
Gamitin ang iyong liham upang mag-apply para sa 
mga benepisyo at serbisyo

Ang Liham ng Sertipikasyon ay hindi nag-e-expire, ngunit 
ang ilang mga benepisyo ay limitado sa oras.

Hanapin ang Petsa ng Pagsisimula ng Mga Benepisyo na naka-bold at may salungguhit sa 
gitna ng iyong liham.

Itago ang iyong liham! Kakailanganin mo ang iyong orihinal na liham upang mag-
apply para sa mga benepisyo at serbisyo.

Sa pamamagitan ng iyong liham, maaari kang makakuha ng 
tulong sa:

Pagkain
Pera
Seguro sa Kalusugan

*Maaaring hindi ka karapat-dapat para sa lahat ng mga benepisyo, at ang ilang mga benepisyo ay limitado sa
oras. Tingnan ang kabilang pahina para sa mga detalye.

Mga Serbisyong Medikal
Kalusugang Pangkaisipan
Edukasyon

Trabaho
Pabahay

Ano ang susunod mong dapat gawin?

Tumawag sa 1-800-307-4712 para sa tulong sa paghahanap ng 
isang case manager. Tutulungan ka ng case manager na mag-apply 
para sa mga benepisyo at serbisyo.

Mag-apply para sa mga benepisyo at serbisyo

Bisitahin ang mga lokal na ahensyang nagbibigay ng benepisyo

Kapag nagpunta ka sa isang opisina o ahensya, magdala ng:
• Orihinal na Liham ng Sertipikasyon (kinakailangan)
• Social Security ID (kinakailangan)

Kung hindi ka pa nakatanggap ng Social Security na numero, bumisita sa ssa.gov/
locator o tumawag sa 1-800-772-1213 upang hanapin ang pinakamalapit na tanggapan 
ng Social Security Administration (SSA, Pangangasiwa ng Panlipunang Seguridad.

• Katibayan ng kita ng sambahayan para sa lahat ng mga nagtatrabahong miyembro ng
sambahayan (kinakailangan)

• Orihinal na pasaporte o sertipiko ng kapanganakan (nirerekomenda)
• Kung naaangkop, patunay ng pagmamay-ari ng kotse, pagmamay-ari ng ari-arian,

pangangalaga ng bata, kamakailan na mga bank statement, or kasunduan sa pag-upa
(inirerekomenda)

Tandaan:
Maaaring hindi ka karapat-dapat na makatanggap ng lahat ng mga benepisyo, ngunit may karapatan kang mag-apply para 
sa mga pampublikong benepisyo anuman ang iyong katayuan sa imigrasyon. Dapat tanggapin ng ahensyang nagbibigay 
ng benepisyo ang iyong Liham ng Sertipikasyon mula sa HHS. Kung ang isang ahensyang nagbibigay ng benepisyo ay may 
mga katanungan tungkol sa Liham ng Sertipikasyon, dapat nilang tawagan ang numero na nakalista sa liham. Mayroon 
kang karapatang humingi ng isang superbisor kung sa palagay mo ay tinanggihan ang iyong mga karapatan o nakakaranas 
ka ng diskriminasyon. Ang mga biktima ng isang matinding anyo ng trafficking sa mga taong may T visa ay maaaring maka-
access sa mga pampublikong benepisyo — hindi ito makakaapekto sa kanilang Katayuan ng Pagsasaayos (Adjustment of 
Status) (aplikasyon para sa Green Card).



Maaari kang maging karapat-dapat para sa mga programang ito:

Pagkain

Pera

Seguro sa 

Kalusugan at mga 

Serbisyong Medikal

Kalusugang Pangkaisipan

Pabahay

Mataas na Edukasyon

Trabaho

• Supplemental Nutritional Assistance Program (SNAP, Programang Tulong sa Suplementong
Nutrisyon): Programang tulong tulad ng cash na pambayad para sa pagkain sa karamihan 
sa mga groseri na tindahan

• Supplemental Security Income (SSI, Suplementong Panseguridad na Kita): Cash na tulong upang 
matugunan ang mga karaniwang pangangailangan (pagkain, pabahay, at damit) para sa mga 
taong bulag, matanda, o may kapansanan at may maliit o walang kita at mga mapagkukunan.

• Temporary Assistance for Needy Families (TANF, Pansamantalang Tulong para sa mga 
Nangangailangang Pamilya): Cash at oportunidad sa trabaho para sa mga pamilya at bata 
edad 18 taong gulang pababa.

• Refugee Cash Assistance (RCA, Tulong na Cash sa Refugee): May limitasyon sa panahon na 
cash na tulong para sa mga refugee at ibang natatanging populasyon na hindi karapat-
dapat para sa SSI o TANF. *Ang RCA ay puwede lamang hanggang 8 buwan pagkatapos ng 
Petsa ng Pagsisimula ng iyong mga Benepisyo.

• Medicaid: Seguro sa kalusugan para sa mga tao na may mababang kita at limitadong mga 
mapagkukunan.

• Refugee Medical Assistance (RMA, Tulong na Medikal sa Refugee): May limitasyon sa panahon 
na medikal na tulong para sa mga refugee at ibang natatanging populasyon na hindi karapat-
dapat sa Medicaid. *Ang RMA ay puwede lamang hanggang 8 buwan pagkatapos ng Petsa ng 
Pagsisimula ng iyong mga Benepisyo.

• Children’s Health Insurance Program (CHIP, Programang Seguro sa Kalusugan ng Mga Bata): 
Seguro sa kalusugan para sa may mababang kita, walang seguro na mga bata edad 18 pababa.

• Mga Medikal na Pagsusuri o Screening ng Office of Refugee Resettlement (ORR, Tanggapan sa 
Pagpapatira ng Refugee): Pagsusuri sa kalusugan, dayagnosis, paggamot, at pangangalagang 
pang-iwas ng sakit (preventative care).

• Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA, Pangangasiwa sa 
Mga Serbisyo para sa Pang-aabuso ng Droga at Kalusugan ng Pag-iisip): Tulong dahil sa
paggamit ng droga at sakit sa pag-iisip.

• Title IV Federal Student Financial Aid (FAFSA, Titulo IV ng Pampederal na Tulong Pinansyal 
sa Estudyante): Mga grant, pautang, at pag-aaral na pantrabaho upang makatulong sa 
pagbabayad para sa edukasyon.

• Job Corps: Programa sa pagsasanay sa karera para sa mga kabataang edad 16 hanggang 24 
na taong gulang.

• Refugee Support Services (Mga Serbisyong Suporta para sa Refugee): Kabilang sa mga 
serbisyo ang pagsasanay sa wikang Ingles, bokasyonal na pagsasanay, at pagkakalagay at 
pagpapanatili ng trabaho.

• Matching Grant na programa: Tumutulong sa mga refugee at iba pang ORR na karapat-
dapat na populasyon na malagpasan ang mga hamon at makahanap kaagad ng trabaho.

• Public Housing Program (Programa sa Pampublikong Pabahay): Abot-kayang pabahay para
sa mga pamilya at indibidwal na may mababang kita.

• Housing Choice Voucher Program (Programang Voucher Para sa Pagpili ng Pabahay: 
Programang voucher sa pabahay para makatulong sa mga pamilya at indibidwal na may 
mababang kita sa pagbabayad ng upa.

Mga tanong tungkol sa iyong liham at mga benepisyo
Office on Trafficking in Persons Trafficking Specialists (Tanggapan 
ng mga Espesyalista sa Trafficking ng Trafficking ng mga Tao)
Mga serbisyo sa pamamahala ng kaso (case 
management services) sa iyong lugar
Trafficking Victim Assistance Program (Programang 
Tulong para sa Biktima ng Trafficking) 
Mga serbisyong emerhensiya
National Human Trafficking Hotline (Pambansang 
Hotline sa Trafficking ng Tao)

1-866-401-5510
Trafficking@acf.hhs.gov

1-800-307-4712
traffickingvictims@uscridc.org

1-888-373-7888 Text 233733 
Live chat humantraffickinghotline.org/chat

https://www.fns.usda.gov/snap/recipient/eligibility
https://www.fns.usda.gov/snap/recipient/eligibility
https://www.ssa.gov/benefits/ssi/
https://www.acf.hhs.gov/ofa/programs/tanf
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/cma
https://www.medicaid.gov/medicaid/index.html
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/cma
https://www.medicaid.gov/chip/index.html
https://www.acf.hhs.gov/orr/resource/medical-screening-protocol-for-newly-arriving-refugees
https://www.samhsa.gov/
https://studentaid.gov/about
https://www.jobcorps.gov/
https://www.acf.hhs.gov/orr/refugee-support-services
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/matching-grants
https://www.hud.gov/topics/rental_assistance/phprog
https://www.hud.gov/topics/housing_choice_voucher_program_section_8
mailto:Trafficking@acf.hhs.gov
mailto:traffickingvictims@uscridc.org
https://humantraffickinghotline.org/chat



