Ukrainian Humanitarian Parolees in Michigan
(Updated as of 7/19/2022)

Who are Ukrainians with humanitarian parole?
They are certain Ukrainian individuals, or non-Ukrainian individuals who last habitually resided in
Ukraine, who have been or will be granted humanitarian parole by the U.S. Department of Homeland
Security in response to Russia’s war on Ukraine. Ukrainian humanitarian parolees paroled into the U.S.
between February 24, 2022, and September 30, 2023, are eligible to apply for main-stream benefits,
resettlement assistance, and other benefits available to refugees (with the exception of the initial
resettlement program customarily referred to as Department of State’s Reception and Placement
program), until the end of their parole term. These individuals’ spouses or unmarried children under the
age of 21 who are paroled into the U.S after September 30, 2023 are also eligible to apply for these
benefits.
Are you a Ukrainian individual, or non-Ukrainian individual who last habitually resided in Ukraine,
who has been granted humanitarian parole on/after February 24, 2022?
You may be eligible for federal benefits based on your receipt of humanitarian parole, including cash
assistance (Supplemental Security Income (SSI) Temporary Assistance for Needy Families (TANF) or
Refugee Cash Assistance (RCA)), health insurance through Medicaid or Refugee Medical Assistance
(RMA), and food assistance through Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) as long as you
meet all other eligibility criteria. In addition to federal benefits, you may also be eligible for employment
preparation, job placement, English language training, and other services offered through the Office of
Global Michigan.
When should I apply for federal benefits including ORR benefits and services?
Your benefits and services may be available for a limited time. Federal Office of Refugee Resettlement
(ORR)-funded cash and medical assistance are limited to a maximum of 12 months from your date of
eligibility (May 21, 2022, or the date you received humanitarian parole, whichever is later). Most ORR
employment services, and other services aimed at economic self-sufficiency, will be available to you
until the end of your parole term or until five years from your date of humanitarian parole, whichever is
sooner.
Where do I apply for public benefits including ORR benefits and services?
Public benefits can be applied for at the local Michigan Department of Health and Human Services office
or online at MI Bridges. Additional support services may be available, please contact LEORefugeeServices@michigan.gov for more information for the service providers in your region.
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Am I eligible for a Refugee Health Exam?
If you meet the eligibility requirements above, we highly recommend you get a refugee health exam
within 90 days of arrival to the U.S. at a refugee health clinic. This is a comprehensive medical exam that
is covered by Medicaid or RMA. The medical providers are trained in refugee health and can refer you to
additional specialists, if needed.
If you want to be connected to health services in your area, please contact LEORefugeeServices@michigan.gov.
Where can I get my required TB test and vaccinations?
Ukrainians who arrive in the U.S. through the Uniting for Ukraine program are required to complete a TB
screening and immunization attestation within 90 days of arrival. The required tuberculosis (TB) test
must be an IGRA (Interferon-Gamma Release Assay) blood test. TB screening and vaccinations are part
of the refugee health exam offered at refugee health clinics. You can also call your local health
department to get more information about an IGRA blood test.
Where do I apply for a Social Security Number?
To apply for a social security number, review the requirements here or visit the local Social Security
Administration office. You can find your local Social Security office here.
Where can I get assistance finding employment?
The Office of Global Michigan and your local Michigan Works Agency will have programs available to
connect you to training programs, English as a Second or Other Language programs, resume building,
and more. Follow the link to connect with the agencies in your area or contact LEORefugeeServices@michigan.gov for a direct referral. Note that eligibility for some workforce programs
may require you to first have your federal government issued employment authorization (“EAD Card”).
You will also need a valid EAD card in order to be able to work in the United States.

As information changes or is updated this document will be refreshed and reshared. Please also
continue to monitor the Office of Global Michigan website.
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Українці, які отримали гуманітарний пароль на в'їзд на
територію штату Мічиган
(Оновлено станом на 19 липня 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 є українцем/українкою або неукраїнцем/неукраїнкою, 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’ятьох 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 LEORefugeeServices@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 LEORefugeeServices@michigan.gov.
Де я можу здати обов'язковий тест на туберкульоз та отримати щеплення?
Українці, які прибули до США за програмою «Єднаймося для України» (Uniting for Ukraine),
зобов’язані здати аналізи на туберкульоз та отримати формальне підтвердження вакцинації
протягом 90 днів після прибуття до країни. Обов’язковий тест на туберкульоз (ТБ) — це IGRA аналіз
крові (гамма-інтерфероновий тест). Скринінг на туберкульоз та вакцинація – це частина
пропонованого медичного огляду в клініках для біженців. Ви також можете зателефонувати до
місцевого управління охорони здоров’я, щоб отримати додаткову інформацію про гаммаінтерфероновий 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
2|Сторінка

регіоні, або зв’яжіться з LEO-RefugeeServices@michigan.gov, щоб отримати безпосереднє
направлення. 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.

Цей документ буде оновлено та опубліковано повторно в разі зміни або оновлення інформації.
Продовжуйте стежити за оновленнями на вебсайті Office of Global Michigan.
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Разрешение на въезд по гуманитарному коридору и
пребывание украинцев в США, штат Мичиган
(Обновлено 19.07.2022 г.)

Каким категориям украинцев предоставляется разрешение на въезд по гуманитарному
коридору и пребывание?
Это определенные граждане Украины или лица, не являющиеся гражданами Украины, но
проживающие в Украине, которым в ответ на войну России в Украине Министерством
национальной безопасности США было или будет предоставлено разрешение на въезд по
гуманитарному коридору и и пребывание в США. Украинцы, которые получили разрешение на
въезд по гуманитарному коридору и пребывание в период с 24 февраля 2022 года по 30 сентября
2023 года, имеют право подавать заявки на получение общих выплат, помощи в расселении и
других льгот, предоставляемых беженцам (за исключением программы первичного расселения,
которую обычно называют программой приема и размещения Госдепартамента) до окончания
срока разрешения на въезд и пребывание по гуманитарному коридору. Супруги или не состоящие
в браке дети таких лиц возрастом до 21 года, которые получат разрешение на въезд и пребывание
в США по гуманитарному коридору после 30 сентября 2023 года, также имеют право обращаться
за получением таких выплат.
Вы являетесь гражданином Украины или лицом, не являющимся гражданином Украины,
которое проживало в Украине, и получили разрешение на въезд и пребывание по
гуманитарному коридору после 24 февраля 2022 года?
Вы можете иметь право на получение государственного пособия на основании получения
разрешения на въезд и пребывание по гуманитарному коридору, включая денежное пособие
(дополнительный гарантированный доход (SSI), программа оказания временной помощи
нуждающимся семьям (TANF) или денежное пособие для беженцев (RCA)), медицинскую
страховку по программе бесплатной медицинской помощи неимущим и малоимущим (Medicaid)
или программе медицинской помощи для беженцев (RMA), и продовольственную помощь в
рамках программы дополнительной продовольственной поддержки (SNAP), если вы отвечаете
всем другим критериям соответствия установленным требованиям. Кроме права на получение
федерального пособия, вам также может быть предоставлено право на подготовку к
трудоустройству, направление на работу, изучение английского языка и другие услуги,
предлагаемые в Office of Global Michigan.
Когда мне необходимо обратиться за получением федерального пособия, включая выплаты и
услуги Управления по расселению беженцев?
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Пособие и услуги предоставляются вам в течение ограниченного срока. Финансируемые
Федеральным управлением по расселению беженцев (ORR) денежное пособие и медицинская
помощь ограничиваются максимальным сроком 12 месяцев с даты получения вами права на их
получение (21 мая 2022 года или дня, когда вы получили разрешение на въезд и пребывание по
гуманитарному коридору, в зависимости от того, какая из дат наступит позже). Большая часть
предоставляемых Управлением по расселению беженцев услуг по трудоустройству и других услуг,
нацеленных на экономическую самообеспеченность, будут доступны вам до окончания срока
действия разрешения на въезд и пребывание по гуманитарному коридору или в течение пяти лет
с даты получения разрешения, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.
Куда мне необходимо обращаться за получением социальной помощи, включая выплаты и
услуги Управления по расселению беженцев?
Вы можете обратиться за социальной помощью в местный офис Министерства здравоохранения и
социального обеспечения в Мичигане или онлайн на сайте MI Bridges. Вам также могут
предоставляться и другие виды помощи. Обратитесь по адресу LEO-RefugeeServices@michigan.gov
для получения дополнительной информации о том, какая помощь и услуги предоставляются в
вашем регионе.
Есть ли у меня право на получение услуги медицинского обследования для беженцев?
Если вы соответствуете вышеуказанным требованиям для предоставления такого права, мы
настоятельно рекомендуем пройти медицинское обследование для беженцев в течение 90 дней
после приезда в США в клинике для беженцев. Это комплексное медицинское обследование,
которое покрывается за счет программ Medicaid или RMA. Сотрудники медицинских учреждений
прошли обучение по вопросам здоровья беженцев и могут направить вас к дополнительным
специалистам при необходимости.
Если вы желаете связаться с медицинскими учреждениями, оказывающими такие услуги в вашем
районе, обратитесь по адресу LEO-RefugeeServices@michigan.gov.
Где я могу сдать обязательный тест на туберкулез и пройти вакцинацию?
Украинцы, которые приезжают в США по программе «Объединение ради Украины», должны сдать
анализ на туберкулез и подтвердить иммунизацию в течение 90 дней после прибытия. Анализ на
туберкулез представляет собой анализ крови для проведения гамма-интерферонового теста
(IGRA) на туберкулез. Анализ на туберкулез и вакцинация входят в программу медицинского
обследования для беженцев, предлагаемую в клинике для беженцев. Вы также можете
обратиться в местное управление здравоохранения для получения дополнительной информации
об анализе крови на IGRA.
Куда мне обращаться за получением номера социального страхования?
Для обращения за получением номера социального страхования ознакомьтесь с требованиями по
ссылке или посетите офис Администрации социального страхования. Адрес местного офиса
Администрации социального страхования можно найти по ссылке.
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Где я могу получить помощь по трудоустройству?
У представительства организации Global Michigan и местного агентства Michigan Works имеются
программы для беженцев по обучению, изучению английского как второго или другого языка,
возобновления строительства и прочие. Перейдите по ссылке, чтобы связаться с агентствами в
вашем районе, или обратитесь по адресу электронной почты LEO-RefugeeServices@michigan.gov
для непосредственного направления. Примите во внимание, что для участия в некоторых
программах занятости вам сначала необходимо получить разрешение на трудоустройство,
которое выдается федеральными органами власти («карта EAD» (разрешение на работу)). Вам
также нужна действующая карта EAD, чтобы работать в США.

По мере изменения или обновления информации настоящий документ будет обновляться и
рассылаться повторно. Также продолжайте следить за новостями на веб-сайте Office of Global
Michigan.
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