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Імміграційний
статус

SSI (65+ або
інвалідів)

TANF SNAP Public Housing /
Громадське
житло

Federal
Medicaid /
Федеральна
медична
допомога

NY State
Medicaid /
Державна
медична
допомога від
штату
Нью-Йорк

Emergency
Medicaid /
Екстрена
медична
допомога

WIC для
вагітних /
годуючих
груддю жінок і
маленьких
дітей

Чи є негативний вплив правила, за яким
людина не може залишатися на
державному забезпеченні, для отримання
грошей або перебування у домі
престарілих при зміні цього статусу на
постійне проживання/грін карту через
родину або з інших підстав?

Без
документів/прос
трочена віза

*звернутися за
імміграційною
правовою
допомогою
якомога швидше!

НІ НІ НІ НІ Ні, тільки якщо
вагітні жінки
або молодші 19
років

Ні, тільки якщо
вагітні жінки
або молодші 19
років

ТАК ТАК Не має права на грошову допомогу (Cash
assistance)

Дійсна
туристична,
студентська або
інша тимчасова
неімміграційна
віза

*Зверніться за
імміграційною
правовою
допомогою
якомога швидше!

НІ НІ НІ НІ Ні, тільки якщо
вагітні жінки
або молодші 19
років

Так, якщо
житель
Нью-Йорка

Так, якщо не
можна показати
місце
проживання

ТАК Не має права на грошову допомогу (Cash
assistance)

Тимчасовий
захисний статус
(TPS 18 місяців)
(До 11 квітня
2022 року)

НІ НІ, НЕМАЄ
федеральної
грошової
допомоги, але
ТАК-право на
NYS Safety Net
Cash Assistance
(Чиста грошова
допомога)

НІ НІ Тільки якщо
вагітна або
дитина <21

ТАК НІ ТАК Не підпадає під правило про державне
забезпечення. Не має права на зміну статусу
безпосередньо з цього; При зміні статусу
через родину або з інших підстав у
майбутньому, пільги, якими людина
користувалася під час тимчасового
політичного притулку (TPS), не будуть
враховуватися проти людини при
визначенні чи є людина на державному
забезпеченні

Прибув до США
до 11 квітня
2022 року та
отримав
гуманітарний
пароль менш
ніж на 1 рік -
Подайте заявку
на TPS!

ТАК (*для
тих, хто
отримав
політичний
притулок у
США з
2/24.2022 та
30.09.20.
Федеральне
право діє на
тривалість
політичного
притулку)

ТАК* ТАК* Тільки
федеральна
Cекція 8

ТАК* ТАК* НІ ТАК Не має права на зміну статусу
безпосередньо з цього; При зміні статусу
через родину або з інших підстав у
майбутньому, грошова допомога (сash
assistance), дохід від соціального
забезпечення (SSI) та перебування у домі
престарілих, надані під час умовного
статусу  (parole status) скоріш за все не
будуть враховуватися проти людини при
визначенні чи є людина на державному
забезпеченні. Відмова від грошової
допомоги (Cash assistance) до зміни статусу
через родину або з інших підстав може
зменшити ризик.

https://www.ssa.gov/multilanguage/russian.html
https://www.acf.hhs.gov/ofa/programs/temporary-assistance-needy-families-tanf
https://www.fns.usda.gov/snap/applicant-recipient
https://www.medicaid.gov/
https://www.medicaid.gov/
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
https://www.fns.usda.gov/wic/applicant-recipient
https://otda.ny.gov/programs/temporary-assistance/
https://otda.ny.gov/programs/temporary-assistance/


Прибув до США
після 11 квітня
2022 року та
отримав
гуманітарний
пароль менш
ніж на 1 рік або
через
об'єднання для
України
строком на 2
роки (UFU) або
(U4U)

ТАК ТАК* ТАК* Тільки
федеральна
секція 8

ТАК* ТАК* НІ ТАК Не має права на зміну статусу
безпосередньо з цього; При зміні статусу
через родину або з інших підстав у
майбутньому, грошова допомога (сash
assistance), дохід від соціального
забезпечення (SSI) та перебування у домі
престарілих, надані під час умовного
статусу  (parole status) скоріш за все не
будуть враховуватися проти людини при
визначенні чи є людина на державному
забезпеченні. Відмова від грошової
допомоги (Cash assistance) до зміни статусу
через родину або з інших підстав може
зменшити ризик.


