
 

Програма фінансової допомоги в разі надзвичайної ситуації 
Часті запитання 

 
Що таке Програма фінансової допомоги в разі надзвичайної ситуації (DCAP)? 
 
З 17 квітня 2020 року Департамент соціальних і медичних служб штату Вашингтон (DSHS) впроваджує 
Програму фінансової допомоги в разі надзвичайної ситуації (Disaster Cash Assistance Program, DCAP). Ця 
програма покликана задовольнити основні потреби певних жителів штату Вашингтон під час періоду 
надзвичайного стану, спричиненого вірусом COVID-19.  
 
Чому впроваджується ця програма? 
 
У відповідь на пандемію COVID-19 губернатор штату Джей Інслі оголосив надзвичайний стан у всіх округах 
штату Вашингтон. Це дає змогу DSHS надавати пільги в рамках Програми фінансової допомоги в разі 
надзвичайної ситуації сім'ям та особам, які зазвичай не мають права на отримання грошової допомоги. 
  
Як подати заявку? 
 

Для участі в програмі необхідно пройти співбесіду, розмовляючи телефоном. Сім'ї можуть подати заявку 

одним із таких способів: 

 Подати заявку через Інтернет на сайті WashingtonConnection. org, а потім зателефонувати до 

Контактного центру для обслуговування на номер 877-501-2233 і пройти обов'язкову співбесіду. 

 Подати заявку, зателефонувавши на номер 877-501-2233. 

 Зауважте, що Контактний центр для обслуговування зараз отримує дуже багато викликів, тому 

вам, можливо, доведеться очікувати тривалий час. Найкращий час для викликів: до 11:00. 

Найгірший: з 11:00 до 14:00. 
 
Ми визначимо, чи маєте ви право на участь в усіх наших програмах, в одній співбесіді. 
 
Як часто я можу отримувати таку допомогу? 
 
Сім'ї можуть користуватися цією програмою лише один місяць протягом 12-місячного періоду 
надзвичайного стану.  
 
Як довго ця програма буде тривати? 
 
Це тимчасова програма; її дія завершиться, коли пройде період надзвичайного стану, або раніше.   
 
Чи можу я отримати грошову допомогу DCAP, навіть якщо діти не живуть зі мною? 
 
Так.   

https://www.washingtonconnection.org/home/


 
Чи можу я брати участь одночасно в програмі DCAP та інших програмах фінансової допомоги? 
 
Ні. Програма DCAP — це одноразова програма фінансової допомоги для сімей, які не мають права на 
участь в інших програмах фінансової допомоги DSHS. 
  
Яке є обмеження щодо доходу для участі в програмі? 
 
Обмеження щодо чистого доходу (після відрахувань), що включає всі види доходу за місяць, в якому 
подається заявка, залежить від розміру сім’ї. Дивіться наведену нижче таблицю.  
 

Розмір сім’ї Максимальний дохід 
після відрахувань 

1 363 USD 

2 459 USD 

3 569 USD 

4 670 USD 

5 772 USD 

6 877 USD 

7 1013 USD 

8+ 1121 USD 

 
Чи є обмеження в рамках цієї програми щодо обсягу наявних коштів? 
 
Під час нинішнього періоду надзвичайної ситуації не враховуються наявні фінанси загальною сумою до 
6000 доларів США.  Оплачена вартість придбаного в кредит транспортного засобу, яка становить до 10 000 
доларів США, також не враховується.    
 
Яку інформацію потрібно надати під час співбесіди? 
 
Під час співбесіди ми обговоримо ваш очікуваний місячний дохід, наявні фінанси й витрати, з якими вам 
потрібна допомога. 
 
Щодо яких витрат я можу отримати фінансову допомогу? 
 
Програма DCAP охоплює таке:  витрати на проживання, комунальні послуги, одяг, базова медична 
допомога, побутові товари й транспортні витрати на дорогу на роботу. DCAP також може допомогти з 
харчуванням за умови, що ви не маєте права на постійні пільги на харчування. 
  



 
Яка максимальна сума фінансової допомоги в рамках DCAP? 
 
Сума допомоги залежить від розміру, доходу й потреб вашої сім’ї. Максимальна сума допомоги наведена 
нижче. 
 

Розмір сім’ї Максимальна сума 
допомоги 

1 363 USD 

2 459 USD 

3 569 USD 

4 670 USD 

5 772 USD 

6 877 USD 

7 1013 USD 

8+ 1121 USD 

 
Як отримати допомогу? 
 
Якщо ви отримали дозвіл на участь у програмі DCAP, суму допомоги буде нараховано вам на вашу картку 
Electronic Benefit Transfer (EBT). Якщо у вас немає картки, ми вам її надамо. Картку буде надіслана поштою 
на вашу адресу проживання або надсилання пакунків до запитання.  
 
Чи повинен я бути громадянином (громадянкою) США?  Що робити, якщо в мене немає номера 
соціального страхування?   
 
Вам не потрібно бути громадянином (громадянкою) США чи мати імміграційний статус, щоб отримати 
допомогу DCAP. Оплати в рамках програми DCAP не проходять перевірку на перебування на утриманні за 
рахунок держави. Не вимагається також надавати номер соціального страхування. 
 
Чи надаватиметься моя імміграційна інформація федеральним органам імміграції (Служби 
громадянства й імміграції США, або USCIS)? 

 
Департамент DSHS не перевірятиме імміграційну інформацію через USCIS тих учасників, хто має право 
участі лише в програмі DCAP. Департамент DSHS перевірятиме в системі SAVE імміграційний статус осіб 
чи сімей, які мають право участі в інших програмах фінансової допомоги чи продовольчої допомоги 
відповідно до договору зі службою USCIS.  
 
 

https://www.uscis.gov/save

