
 

 

Загальна інформація для українців, які потрапили до США внаслідок вторгнення 

Росії, розроблена з метою пояснення, що означає програма «пароля або прощення»( 
“parole” ), і що означає «статус B2».  

 

Ця довідка не є консультацією з імміграційним адвокатом. Це також не вичерпний 

список лоступних шляхів імміграції. Як завжди, радимо проконсультуватися з 

імміграційним адвокатом щодо вашої конкретної ситуації. 

 

Інформація для українців, які в’їхали до країни з “паролем”: 

Діти можуть відвідувати школу 

Діти або вагітні жінки можуть мати право на пільги, що фінансуються державою, як-

от медичне страхування (фінансована державою Medicaid) – вони можуть дізнатися 

у своєму місцевому офісі або онлайн 

Вони не мають права працювати 

Але вони можуть подати заявку на дозвіл на роботу, подавши заяву в USCIS.  

Дозвіл на роботу закінчується зі статусом “пароля”. Розгляд цих дозволів на роботу 

займало близько 8 місяців, але можна було б вимагати прискореної обробки на 

основі  вторгнення/війни. 

Важливо пам’ятати, щоб не можна вказувати на жодній формі, що вони є 

громадянами США. 

Вони не повинні використовувати підроблені документи для роботи 

Вони не можуть покинути Сполучені Штати 

Вони можуть подорожувати в межах 48 штатів, впродовж дії “пароля”. 

Вони не повинні подорожувати на Аляску, Гаваї, Пуерто-Ріко, Віргінські острови 

США чи будь-яку іншу територію США 

Ті, у кого близькі родичіє громадянами США або законними постійними 

мешканцями, можуть мати право змінити статус (подати заявку на отримання грін-

карти). Вони можуть подати заявку негайно, якщо відповідають вимогам. Їм слід 

проконсультуватися з імміграційним адвокатом, щоб дізнатися, чи підходить для 

них такий варіант. 

Якщо вони перебували в США 1 березня 2022 року, вони можуть мати право на TPS 

і можуть проконсультуватися з імміграційним адвокатом, щоб дізнатися, чи 

відповідають вони вимогам. 

Якщо вони розглядають питання про надання притулку, вони повинні 

проконсультуватися з імміграційним адвокатом, перш ніж подавати заяву. Притулок 

неймовірно складний. Додається список авторитетних імміграційних адвокатів на 

західному узбережжі, з якими вони можуть запланувати консультацію, щоб 

дізнатися, чи відповідають вони вимогам щодо надання притулку. 

************************************************** 

**************************** 

Інформація для осіб, які в'їжджають за туристичною візою B2 

Вони не повинні зараховувати своїх дітей до школи K-12 (з передшкілля до 12 класу 

загальноосвітньої школи) у США Якщо вони зараховують своїх дітей до школи K-



 

 

12 у США (державної чи приватної), це буде порушенням їхнього статусу 

туристичної візи, що означає, що вони не будуть мати можливість подати заявку на 

продовження туристичної візи або повторно використовувати туристичну візу в 

майбутньому 

Вони або їхні діти можуть відвідувати заняття, якщо це менше 18 годин на тиждень, 

і це не веде до диплому та не для заліку. Наприклад, уроки англійської мови — це 

нормально. 

Вони повинні мати можливість відвідувати дистанційні заняття онлайн, якщо 

заняття фізично проводяться в країні за межами США. 

Вони не можуть працювати. Вони не можуть подати заявку на отримання дозволу на 

роботу. 

Вони не повинні подавати документи на отримання водійських прав. 

Вони можуть подорожувати в межах 48 штатів, маючи дійсний статус B2. 

Вони не повинні подорожувати на Аляску, Гаваї, Пуерто-Ріко, Віргінські острови 

США чи будь-яку іншу територію США 

Ті, у кого є близькі родичі, які є громадянами США або законними постійними 

мешканцями, можуть мати право змінити статус (подати заявку на отримання грін-

карти). Як правило, вони повинні зачекати 90 днів, перш ніж подати заявку, і вони 

повинні проконсультуватися з імміграційним адвокатом, щоб дізнатися, чи це для 

них варіант. 

Якщо вони перебували в США 1 березня 2022 року, вони можуть мати право на TPS 

і можуть проконсультуватися з імміграційним адвокатом, щоб дізнатися, чи 

відповідають вони вимогам. 

Якщо вони розглядають питання про надання притулку, рекомендується 

проконсультуватися з імміграційним адвокатом, перш ніж подавати заяву. Притулок 

неймовірно складний. Додається список авторитетних імміграційних адвокатів на 

західному узбережжі, з якими вони можуть запланувати консультацію, щоб 

дізнатися, чи відповідають вони вимогам щодо надання притулку. 


