
 

 

 

 

 
 

Часті запитання для 
Українських Клієнтів 

Фінансова Допомога 
Існує багато типів програм допомоги, на які ви можете претендувати. Щоб дізнатися 

більше, відвідайте https://www.acf.hhs.gov/orr/fact-sheet/benefits-ukrainian-humanitarian-

parolees. 
 

Державна Допомога 

Ці програми адмініструються на державному рівні, тому вони можуть працювати по-різному в інших 

штатах. У штаті Іллінойс ви можете заповнити заявку ABE за адресою 

https://abe.illinois.gov/abe/access/ (або RefugeeOne може зробити це за вас), щоб подати заявку на 

наступні програми: 

• Додаткова Програма Допомоги з Харчуванням (SNAP): Ця програма надає встановлену 

суму грошей щомісяця (сума залежить від розміру домогосподарства та доходу 

домогосподарства), яку можна витратити на продукти харчування в більшості продуктових 

магазинів. Її не можна використовувати в ресторанах або купувати готову їжу. Кошти 

знаходяться на картці LINK. Її можна використовувати як звичайну дебетову картку. 

 
• Тимчасова Допомога Малозабезпеченим Сім 'ям (TANF) або 

Грошова Допомога Біженцям (RCA): ці дві програми надають грошову 

допомогу, яка також щомісяця вноситься на картку LINK, де її можна 

використовувати як дебетову картку або для зняття грошей в банкоматі. 

Як і SNAP, ця допомога залежить від розміру домогосподарства та 

доходу. TANF призначений для сімей з дітьми до 18 років. RCA 

призначений для дорослих без дітей до 18 років. 

 

• Medicaid: Це державна програма медичного страхування для малозабезпечених осіб. 

Ви отримуєте страхову картку, яку повинні брати на всі медичні прийоми. 

Примітка. Всі ці програми мають обмеження щодо доходу, і ви зобов 'язані повідомляти про будь-

які зміни в доході (шляхом надсилання зарплатних чеків). Не забудьте повідомити про зміни в 

доходах, інакше вас можуть попросити повернути гроші, які ви отримували з моменту зміни вашого 

дохідного статусу. 
 

Жінки, Немовлята та Діти (WIC) 

Існує ще одна державна програма, 

спрямована на забезпечення харчовими 

продуктами вагітних жінок та дітей віком до п 

'яти років. Програма видає картку 

(поповнюється щомісяця), якою можна 

оплачувати певні продукти. Дізнатися 

більше/подати заявку тут: 

https://www.benefitsapplication.com/program_inf 

o/IL/WIC 

https://www.acf.hhs.gov/orr/fact-sheet/benefits-ukrainian-humanitarian-parolees
https://www.acf.hhs.gov/orr/fact-sheet/benefits-ukrainian-humanitarian-parolees
https://abe.illinois.gov/abe/access/
https://www.benefitsapplication.com/program_info/IL/WIC
https://www.benefitsapplication.com/program_info/IL/WIC


Додаткове Забезпечення Доходу 
(SSI) 

Ця програма (пов 'язана з програмою 

соціального забезпечення), але є лише для 

тих, хто не може працювати через свій вік (65 

років і старше) або інвалідність. Процес 

подання заявки може зайняти деякий час. 

Відвідайте місцевий офіс, щоб дізнатися 

більше або розпочати подачу: - 

https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp 

 
 

 
 
 

 

 

Основні Документи 

• Документ про дозвіл на 

працевлаштування (EAD) дозволяє 

легально працювати в США 

• Картка соціального страхування. Ця 

картка/номер необхідні для роботи, а 

також для багатьох інших питаннь, таких 

як відкриття банківського рахунку або 

отримання певних видів фінансової 

допомоги. 

RefugeeOne може допомогти вам подати 

заявку на отримання цих документів, або ви 

можете подати заявку самостійно 

(докладніше тут: https://www.uscis.gov/i-765) 

 
 
 

Медичне Обстеження 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова Адреса? 

Подайте AR-11 протягом 10 днів, вказуючи 

свою нову адресу: https://www.uscis.gov/ar-11 

 

 

Курси Англійської 

Існує багато безкоштовних занять з 

англійської, як другої мови (ESL), доступних у 

спільноті, онлайн та у класах. RefugeeOne має 

онлайн-класи, або ми можемо відправити вас 

до класу неподалік вашого будинку. Щоб 

отримати додаткову інформацію, зв 'яжіться з 

Mara Delcamp в RefugeeOne. 

 

Українці, які прибувають по гуманітарному притулку, можуть отримати безкоштовне медичне 
обстеження протягом 90 днів після прибуття; воно включає безкоштовне обстеження на ТБ, яке 
необхідно для Програми «Єднання заради України». 
Якщо ви хочете записатися на прийом у клініці Antillas, RefugeeOne може це зробити за вас. Для 
інших лікарень запишіться, будь-ласка, самостійно та принесіть з собою наступні документи: I-
94, паспорти, дозвіл на в'їзд та записи про вакцинацію. 

 

Сімейний медичний центр Antillas 

https://www.sinaichicago.org/en/find-a-

location/results/smg-antillas/ 

3109 W. Armitage Ave., Chicago IL 

60647 773-384-4933 

 

Медичний Центр Aunt 

Martha’s Aurora Health & 

Outreach Center 

https://www.auntmarthas.org/am-finder/aurora-

health-outreach-center/ 

680 S. River St., Aurora IL 60506 

877-692-8686 

Грошовий грант IFSP (4000 $): Цей грант більше не доступний. Якщо цей грант стане 

доступним в майбутньому, подати заявку може тільки агентство (наприклад, RefugeeOne) - ви 

не можете подати заявку самостійно. 

https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://www.uscis.gov/i-765
https://www.uscis.gov/ar-11
http://www.sinaichicago.org/en/find-a-
http://www.auntmarthas.org/am-finder/aurora-
http://www.auntmarthas.org/am-finder/aurora-


 
Районний центр громадського здоров'я 
Champaign Urbana 

https://www.c-uphd.org/ 

201 W. Kenyon Rd. Champaign, IL 

61820 217-352-7961 

 

Обласний відділ охорони здоров 'я 
Winnebago 

https://www.wchd.org/ 

555 N. Court St., Rockford IL 

61103 815-720-400 

 

Hamdard Health Bensenville 

https://www.hamdardhealth.org/ 

1240 IL Route 83, Bensenville IL 60106 

224-414-1390 

 
Heartland Health Center 

https://www.heartlandhealthcenters.org 

1300 W. Devon Ave., Chicago IL 

60660 773-751-7850 

 
Обласний відділ охорони здоров 'я Rock 
Island 

https://richd.org/ 

2112 25th Ave., Rock Island IL 

61201 309-793-1955 
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