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Plano de ação familiar 

Preparando sua família para a aplicação das leis imigratórias 

  Se está preocupado com o que irá acontecer com seus filhos caso seja detido ou deportado, 
neste caso, você deverá fazer um plano de ação familiar. Esperamos que nunca seja 
necessário usar este plano, porém ter um plano reduz o estresse que surge num 
acontecimento inesperado. Tenham também em mente que, se os seus filhos nasceram nos 
Estados Unidos, eles são cidadãos americanos. Este guia também contém informações sobre 
onde encontrar uma boa ajuda relacionada à imigração legal e outras fontes úteis de 
informação. 

 O que você pode fazer agora 

Você poderá tomar medidas hoje mesmo para iniciar seu plano de ação familiar.                           
Não é necessário advogado para as seguintes importantes medidas: 

 Procure um adulto de confiança para cuidar da criança caso não seja possível fazer o 
mesmo. Converse com essa pessoa sobre os seus desejos o mais breve possível. 
 

 Preencha o formulário “Designação de um Guardião de Reserva”. Este formulário 
possibilitará a pessoa responsável em cuidar do seu filho tomar diversas decisões 
oficiais. 
 

 Complete o plano de cuidados da criança, que inclui contatos de emergência e outras 
informações importantes. Coloque este documento no seu arquivo pessoal de 
documentos importantes. 
 
Este guia contém exemplos de como reunir estes documentos em um único lugar. 

 O que mais você poderá fazer? 

 As leis imigratórias são complicadas, por isso você se beneficiará ao consultar um advogado 
licenciado. Um advogado poderá ajudá-lo a realizar muitas coisas, como: 

  Avaliar suas opções de status imigratório, como descobrir se é elegível para receber o  
green card, visto ou permissão para trabalho; 

 Designar um procurador legal, que dará poderes sobre suas finanças à uma pessoa de 
confiança. 

 Representá-lo em procedimentos de deportação.  

 Ajudá-lo a identificar outros instrumentos legais que poderá ajudar sua família, como 
tipos diferentes de guarda ou aplicar o status de Imigrante Juvenil Especial para a 
criança. 

Este guia contém informações sobre como buscar e contratar um advogado, e como evitar 
cair em fraude de serviços imigratórios. 
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Arquive Documentos Importantes 

Mantenha um arquivo ou cópias de todos estes documentos em lugar seguro. Comunique 

aos seus filhos, membros familiares e o guardião de reserva onde poderão encontrar este 

arquivo em casos de emergência. 

 

Formulários neste pacote 

 

 Informações importantes sobre a criança 

 

 Números de telefone de emergência e outros contatos importantes 

 

 Informações úteis para conhecimento (coloque o nome da criança) 

 

 Designação do guardião de reserva 

 

 

Outros Documentos Importantes 

 Informações médicas da criança (s), incluindo o seguro de saúde, lista de 

medicação e contato do médico. 

 

 Passaportes 

 

 Certidão de nascimento 

 

 Certidão de casamento (se a condição aplicar) 

 

 Qualquer ordem de restrição contra qualquer pessoa (se a condição aplicar) 

 

 A-number: Número de registro estrangeiro (encontrado nos documentos 

imigratórios, incluindo permissão de trabalho, green card ou qualquer documento do 

USCIS e ICE 

 

 Cópia da carteira de motorista / ou outro documento de identificação 

 

 Cartão do seguro social (Social Security) ou o número do ITIN 

 

 Registro de nascimento (para cidadãos americanos registrados nos países de 

origem dos pais) (se a condição aplicar) 

 

 Qualquer outro documento que desejar encontrar rápido 
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Plano de cuidados da criança 

 Decida quem cuidará dos seus filhos caso não tenha condições 

 Converse com a pessoa que deseja que cuide do seu filho (a), e certifique-se de que saibam 

que serão alistados como contato de emergência. Grave na memória o número do telefone 

deles e faça o seu filho (a) memorizar também. 

 Certifique-se que seu filho (a) saiba quem pode buscá-los na escola, quem não pode e quem 

irá cuidar deles. 

 A escola possivelmente liberará o seu filho (a) somente para o adulto designado. Certifique-se 

de atualizar todas as informações nos documentos das escolas, dos programas depois das 

aulas, creche, colônia de férias, transporte e outros. Certifique-se também que os formulários 

de contatos de emergência e liberação da criança inclua o nome das pessoas que podem e 

daqueles que não podem buscar seu filho (a). 

 Certifique-se de que aqueles que poderão buscar seu filho (a) saibam onde encontrá-lo. 

Entregue uma cópia da programação semanal da criança à essas pessoas, especialmente se 

varia de um dia para o outro. 

 Converse com seu filho (a) sobre este plano 

 Sem deixá-lo preocupado, garanta a seu filho (a) que haverá alguém para cuidar dele caso 

você não possa por algum motivo, nem que seja por um curto período de tempo. Comunique 

quem irá cuidar dele até que tenha condições novamente. Informe também onde poderá 

encontrar uma cópia deste plano. 

 Faça um arquivo de documentos importantes 

 Utilize uma pasta de arquivos, fichário ou um envelope grande para organizar seus 

documentos importantes. Todas as informações do seu plano somente serão úteis se 

conseguir encontrar facilmente. Informe à sua família e ao guardião de reserva onde encontrar 

este arquivo. 

  Deixe por escrito todas as instruções médicas para a criança 

 Certifique-se de deixar por escrito qualquer condição de saúde ou alergia que seu filho (a) 

possa ter, as medicações que toma, o médico dele, e as informações do seguro de saúde. 

Mantenha uma cópia desta informação no seu arquivo de documentos importantes. 

 Dê uma cópia destas instruções à escola do seu filho (a) e ao adulto designado para cuidar da 

criança. Informe a seu filho (a) onde encontrar essas informações quando você não estiver por 

perto.  
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Plano de cuidados da criança 

 Assine o formulário do Guardião de Reserva 

 O formulário “Designação do Guardião de Reserva” é uma forma legar de dar poderes à um 

adulto de confiança para cuidar do seu filho (a) caso esteja impossibilitado. Isto dará à pessoa 

autoridade, de uma forma que um arranjo informal não possibilita. Por exemplo, embora o seu 

vizinho concorde em cuidar da criança, mas não seja guardião de reserva, este não poderá 

tomar decisões relacionadas à saúde e educação do mesmo. 

 A “Designação do Guardião de Reserva” tem validade até que consiga condições de cuidar da 

criança novamente, ou por um ano ou menos. A guarda tem duração de um ano a partir do 

momento que entra em efeito, não pela data que os formulários são assinados. A guarda 

poderá ser cancelada em qualquer momento. O documento não precisa ser reconhecido em 

cartório, mas precisa ser assinado por duas testemunhas. Forneça uma cópia completa da 

“Designação do Guardião de Reserva” para a escola e para o médico da criança. Mantenha 

uma cópia consigo e dê o original ao guardião de reserva. 

 Certifique-se de que seus filhos tenham todos os passaportes 

 Se o seu filho (a) nasceu nos Estados Unidos, acesse o site www.travel.state.gov para receber 

informações de como obter um passaporte americano. 

 Se o seu filho nasceu no seu país de origem, verifique com o seu consulado ou embaixada 

para informações de como obter um passaporte. 

 Você também poderá registrar o nascimento do seu filho (a) na instituição governamental do 

seu país (por exemplo, no consulado do seu país) se a criança tiver nascido nos Estados 

Unidos. Isso poderá garantir benefícios aos seus filhos, incluindo a cidadania no seu país de 

origem. 

 Comunique à sua família e contatos de emergência como localizá-lo se for 

detido pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas) 

 Não existe nenhuma instituição de detenção do ICE em Connecticut. Qualquer pessoa detida 

na custódia de Connecticut, será inicialmente detida em Massachussetts. As instituições são 

em North Dartmouth, Boston, Plymouth e Greenfield, Massachussets. Porém os detidos podem 

ser transferidos para outro estado em qualquer momento. 

 Os familiares poderão usar o localizador de detidos pelo ICE para localizar seus ente queridos. 

https://locator.ice.gov/odls/homePage.do. 

 Certifique-se que sua família e contatos de emergência tenham uma cópia do seu A-Number 

(seu número de registro estrangeiro encontrados nos seus documentos imigratórios), caso 

possua este documento. 
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Informações importantes da criança 

Nome da criança  
Data de nascimento  
Número do telefone celular da criança (caso 
possua) 

 

Escola / Creche / Babá  
Endereço da Escola / Creche / Babá  
Número de telefone da Escola / Creche / Babá  
Nome do professor (a)  

Número da classe  

Prestador de cuidados da criança após as aulas  

Número de telefone do prestador de cuidados da 
criança após as aulas 

 

Outras colônias / esportes / programas  

Número de telefone da colônia / esportes / 
programas 

 

Alergias  

Condição de saúde  

Medicamentos  

Número de telefone do médico  

Endereço do médico  

Companhia de Seguro de Saúde  

Número da apólice  

 

Números de telefone de emergência e outros contatos importantes 

Números de emergência 
Emergência imediata 

 
911 

Departamento de polícia  

Departamento de bombeiro  

Controle de envenenamento  

Contatos de família 
Mãe / Responsável / Guardião permanente / 
Telefone de casa 

 

Telefone celular  

Endereço do trabalho  

Pai / Responsável / Guardião permanente  

Número de casa  

Número de telefone celular  
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Informações importantes da criança 

Continuação dos contatos familiares  
Endereço de trabalho  

Telefone de trabalho  

Outros contatos de emergência e a relação 
com a pessoa 

 

Telefone celular  

Outros contatos de emergência e a relação 
com a pessoa 

 

Telefone celular  

Outros contatos de emergência e a relação 
com a pessoa 

 

Telefone celular  

 

Contatos diversos  
Dentista  

Número de telefone  

Companhia de seguro dental  

Número da apólice  

  

Marca do carro / modelo  

Número da placa   

Companhia de Seguro do Carro e número de 
telefone 

 

Número da apólice do seguro  

  

Consulado  

Endereço e número de telefone  

  

Contato da comunidade religiosa  

Endereço  

Número de telefone  

  

Advogado / Prestador de serviços legais  

Endereço  

Número de telefone  
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Informações úteis para conhecimento 

 

(Nome da criança) 

Alimento favorito  

Alimento que não gosta e outras alergias 

alimentícias 

 

Horário e rotina para dormir  

Brinquedos, livros, jogos e atividades favoritas  

Regras de uso de telas digitais  

Nome dos amigos mais próximos  

Horário para chegar em casa  

Restrição para dirigir (filhos maiores)  

Outras regras importantes  

 

Programação semanal 

Dia da semana Atividade Local / Número de telefone 

Segunda-feira   

Terça-feira   

Quarta-feira   

Quinta-feira   

Sexta-feira   

Sábado   

Domingo   
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Formulário do guardião de reserva 

 Você não precisa ir para o tribunal para nomear alguém como guardião de reserva do seu 

filho. O guardião de reserva poderá ser nomeado por preencher alguns formulários simples, 

desde que o outro progenitor da criança concorde com a guarda de reserva, tenha perdido 

seus direitos parentais na justiça ou tiver morrido. 

 Há outras opções de guarda infantil em Connecticut caso a guarda de reserva não sirva para o 

seu caso. Nestas condições, será necessário encontrar um advogado para ajudá-lo a entender 

seus direitos. 

  Qual é a função do guardião de reserva? 

  O guardião de reserva será a pessoa que cuidará do seu filho, dando tratamento médico, 

alimentação, vestimenta e abrigo; certificando-se também de que a criança frequente a escola. 

O guardião de reserva tem autoridade legal para tomar decisões médicas e educacionais para 

o seu filho. A guarda tem duração de um ano a partir do momento que entra em efeito, não pela 

data que os formulários são assinados. Se os pais da criança morrerem, a guarda expira em 90 

dias. 

 Benefícios para o seu filho 

 O guardião de reserva poderá fazer a solicitação de benefícios para o seu filho no 

Departamento de Serviço Social de Connecticut (DSS). A solicitação dos benefícios poderá ser 

feita por ligação ao DSS, no número: 1-855-6-CONNECT. Listamos abaixo alguns benefícios 

que poderão ser oferecidos: 

     Seguro de Saúde 

  O novo guardião deve certificar-se de que seu filho (a) receba tratamento médico. Se o seu 

filho (a) tem cidadania americana e recebe o seguro médico Husky pelo estado de Connecticut, 

a cobertura do seguro geralmente continua quando a nova guarda é iniciada.  

     Assistência monetária 

 O seu filho (a) poderá receber assistência monetária se o guardião não estiver elegível. O 

guardião poderá fazer a solicitação em favor da criança. 

     Vale-alimentação (SNAP) 

 Se o guardião se qualificar para o vale-alimentação, ele poderá solicitar a inclusão do seu filho 

(a) no vale-alimentação da família. 

     Seguro Social 

  Se o seu filho (a) recebe o subsídio de invalidez pelo seguro social, o pagamento do mesmo 

continuará a ser efetuado. O guarda deverá preencher os documentos junto à Administração do 
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Seguro Social para que o seu filho (a) receba o pagamento. O seguro social é um benefício 

federal. Contate a Administração do Seguro Social no site: www.ssa.gov. 

Instruções para o formulário do guardião de reserva 

 Para designar um guardião de reserva, você deverá preencher os formulários nas próximas 

quatro páginas. O formulário deverá ser testemunhado, mas não é necessário reconhecer em 

cartório. VOCÊ NÃO PRECISARÁ IR AO TRIBUNAL. Não existe nenhum custo em preencher 

os formulários. 

 Definição 

 Guardião de reserva: A pessoa que concorda em cuidar do seu filho (a) caso não esteja 

impossibilitado. 

 Mandante: Você 

 Progenitor autorizante: O outro progenitor do seu filho (a). 

 Testemunha: Alguém que não seja você, o outro progenitor ou o guardião de reserva. 

 Instruções por etapas 

 Preencha o formulário “Designação do guardião de reserva” 

 Assine o formulário na frente de duas testemunhas. Obs.: O guardião de reserva 

não poderá ser testemunha. 

 Cada uma das testemunhas deverá assinar debaixo do termo: “Testemunha da 

assinatura dos pais” 

 

 Certifique-se de que o outro progenitor assine debaixo do termo: “Progenitor 

autorizante”, na frente de duas testemunhas. Se a criança tiver pais diferentes, será 

necessário preencher um formulário para cada um. 

 Cada testemunha deverá assinar debaixo do termo: “Testemunha da assinatura 

do progenitor autorizante” 

 

 Peça ao guardião de reserva para colocar os formulários completos num lugar seguro. 

Mantenha uma cópia no seu “Arquivo de documentos importantes” e dê uma cópia à 

escola e ao médico do seu filho. 

 

 Se você for detido ou deportado, o guardião de reserva deverá preencher o formulário 

chamado “Declaração de que a guardião de reserva está em efeito”. Este é o formulário 

que eles precisam para provar que são os guardiões do seu filho (a). Este formulário 

não precisa ser preenchido no tribunal. 

 

A “Designação do Guardião de Reserva” é válida por um ano, ou até que você retorne a 

cuidar do seu filho, ou seja, o que vier primeiro. 
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  Designação do Guardião de Reserva                                                 Estado de Connecticut 

Eu, ________________________, de ___________________________, Connecticut, designo  

                    (Pais)                                                (Endereço) 

___________________________, de ___________________________, como guardião de  

(Nome do Guardião de Reserva)                 ( Rua / Cidade / Estado) 

 

reserva dos meus filhos menores de idade:    

___________________________ (data de nascimento:__________)           

      (Nome da criança) 

___________________________ (data de nascimento:__________)           

      (Nome da criança)                                         

___________________________ (data de nascimento:__________)           

      (Nome da criança)                                         

A guarda entrará em efeito na ocorrência de um dos seguintes eventos (marque todas as opções 

correspondentes): 

o Se eu for detido ou deportado por qualquer imigração ou autoridade alfandegária dos Estados 

Unidos, ou por qualquer Estado ou autoridade na aplicação das leis federais. 

o Caso eu tenha falecido, e o Guardião de Reserva possuir uma cópia do meu certificado de óbito. 

o Outro evento (especifique): _________________________________________________. 

O outro progenitor do meu filho (a) ou da criança mencionada acima é: 

_____________________________________________________ 

 (Nome do outro progenitor) 

Marque uma opção: 

o O consentimento do outro progenitor para esta designação está anexo. 

o O outro progenitor, _____________, é falecido ou foi removido como guardião legal do menor. A 

cópia do certificado de óbito ou a ordem de remoção está anexa. 

Eu tomei esta decisão sobre a designação em sã consciência. 

Assinado por: 

Progenitor: _____________________________                       Data:__________________ 
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Testemunha da assinatura do progenitor 

 Eu certifico de que a pessoa que assinou este formulário como “Mandante”, assinou este documento na 

minha presença. Eu certifico também que sou maior da idade de dezoito anos, e não a pessoa 

designada acima como “Guardião de Reserva”. 

________________________                                                                  _____________________ 

(Assinatura da testemunha n1)                                                                  (Data da assinatura) 

______________________________________________________________________________ 

(Endereço da testemunha n1)        

________________________                                                                  _____________________ 

(Assinatura da testemunha n2)                                                                  (Data da assinatura) 

______________________________________________________________________________ 

(Endereço da testemunha n2)        
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Progenitor autorizante 

 Eu, ____________________, o (a) progenitor (a) dos menores mencionados acima, autorizo a 

designação das pessoas designadas neste documento como guardiões de reserva dos meus filhos 

menores de idade. 

____________________________                                                            Data:__________________ 

(Assinatura do outro progenitor) 

________________________________________________________________________________ 

(Endereço do outro progenitor) 

 

Testemunha da assinatura do progenitor autorizante 

 Eu certifico de que a pessoa que assinou este formulário acima, assinou este documento na minha 

presença. Eu certifico também que sou maior da idade de dezoito anos, e não a pessoa designada 

acima como “Guardião de Reserva”. 

________________________                                                                  _____________________ 

(Assinatura da testemunha n1)                                                                  (Data da assinatura) 

______________________________________________________________________________ 

(Endereço da testemunha n1)        

________________________                                                                  _____________________ 

(Assinatura da testemunha n2)                                                                  (Data da assinatura) 

______________________________________________________________________________ 

(Endereço da testemunha n2)        
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Declaração de que a guardião de reserva está em efeito 

 Eu, ___________________, residente de _______________________, Estado de _________,         

(Nome)                                             (Endereço) 

sobre pena de testamento falso declaro que: 

______________, que residia em _________________________, Connecticut 

(Progenitor)                                       (Endereço) 

designou a mim como Guardião de Reserva do seu filho (a) menor de idade _______________ 

                                                                                                                           (Nome da criança) 

no documento datado __________. 

 

Houve a ocorrência de um dos eventos marcados abaixo: 

o O progenitor foi detido ou deportado por qualquer imigração ou autoridade alfandegária dos Estados 

Unidos, ou por qualquer Estado ou autoridade na aplicação das leis federais. 

o O progenitor faleceu. A cópia do certificado de óbito está anexa. 

Outro: _________________________________________________. 

Eu tenho conhecimento de que haverá penalidades para declarações falsas. 

 

______________________________ 

(Assinatura do Guardião de Reserva) 

 

Assinado na presença de: 

______________________________ 

(Assinatura da testemunha n1) 

______________________________ 

(Assinatura da testemunha n2) 

 

 

 

 

http://www.ct.gov/


Estado de Connecticut  www.ct.gov 

 
 

Como encontrar e contratar um advogado licenciado 

 Deve-se consultar um advogado para ajudá-lo em situações complicadas. Você poderá ser 

qualificado para receber serviços legais de uma organização de serviços legais de Connecticut, 

ou talvez possa receber ajuda de um advogado particular. Certifique-se de que o advogado que 

contratar seja licenciado e tenha experiência em leis imigratórias. 

 Todos os advogados de Connecticut são exigidos serem licenciados pelo Estado. Você poderá 

saber se um advogado é licenciado através da busca pelo nome no website da Justiça de 

Connecticut: 

http://www.jud.ct.gov/attorneyfirminquiry/AttorneyFirmInquiry.aspx 

 Ao contratar um advogado: O que perguntar 

 Qual é a sua experiência em casos como o meu? 

 Quanto você irá cobrar? 

 O que poderá fazer especificamente para me ajudar? 

 Cuidado! Proteja-se contra fraude 

 Somente um advogado licenciado, ou um Oficial Executivo de Inspeção Imigratória e 

Representante Certificado do Conselho de Apelos de Imigração, é autorizado e qualificado para 

dar assistência no caso de status imigratório. Os representantes certificados pelo EOIR/BIA em 

Connecticut poderão ser encontrados no site abaixo: 

https://www.justice.gov/eoir/page/file/942306/download#CONNECTICUT 

Não contrate ninguém que: 

 Recusa a dar um contrato escrito 

 Cobra por formulários de imigração não preenchidos 

 Promete um bom resultado por ter contatos especiais na Imigração (USCIS) 

 Tenta se passar por advogado licenciado 

 Pede para mentir num formulário ou assinar um documento em branco 

 Cobra para colocá-lo na lista de espera ou “ficar na fila”. Não existe nenhuma lista. Não 

existe nenhuma fila.  

Se suspeitar fraude, declare à polícia ou consulado. Depois contate a Comissão de Comércio 

Federal para fazer uma denúncia em inglês ou espanhol no número:877-FTC-HELP (877-382-

4357). 
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 Serviços legais para famílias de baixa renda 

 O programa de serviços legais de Connecticut fornece assistência legal gratuita em casos civis 

para famílias de baixa renda. Dependendo de onde reside, poderá encontrar um programa de 

serviço legal para contatar. 

 Condado de Hartford: Assistência legal Greater Hartford:860-541-5000 

 Condado de New Haven: Assistência legal de New Haven:203-946-4811 

 Todas as outras áreas de Connecticut: Linha direta Serviços Legais de Imigração:800-

798-0671. 

 Advogados particulares 

 Se não se qualificar para assistência legal, poderá encontrar um advogado particular para 

ajudá-lo. Muitos advogados que são experientes nas leis de imigração, também são membros 

da Associação Americana de Advogados de Imigração. Você poderá pesquisar no website para 

encontrar um advogado imigratório em Connecticut. http://www.ailalawyer.org 

Conheça os seus direitos 

 Todas as pessoas – sejam documentadas ou não, tem direitos neste país. Converse com 

todos na sua família, incluindo seus filhos, sobre o que fazer se os oficiais da ICE vierem à sua 

casa, aborde-o ou prenda-o. 

 ICE na sua porta 

 Você não precisa abrir a porta para o ICE ou qualquer outro policial sem um mandado 

assinado pelo Juiz (“mandado judicial”)  

 

 Um mandado judicial deverá conter especificamente o seu nome e endereço correto 

 

 Peça para passar o mandado debaixo da porta ou para mostrá-lo pela janela, para que 

verifique o nome, endereço e assinatura do Juiz. 

 Se o ICE abordá-lo ou prendê-lo 

 Você tem o direito de permanecer em silêncio: 

Não precisa falar com ICE ou responder às suas perguntas 

 

 Ligue para um advogado ou seu consulado 

 

 Não assine nenhum documento antes de consultar um advogado 
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Fontes úteis 

 

 Se o seu filho (a) estiver na custódia do DCF 

        Departamento de Cuidados da Família e da Criança:   1-800-842-2288 

 Como aplicar para os benefícios: 

        Departamento de Serviços Sociais:                               1-800-626-6632 

 Informações sobre a guarda e formas 

        Tribunal de sucessões de Connecticut:                          www.ctprobate.gov 

 Informações sobre serviços sociais: 

        Serviços locais United Way CT:                                      2-1-1 

                                                                                            1-800-203-1234(Fora de Connecticut) 

 Assistência legal  

       Linha direta Serviços Legais de Imigração:                     800-798-0671 

       Assistência legal Greater Hartford:                                  860-541-5000 

       Assistência legal de New Haven:                                     203-946-4811 

       Associação Americana de Advogados de Imigração:      www.ailalawyer.org 

       Clínica de Imigração da Escola de Direito Yale:              203-432-4800 

       Clínica de Direitos Humanos e Asilo da Escola de Direito UConn: 860-570-5205 
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O gabinete do governador Dannel P. Malloy gostaria de agradecer as seguintes organizações e 

agências pela sua competência e montagem do Plano de Ação Familiar: 

Departamento da Criança e Família 

Departamento de Moradia 

Departamento de Serviços de Emergência e Proteção Pública 

Departamento de Saúde Pública 

Departamento de Serviços Sociais 

Departamento Estadual de Educação 

Escritório da Infância 

Tribunal de Sucessões de Connecticut 

Gabinete do Prefeito de Cidade de New Haven 

       Assistência legal Greater Hartford 

       Assistência legal de New Haven 

Serviços Legais de Connecticut 

Grupo Legal de Hartford 

Junta de Ação Progressiva 

Estudantes de Connecticut para um sonho 

 

O Plano de Ação Familiar do Estado de Connecticut é baseado no modelo criado pelo 

Immigrant Legal Resource Center, www.ilrc.org. Nós agradecemos pela sua disposição em 

permitir adaptar o seu trabalho para os residentes do nosso Estado. 
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