
VOCÊ PRECISA DE AJUDA DEVIDO A UMA DEFICIÊNCIA? 
 

 

Você tem alguma deficiência que faça com que seja difícil para você: 

□ Requerer benefícios 
□ Fazer verificações 
□ Comparecer a compromissos, ou  
□ Fazer outras coisas que o DTA solicita?  

Pode ser que possamos ajudar. Sob uma lei chamada Lei dos Americanos Portadores de Deficiência 
(ADA-Americans with Disabilities Act), podemos lhe oferecer ajuda adicional ou ajustar algumas 

regras. Isso é chamado acomodação. Uma acomodação pode facilitar a sua interação com o 

departamento. 

Quem pode obter uma acomodação?  

Qualquer pessoa portadora de deficiência pode solicitar uma acomodação. Isso se aplica a pessoas 

portadoras de deficiências físicas ou mentais de qualquer tipo. 

Quais são os tipos de acomodações que estão disponíveis? 

 Esses são exemplos comuns de acomodações. Você também pode solicitar outras coisas. 

□ Podemos alterar as nossas regras para que você não precise vir ao escritório. Se precisarmos 
entrevistá-lo, podemos ir até a sua casa ou fazer a entrevista por telefone. 

□ Podemos ajudá-lo a fazer as verificações. 
□ Podemos ajudá-lo a preencher os formulários do DTA. 
□ Podemos explicar os comunicados do DTA a você.  
 

O que você deve fazer para obter uma acomodação? É SÓ PEDIR! 

Se você acha que precisa de mais ajuda, informe o seu gerente de caso. Seu gerente de caso pode 

ajudá-lo. Seu gerente de caso com o Escritório da Equipe de Acomodação à ADA trabalhará com você 

para determinar a melhor maneira de ajudá-lo. Membros da Equipe de Acomodação à ADA: 

__________________________________     

O que acontece se o DTA não concordar em oferecer a ajuda adicional que você pediu? 

Se você não receber a ajuda de que acha que precisa, você pode pedir à Equipe de Acomodação do 

Escritório Central para examinar o seu pedido. Se não concordar com a decisão, você também pode 

recorrer à Divisão de Audiências.  

TRIAGENS DE DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM TAFDC GRATUITAS!  

Você tem dificuldade para ler, escrever, lembrar ou entender as coisas?  

Isso cria dificuldades para você no trabalho ou na escola? Você pode solicitar uma triagem de 

dificuldade de aprendizagem gratuita caso esteja solicitando ou obtendo TAFDC.  
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