim pode ser que você seja elegível para
o programa.

			____ Identidade válida:

		

				• Uma das seguintes::
				
• Carteira de Habilitação ou Carteira de Identidade Estadual
				
• Certidão de Nascimento dos EUA
				• Passaporte dos EUA
				• Identificação Militar
				• Documentos de imigração
			_____ Extrato de financiamento:
				
O extrato mais recente do seu financiamento mostrando que há pelo
menos 3 pagamentos pendentes

			
			____Comprovante de renda:
			Todas as partes do contrato de financiamento imobiliário deverão
apresentar comprovante de renda. Cada parte deverá apresentar um
documento das categorias abaixo.
			
Se você estiver desempregado e/ou recebendo seguro-desemprego,
apresente uma dentre as seguintes opções:
• Carta de benefícios da SNAP, TAFDC, EAEDC, SSI ou SSP
				
• Carta de elegibilidade para o MassHealth
				
• Carta de benefícios da EEC
				
• Carta de benefícios do programa LIHEAP (auxílio de serviços essenciais)
				
• Documentos de desemprego da MA DUA
			Se você estiver empregado, apresente um dos seguintes:
				
• Contracheque mais recente com ganhos acumulados no ano
				
• Dois extratos bancários mais recentes mostrando depósitos de renda
			Se você é autônomo, apresente um dos seguintes:
				• Dois extratos bancários mais recentes mostrando depósitos de renda
				
• Demonstração de resultados recente assinada e datada
trimestralmente ou acumulada no ano (mínimo de 3 meses)
				
• Declaração de Imposto de Renda de 2020 assinada (IRS 1040)
				
• Declaração de imposto de renda da empresa assinada

Informações adicionais a serem preparadas
Há outras partes no seu contrato de financiamento? Todas as partes precisarão apresentar o
	
número do Social Security (SSN) ou Número de Identificação de Contribuinte Individual (ITIN).
	As demais partes terão que assinar o formulário Autorização de Terceiros (TPA). Pode ser
assinado eletronicamente.

Fazendo a Inscrição
1. Acesse massmortgagehelp.org e clique em
“Apply Now”. Em seguida, clique em “Register”.

massmortgagehelp.org/apply

4. Atualizações sobre sua inscrição
virão do endereço de e-mail
massmortgagehelp@mhp.net para o
endereço de e-mail que você forneceu.
Certifique-se de verificar sua pasta de
Spam ou Lixo.
Outros idiomas: É possível fazer a inscrição
em vários idiomas. Você pode selecionar seu
idioma no canto superior direito do formulário.
Ajuda com a Inscrição

2. C
 rie uma conta com seu endereço de e-mail
e uma senha. Este login (e-mail e senha)
permitirá que você volte para concluir sua
inscrição e verificar o status dela.
3. Após fazer seu registro, você receberá um
código único em seu e-mail para fazer a
verificação da sua conta.



Para maiores informações sobre o Mass HAF
ou atualizações sobre o status da sua inscrição,
ligue para o HAF Call Center em (833) 270
– 2953, de segunda a sábado, das 8h às 19h.
Serviços de intérprete estão disponíveis. Para
serviços TTY, disque 711 em Massachusetts.
Se você precisar de ajuda com sua inscrição,
as Agências de Aconselhamento Habitacional
(HCA - Housing Counseling Agency) trabalham
no estado todo para ajudar nas inscrições.
Encontre a HCA mais perto de você e suas
informações de contato
massmortgagehelp.org/HCA.

Este projeto está sendo apoiado, no todo ou em parte, pelo prêmio federal número HAF0174 concedido à

