
ВАРІАНТИ ІММІГРАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ.
ТЗС (TPS): варіант для Українців вже в США

Тимчасові захищені статус (ТЗС) 
Тимчасові Захищені Статус (ТЗС) Є тимчасові статус як іммігрант для людей які вже є в сполучені штати
америки (США) і які не можуть звернутися до їхньої країни через війну або екологічну катастрофу.
Уряд США вибирає які країни є на списку для ТЗС.

Ви можете кваліфікувати для ТЗС якщо:
Ви з України або жили в Україні;
Ви приїхали до США до 11 квітня 2022; та
Ви подаєтеся на ТЗС до 19 жовтня 2023.

Важливо:
Деякі поїздки поза межі США, або злочинність, або інші обставини можуть дискваліфікували вас від ТЗС.
ТЗС не доводить до громадянство.
ТЗС не є єдиним альтернатив. Ви можете мати право на інші імміграційний прибутки у додаток до ТЗС.
Включаючи прохання про надання, або притулку, або сім'ї! Ви повинні провірити із довірним адвокатом
вперше.

Для отримання додаткової інформації відвідайте www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/TPS-Ukraine

Захист від затримання та депортації 
Авторизація працювати легально в США
Правило розїжати поза межі США із дозволом.

Що ТЗС постачає:

Різні способи щоб достати статус іммігрантів в США:

Об'єднання Для України (Uniting for Ukraine):
Находить спосіб щоб громадяни України та їхні найближчі родичі які поза межі США можуть
перебувати у США для 2 років.
Українці які беруть участь у об'єднання для України потребують спонсора поки перебувают у США.

Право на отримання переваги:
Громадяни України і їхні найближчих родичів
які живуть поза межі США.
Найближчий члени родина включає:
Immediate family members include:

Чоловік або дружина або легальні
партнер українського громадянства.
Не одружені діти молодшої чим 21 років.

Повинні жити в США і бути легальні
іммігранти
Повинні пройти перевірку в безпеки та фону
Повинні доказати достатнього фінансові
ресурси щоб утримати людей які вони
спонсорують на 2 роки.

Спонсора кваліфікації:

Важливо:
Безкоштовно подати аплікацію для Об'єднання Для України. Забезпечення проти наxрайство/ обман.
Спонсори повинні бути впевнені що мають достатніх фінансових ресурсів щоб підтримати особи вони
спонсорують.
Люди які отримують переваги повинні просто подати аплікації людині вони точно довіряють.

Для отримання додаткової інформації відвідайте www.uscis.gov/humanitarian/uniting-for-ukraine

https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/TPS-Ukraine
https://www.uscis.gov/humanitarian/uniting-for-ukraine


Запам'ятайте ваш А-номер
9-і значне номер на USCIS або CBP документ

Запам'ятайте телефона до вільного члена сім'ї або друг і
вашого адвоката або представлених з DOJ (міністерство
юстиції)
Тримайте документи вашої сім'ї у безпечному місці

Паспорт
Національна ідентифікація
Медичні документи
Фінансові документи

ЗНАЙТЕ СВОЇ ПРАВИЛА
В США кожна особа гарантована правила,
незалежно від їхньої імміграційної статус.

Остерігайтеся проти імміграційну шахрайства/ обман
Імміграція складна справа. Тому дуже важливо получити легальну/ юстиціюyпораду. Але вам потрібно себе
захистити.
В США тільки  Імміграційні Адвокати  і люди акредитовані міністерством юстиції можуть подати легальну
пораду відносно імміграцію, або заповнити аплікації вам та представляти вас на Імміграційному Суді.
Нотаріус не є адвокат і не має правило вам дати пораду про імміграцію або легальні питання.
Міністерство юстиції акредитовані організації і некомерційні організації. Упевнитися ваш представник
акредитовані: justice.gov/eoir/ra/raroster.htm.
Перед тим як підпишитись фіксатору, перевірте чи ваш адвокат має ліцензію і досвіт у імміграційних справ.

Ваші обов'язки:
Ваш імміграційний випадок слідує за
вами по всій США. Якщо ви
приїжджайте деc вам потрібно
повідомити бюро Імміграції про зміну
адресу. Виповните форму AR-11: 

www.uscis.gov/ar-11
Не реєструйтесь голосувати якщо ви
не є громадяни США.
Не підписуйте де-небудь що ви
громадяни США.

Ваші права:

Мовчати.
Не пускати їх в свій дім.
Попросить пораду із адвокатом.
Не підписувати нічого що ви не розумієте.

Ви маєте право бути оплачені за всю вашу работу в США 
Ви маєте право бути вільним від зловживання. (violence) 

Якщо вас зупинила імміграція або поліція ви маєте право на:

Ви маєте правила вдома і на роботі! 

Підготувати план надзвичайної ситуації Важливі ресурси:

Для безкоштовні легальні/юстиції послуги
в Іллінойс: ilaccesstojustice.com

Посольство України в Чикаго:
+1 3126 424 388 (генеральна інформація)
+1 3125 369 418 (надзвичайних ситуації)

Телефон домашнього зловживання:
+1 877-863-6338

http://www.justice.gov/eoir/ra/raroster.htm
http://www.uscis.gov/ar-11
https://ilaccesstojustice.com/

