
 
   

   

 

 
 

  
 

  
 

 

 

  
 
 

 

  

  
  

 
 

 
 

  
Офіс з питань допомоги біженцям та іммігрантам 
Управління економічного обслуговування 

Важлива інформація, що стосується
можливих змін імміграційних 
правил щодо соціальної допомоги 

Департаменту соціального забезпечення та охорони здоров'я 
(Department of Social and Health Services, DSHS) штату Вашингтон
відомо про запропоновані зміни у федеральних імміграційних правилах, 
які стосуватимуться виключно осіб, що отримують соціальну допомогу. 
Ми відстежуємо можливі зміни та хотіли б надати точну та достовірну 
інформацію особам та родинам, яких можуть стосуватися зміни правил. 
Наводимо відому нам інформацію. 

� Програми та послуги, що адмініструються Департаментом соціального забезпечення 
та охорони здоров'я (Department of Social and Health Services, DSHS) штату Вашингтон, 
реалізовуватимуться й надалі та будуть доступні особам із відповідними правами. 

� Департамент DSHS й надалі захищатиме конфіденційність інформації клієнтів та 
розкриватиме таку інформацію виключно у відповідності до вимог федерального 
або регіонального (рівень штату) законодавства. 

� На сьогоднішній день ЖОДНА із змін у федеральних правилах не набула чинності. 
Таким чином, на сьогоднішній день вони не впливають на соціальну допомогу клієнтам 
із відповідними правами. 

� Пропоновані зміни стосуються осіб, що подають заяви про отримання права законного постійного 
мешкання («зелена карта») у Сполучених Штатах або про отримання дозволу на в'їзд на територію 
Сполучених Штатів, у тому числі за іммігрантськими візами, а також осіб, що подають заяви про 
відновлення дії, заміну або продовження терміну дії віз до Сполучених Штатів. 

� Пропоновані зміни не стосуються осіб, що мешкають на території Сполучених Штатів на 
законних підставах (із «зеленими картами»), що подають заяви про отримання американського 
громадянства або про натуралізацію. 

� На сьогоднішній день офіційні особи, що розглядають імміграційні заяви, можуть враховувати 
лише такі види допомоги: матеріальну допомогу або допомогу з довгостроковим розміщенням 
у медичному закладі. Пропоновані зміни додадуть до списку видів допомоги, що враховуються, 
федеральну медичну допомогу, харчову допомогу та допомогу із житлом, у тому числі за 
програмами Basic Food або SNAP у штаті Вашингтон. 

� Дія пропонованої політики не буде ретроактивною. Політика не враховуватиме допомогу, 
що отримується на сьогоднішній день. Використання додаткових видів федеральної допомоги 
враховуватиметься тільки після затвердження правил. 

ПРОДОВЖЕННЯ НА НАСТУПНІЙ СТОРІНЦІ 



  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

� Зміни зачеплять не всі види федеральної соціальної допомоги. Список видів допомоги, 
що включені до списку або виключені зі списку видів соціальної допомоги, що враховуються, 
наведений у розділі «Поширені питання». Зміни НЕ торкатимуться регіональної 
(рівень штату) соціальної допомоги. 

� Нові правила застосовні не до всіх. Вони не стосуватимуться осіб, що є біженцями або 
отримувачами притулку, іммігрантами змішаного американо-азійського походження, 
тримачів спеціальних віз для осіб афганської або іракської національності, іммігрантів, 
що прибули з Куби/Гаїті, осіб, що перебувають у країні на гуманітарних підставах, жертв 
торгівлі людьми (T-Visa), жертв злочинної діяльності (U-Visa), представників особливої 
категорії неповнолітніх іммігрантів або осіб, що підпадають під дію закону VAWA (Закон 
про насильство щодо жінок), що заявили про себе самостійно. 

� Нові правила не враховують використання соціальної допомоги членами родин особи. 
Використання допомоги дітьми або іншими членами родини не враховуватиметься для 
осіб, що подають заяву про надання законного права на постійне мешкання («зеленої карти») 
у Сполучених Штатах або заяву про допуск на територію Сполучених Штатів. 

Особам та родинам, у яких є питання щодо того, яким чином користування ними соціальною 
допомогою може вплинути на їхній імміграційний на статус, слід звернутися до імміграційного 
адвоката. Ресурси, що є доступними через організації, зазначені на веб-сторінці Губернатора: 
https://www.governor.wa.gov/issues/issues/safe-communities/immigration-and-refugee-resources. 
Також ви можете звернутися по допомогу в будь-яку з організацій, що вказані нижче: 

• CLEAR Hotline: 1-888-201-1014. 

• Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP): 
– Відділення NWIRP Seattle: 206-587-4009 

– Відділення NWIRP Yakima Valley (Granger): 509-854-2100 

– Відділення NWIRP Wenatchee: 509-570-0054 

https://www.governor.wa.gov/issues/issues/safe-communities/immigration-and-refugee-resources

