Важлива інформація для спонсорів та одержувачів
допомоги за програмою Uniting for Ukraine (Програма
підтримки українських біженців, U4U) у штаті New Jersey
Українці, які отримали статус «гуманітарний пароль» (humanitarian parole) у період
з 24 лютого 2022 року до 30 вересня 2023 року, мають право звертатися за такими
програмами пільг та видами допомоги:
Доступна допомога та підтримка

Куди звертатися для реєстрації
та отримання допомоги

Refugee Cash Assistance (Грошова допомога біженцям,
RCA) — грошова допомога особам без дітей на утриманні

Щоб зареєструватися в програмі поряд з вами, пишіть
njor.info@rescue.org або дзвоніть 917-561-3327.

Продовольча допомога — NJSNAP

Реєструйтеся онлайн або в управлінні соціального
забезпечення вашого округу. Заява та список місцевих
офісів доступні на сайті njsnap.gov

Грошова допомога для сімей
із дітьми — TANF

Звертайтесь онлайн на сайті njhelps.gov або
в управління соціального забезпечення вашого округу

Медичне страхування NJ FamilyCare (програма Medicaid)

Звертайтесь онлайн на сайті njfamilycare.org

Допомога з харчуванням для вагітних жінок та дітей
до 5 років — програма Women, Infant and Children
(«Жінки, немовлята та діти», WIC)

Звертайтесь до місцевої установи.
Список установ доступний на сайті
www.nj.gov/health/fhs/wic/participants/apply-wic/

Підтримка психічного здоров'я та емоційна пітримка

Дзвоніть 1-877-222-3737, щоб поговорити
з кваліфікованим фахівцем

Юридична допомога*
*Українці, які не мають статусу «гуманітарний пароль»
(humanitarian parole), мають звертатися за юридичніми
консультаціями до адвоката з імміграційних питань,
щоб дізнатися про можливості допомоги з іммігграцією.

Список адвокатів з імміграційних питань поряд
з вами доступний на сайті
www.justice.gov/eoir/file/ProBonoNJ/download

Право на отримання державних виплат (TANF, Medicaid та SNAP) включає фінансові та інші нефінансові фактори, такі як відповідний
імміграційний статус. Право на отримання імміграційного статусу для осіб, які отримали право на в’їзд та перебування в США
по «гуманітарному коридору», зберігається доти, доки вони мають статус осіб, яким дозволено в’їзд і перебування в США, і до
закінчення терміну дії такого дозволу на в’їзд і перебування в США, за винятком ситуацій, коли до закону ввносяться зміни або особа
отримує інший відповідний імміграційний статус. Ознайомтеся з критеріями надання права на отримання пільг онлайн.

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ
Сайт Welcome.US містить корисні посібники для спонсорів з усіх питань, що стосуються
підтримки біженця
Лінія підтримки U4U, організована Міжнародним комітетом порятунку та компанією
Loyal Source: одержувачі U4U в U.S. можуть дзвонити 407-591-3963 Лінія підтримки дозволяє
отримати інформацію про пільги та ресурси, зокрема про допомогу з працевлаштуванням.

Додаткові відомості та новини про нас можна знайти на сайті www.nj.gov/humanservices/njnewamericans/.
З будь-яких питань звертайтесь електронною поштою за адресою NJRefugeeProgram@dhs.nj.gov
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