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Українці, які отримали гуманітарний пароль на в'їзд на 

територію штату Мічиган 

(оновлено станом на 10 червня 2022 р.) 

 

Хто такі українці, які отримали гуманітарний пароль на в'їзд на територію США? 

Це деякі українці або неукраїнці, які останнім часом постійно проживали на території України, 

яким Міністерство національної безпеки США надало або надасть гуманітарний дозвіл на в'їзд та 

перебування в США внаслідок війни Росії проти України. Українці, які отримали гуманітарний 

пароль на в'їзд та перебування у США з 24 лютого 2022 року по 30 вересня 2023 року мають право 

подавати заявки на загальні пільги, допомогу для переселенців та інші пільги, що надають 

біженцям (це не стосується програми надання первинної допомоги переселенцям — «Програми 

прийому та працевлаштування» Державного Департаменту США) до закінчення терміну дії 

дозволу. Чоловіки або дружини цих осіб, або неодружені діти віком молодше 21 року, які 

отримали гуманітарний пароль на в'їзд та перебування у США після 30 вересня 2023 року, також 

мають право подати заявку на отримання таких пільг. 

Ви належите до числа українців або неукраїнців, які останнім часом постійно проживали на 

території України і які отримали гуманітарний пароль на в'їзд та перебування у США 24 лютого 

2022 року або пізніше? 

Ви можете претендувати на федеральні пільги на основі отримання гуманітарного паролю на в'їзд 

та перебування у США, а також на грошову допомогу (за програмою «Додатковий дохід за 

соціальним забезпеченням» (SSI), Програмою надання тимчасової допомоги нужденним сім'ям 

(TANF) або програмою «Грошова допомога біженцям» (RCA)), медичне страхування у системі 

Medicaid або «Програмі медичної допомоги біженцям» (RMA), а також на продовольчу допомогу в 

межах Програми додаткової продовольчої підтримки (SNAP), якщо ви відповідаєте решті критеріїв. 

На додаток до федеральних пільг ви також можете претендувати на підготовку до роботи, 

працевлаштування, вивчення англійської мови та інші послуги, які пропонуються через Office of 

Global Michigan.   

Коли я повинен (повинна) подавати заявку на отримання федеральних пільг, а також пільг та 

послуг Управління у справах переселення біженців? 

Ваші пільги та послуги можуть бути доступні протягом обмеженого часу. Грошова та медична 

допомога, яку надає Федеральне управління у справах переселення біженців (ORR), обмежується 

періодом часу, що не перевищує 12 місяців з дати отримання вами права (21 травня 2022 року або 

дати, коли ви отримали гуманітарний пароль на в'їзд та перебування у США, залежно від того, що 

настане пізніше). Більшість послуг із працевлаштування, що надає Федеральне управління у 

справах переселення біженців, та інших послуг, спрямованих на забезпечення економічної 
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самодостатності, будуть доступні вам до кінця терміну дії гуманітарного пароля на в'їзд та 

перебування у США або протягом п’яти років з дати отримання цього дозволу, залежно від того, 

що настане раніше. 

Де я можу подати заявку на отримання допомоги та соціального забезпечення, а також пільг та 

послуг Федерального управління у справах переселення біженців? 

Подати заявку на отримання допомоги та соціального забезпечення можна в місцевому відділі 

Департаменту Міністерства охорони здоров’я та соціального забезпечення штату Мічиган або на 

вебсайті MI Bridges. Вам можуть бути доступні додаткові послуги підтримки. Щоб отримати 

додаткову інформацію про постачальників послуг у вашому регіоні зверніться за адресою LEO-

RefugeeServices@michigan.gov.  

Чи маю я право на медичний огляд для біженців? 

Якщо ви відповідаєте наведеним вище вимогам, ми рекомендуємо вам пройти медичний огляд у 

клініці для біженців протягом 90 днів після прибуття до США. Це комплексний медичний огляд, 

передбачений програмами Medicaid або RMA. Лікарі пройшли підготовку з питань здоров’я 

біженців і, за потреби, можуть направити вас до інших спеціалістів. 

Якщо ви хочете отримати медичні послуги в своєму регіоні, будь ласка, зверніться за адресою LEO-

RefugeeServices@michigan.gov.  

Де я можу здати обов'язковий тест на туберкульоз? 

Українці, які прибули до США за програмою «Єднаймося для України» (Uniting for Ukraine), 

зобов’язані здати аналіз крові на туберкульоз (ІФН-гамма тест на ТБ, або IGRA) протягом 14 днів 

після прибуття в США. Скринінг на туберкульоз – це частина пропонованого медичного огляду в 

клініках для біженців. Ви також можете зателефонувати в місцеве управління охорони здоров’я, 

щоб отримати додаткову інформацію про гамма-інтерфероновий тест. 

Куди подати заявку на отримання номера соціального страхування? 

Щоб подати заявку на отримання номера соціального страхування, перегляньте вимоги тут або 

відвідайте місцеве Управління соціального забезпечення. Ви можете знайти місцеве Управління 

соціального забезпечення за цим посиланням.  

Де я можу отримати допомогу в пошуку роботи? 

У Office of Global Michigan та у вашому місцевому агентстві Michigan Works будуть доступні 

програми професійного навчання, програми вивчення англійської як другої чи іншої мови, 

створення резюме тощо.  Перейдіть за посиланням, щоб зв’язатися з агентствами у вашому 

регіоні. Зауважте, що для участі в деяких програмах кадрового забезпечення спершу може 

знадобитися отримання дозволу на працевлаштування, виданого федеральним урядом 

(«документ, що підтверджує право на працю у США на законних підставах»).  Вам також 

знадобиться дійсний документ, що підтверджує право на працю у США на законних підставах для 

отримання роботи в США. 

https://www.michigan.gov/mdhhs/inside-mdhhs/county-offices
https://www.michigan.gov/mdhhs/inside-mdhhs/county-offices
https://newmibridges.michigan.gov/s/isd-landing-page?language=en_US
https://www.michigan.gov/ogm/services/refugee-services/refugee-services-programming
mailto:LEO-RefugeeServices@michigan.gov
mailto:LEO-RefugeeServices@michigan.gov
https://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/guidelines/domestic-guidelines.html
mailto:LEO-RefugeeServices@michigan.gov
mailto:LEO-RefugeeServices@michigan.gov
https://www.michigan.gov/mdhhs/inside-mdhhs/county-offices/lhd
https://www.ssa.gov/ssnumber/
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://www.michiganworks.org/
https://www.michigan.gov/ogm/partners
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Що робити, якщо я маю статус, відмінний від статусу особи, яка отримала гуманітарний пароль 

на в'їзд та перебування у США, або прибув (прибула) до США за Програмою прийому біженців 

(USRAP)? 

Наразі єдиною категорією осіб, які мають право на федеральні пільги та послуги, є українці, які 

прибули на підставі гуманітарного дозволу на в'їзд та перебування у США або за Програмою 

прийому біженців.  Якщо особи прибули як туристи, мають тимчасовий захисний або інший статус, 

вони не мають права на отримання пільг відповідно до вимог федерального уряду. 

Для отримання допомоги щодо отримання послуг або питань щодо можливості отримання 

послуг на основі вашого статусу, будь ласка, зверніться за адресою LEO-

RefugeeServices@michigan.gov. 

Цей документ буде оновлено та опубліковано повторно в разі зміни або оновлення інформації. 

Продовжуйте стежити за оновленнями на вебсайті Office of Global Michigan.  

mailto:LEO-RefugeeServices@michigan.gov
mailto:LEO-RefugeeServices@michigan.gov
https://www.michigan.gov/ogm/services/refugee-services/refugee-services-programming

