
Como o SSI para 
crianças pode ajudar?

Quem é elegível?

Como posso 
contribuir e ajudar 
uma criança a 
acessar recursos?

Quais recursos 
estão disponíveis?

Renda de Segurança Suplementar (SSI, por suas siglas em Inglês) para Crianças:

Para que é, para quem é e como os Pais/Cuidadores podem ajudar?

para Crianças

Contato SOAR: soar@prainc.com | (518) 439-7415 x2 | https://soarworks.samhsa.gov/

O Centro de Assistência Técnica, Divulgação, Acessibilidade e Recuperação (TA) SSI/SSDI é financiado pela Departamento 
Americano de Administração de Serviços de Saúde Mental e Abuso de Substâncias (SAMHSA) e é um programa nacional 

desenvolvido para aumentar o acesso aos programas de benefícios de renda por incapacidade administrados pela Administração 
de Seguro Social (SSA) para adultos e crianças elegíveis que estão passando ou estão em risco de desabrigo e têm uma doença 

mental grave,  deficiência médica e/ou um transtorno por uso de substâncias concomitante.  

Conecte-se com os contatos da SOAR do seu estado: https://soarworks.samhsa.gov/directory

• Crianças (desde o nascimento até os 18 anos) que 
tenham deficiência física ou mental que cause 
limitações funcionais graves 

• Crianças e famílias com baixa renda e recursos
• Nota: Se uma criança é solteira, vive com seus pais e 

seus pais não recebem SSI, uma parcela da renda e 
recursos dos pais pode ser considerada 

• Busque um provedor de SOAR em sua comunidade e 
converse com eles sobre as necessidades do seu filho

• Forneça informações sobre o funcionamento do seu 
filho na escola, em casa, no consultório médico, etc.

• Ajude a identificar fontes adicionais de 
documentação médica ou educacional 

• Conecte-se com redes de apoio familiares em sua área 
• Se tiver interesse em aprender mais, confira ou 

complete o CURSO ON-LINE do SOAR:  Currículo Infantil

• Entendendo o SSI para Crianças: 
https://www.ssa.gov/ssi/text-child-ussi.htm

• Organizações Familiares: https://www.fredla.org/
• Diretório SOAR: 

https://soarworks.samhsa.gov/content/contact-us, 
https://soarworks.samhsa.gov/directory

• Curso Online SOAR: Currículo Infantil: O curso pode 
ser um recurso para os pais aprenderem sobre o 
SSI, o processo de aplicação e como eles podem se 
conectar com os recursos 
https://soarworks.samhsa.gov/course/soar-child-curriculum

• Estabilizando a renda da sua família e filho(s)
• Renda que pode ser usada para serviços de apoio 

(por exemplo: terapias, creche)
• Cobertura aprimorada do seguro de saúde (Medicaid)
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