
 

 
 

Ласкаво просимо, дорогі українці! 

У цьому «Інформаційному пакеті» зібрано безліч ресурсів, необхідних для заселення. 

Ми раді вітати вас у Колорадо! Переглянути інформацію про «Інформаційний пакет» 

українською мовою. 
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1) Вітаємо в Колорадо 

 

Любі українці,  

 

наша держава має довгу історію приймання біженців, іммігрантів та інших осіб, що 

змушені були втікати від переслідувань. Вітаючи новоприбулих українців, ми 

демонструємо наші американські цінності гуманізму і співчуття. Ми поставилися до 

надання підтримки українцям  дуже серйозно. За останні кілька місяців ми побачили 

неймовірне прагнення допомогти українцям у відбудові свого життя в цій країні. Жителі 

Колорадо, зокрема ветерани, колишні біженці, релігійні організації, муніципалітети, 

громадські організації, органи державної влади, філантропи та медичні працівники − усі 

об’єдналися задля того, щоб забезпечити нові можливості для вас та ваших родин у 

нашій великій державі. Ми розуміємо, з якими труднощами вам довелося зіткнутися. Ми 

співчуваємо тим, хто за останні кілька місяців зазнав втрат. Будьте впевнені, що тут на 

вас завжди чекає теплий прийом. 

 

Сьогодні ви опинилися на роздоріжжі, на порозі нового життя в новому місці, і ми знаємо, 

що це важко. Ми віримо, що завдяки новим можливостям у нашій державі ви зможете 

https://cdle.colorado.gov/sites/cdle/files/documents/Translated%20-%20UkrainianWelcomePacket-uk_04_18_22.pdf
https://cdle.colorado.gov/sites/cdle/files/documents/Translated%20-%20UkrainianWelcomePacket-uk_04_18_22.pdf
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побудувати нове життя. Ми допоможемо новоприбулим українцям облаштуватися в 

Колорадо. Новоприбулим українцям, тобто новим американцям, буде легше 

облаштувати свої родини на новому місці завдяки нашій фінансовій підтримці. Підтримка 

вас − наших нових сусідів − також допоможе побудувати більш яскраве, інклюзивне й 

економічно успішне суспільство штату Колорадо. 

 

Вітаємо в Колорадо. 

 

2) Як користуватися інструкцією 

● Ця інструкція містить корисну інформацію для кожного українця, що прибуває до 

Колорадо. Таким чином, займенник «ви» вжито у тексті інструкції на позначення 

безпосереднього цільового користувача цієї привітальної інструкції — українців, 

які щойно прибули до Колорадо. Працівники служб, що займаються прийманням 

та розподілом українців, і бажають підтримати їх у відбудові життя, також можуть 

користуватися цією інструкцією. 

● Ця інструкція містить загальну інформацію щодо всієї території штату Колорадо, а 

не лише певної його частини, оскільки українці можуть розміститися в будь-якому 

місці на території штату. Існує безліч способів, за допомогою яких українці можуть 

знайти житло в штаті Колорадо. Кожен конкретний спосіб може передбачати різні 

ресурси або різні варіанти підтримки. Але завдання кожного способу полягає в 

тому, щоб підтримати вас, надати можливості задовольнити свої основні потреби 

та розпочати шлях до успішної інтеграції та сімейного добробуту. 

● Ресурси, надані в цій інструкції, доповнюють інформацію чи ресурси, які ви можете 

отримати від агенції з переселення, спонсора громади, а також від інших 

організацій або осіб, з якими ви працюєте. Більшість розділів інструкції пов’язані з 

поточними ресурсами або програмами, до яких українці мають доступ. 

 

3) Як підключитися: Телефон і Інтернет-служба  

● Доступ до мобільного телефону та надійного Інтернету відіграє важливу роль у 

отриманні доступу до інформації, пошуку підтримки та застосуванні програм і 

послуг. Існує безліч недорогих пропозицій для підключення. 

● Мобільні телефони 

○ Підключитися до послуг мобільного зв’язку на безконтрактній основі є 

зазвичай найлегшим способом підключення. Більшість бездротових 

провайдерів пропонують підключитися на безконтрактній основі. Стартові 

пакети провайдерів мобільного зв’язку Cricket Wireless, Boost Mobile та 

інших можна знайти в Інтернеті або в будь-якому магазині мобільної 

техніки. Пакети на додаткові хвилини можна придбати онлайн, у 

цілодобових магазинах або в мережах великих магазинів, наприклад у 

Walmart і Target. 

○ Ви також можете отримати право на програму Assurance Wireless, яка 

надає безкоштовні телефони і безкоштовні щомісячні послуги Інтернету, 

SMS і хвилини. Дізнайтеся більше тут. 

 

 

https://www.assurancewireless.com/
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● Інтернет 

○ Послуги високошвидкісного домашнього інтернет-підключення доступні для 

авторизованих користувачів приблизно за $9.95 на місяць. Якщо ви є 

авторизованим користувачем,  ви маєте право на отримання державної 

підтримки, зокрема допомоги для SNAP (Спілки жертв насильства з боку 

священиків), допомоги в оплаті житлових витрат, а також у межах 

національної програми безкоштовних обідів у державних школах та ін.. 

Знайти докладну інформацію та подати заявку через Інтернет можна за 

такими покликаннями:  

■ допомога у Інтернет-обслуговуванні від Spectrum; 

■ доступ з AT&T;  

■ основи Інтернет-обслуговування від Comcast; 

■ інтернет для людей з низьким рівнем доходу від Cox; 

■ програма доступного підключення від CenturyLink. 

 

○ Протягом обмеженого часу в межах Федеральної програми надзвичайних 

послуг широкосмугового доступу (EBB) буде надано знижку до $50 на 

місяць на «широкосмуговий доступ» до мережі Інтернет для авторизованих 

домогосподарств (до $75 на місяць для домогосподарств на відповідних 

землях племен корінних американців). Програма EBB може 

використовуватися одночасно з програмою «Основи Інтернет-

обслуговування від Comcast». 

 

■ Авторизовані домогосподарства також можуть отримати одноразову 

знижку до $100 на придбання ноутбука, настільного комп’ютера або 

планшета від провайдерів-учасників, якщо вони сплачують більше 

$10 і менше $50 від ціни покупки.  

■ EBB обмежується однією щомісячною знижкою на обслуговування і 

знижкою на один пристрій на одне домогосподарство. Докладніше 

про це можна дізнатися за покликанням: Пільги за надзвичайними 

послугами широкосмугового зв’язку (EBB) (xfinity.com) та Пільги за 

надзвичайними послугами широкосмугового зв’язку | Федеральна 

комісія зі зв’язку (fcc.gov)  

○ https://www.lifelinesupport.org/ — федеральна програма, що надає знижки на 

оплату послуг Інтернет- і телефонного зв’язку. 

● Ноутбуки та комп’ютери 

○ Публічні бібліотеки: тут можна отримати безкоштовний доступ до 

комп’ютера. 

○ Клієнти Internet Essentials мають можливість придбати новий ноутбук Dell 

або Chromebook всього за $149.99 + податок. Докладніше про це тут: 

Комп’ютер за низькою вартістю (internetessentials.com)  

 

4) Доступ до пільг та послуг 

● Центр допомоги організації Mile High United Way 2-1-1 є загальнодержавним 

громадським ресурсом, що надає окремим особам та родинам необхідні ресурси, 

https://www.spectrum.com/internet/spectrum-internet-assist?opredirect=browse-content-spectrum-internet-assist
https://www.att.com/internet/access/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.internetessentials.com_apply&d=DwMGaQ&c=sdnEM9SRGFuMt5z5w3AhsPNahmNicq64TgF1JwNR0cs&r=zoGFmldDF-RsOZ0f--AilEBpXgpAoQa8gjWEwRJLXhs&m=OYwq-_Zar6K9d4kgXqh5FdWZICy9yCFlqQIkDe52vB8&s=GEpaxJf5grFX7279gB98dD0o6CEKpEiX3VhDGlOAp_c&e=
https://www.cox.com/residential/internet/connect2compete.html
https://www.centurylink.com/aboutus/community/community-development/lifeline/acp.html
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.xfinity.com_learn_internet-2Dservice_deals_ebb&d=DwMGaQ&c=sdnEM9SRGFuMt5z5w3AhsPNahmNicq64TgF1JwNR0cs&r=zoGFmldDF-RsOZ0f--AilEBpXgpAoQa8gjWEwRJLXhs&m=OYwq-_Zar6K9d4kgXqh5FdWZICy9yCFlqQIkDe52vB8&s=kz1RpOwlRbpmNyKIDmsZOJzyUAx2tlxWg-obuQcV97E&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.xfinity.com_learn_internet-2Dservice_deals_ebb&d=DwMGaQ&c=sdnEM9SRGFuMt5z5w3AhsPNahmNicq64TgF1JwNR0cs&r=zoGFmldDF-RsOZ0f--AilEBpXgpAoQa8gjWEwRJLXhs&m=OYwq-_Zar6K9d4kgXqh5FdWZICy9yCFlqQIkDe52vB8&s=kz1RpOwlRbpmNyKIDmsZOJzyUAx2tlxWg-obuQcV97E&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fcc.gov_broadbandbenefit&d=DwMGaQ&c=sdnEM9SRGFuMt5z5w3AhsPNahmNicq64TgF1JwNR0cs&r=zoGFmldDF-RsOZ0f--AilEBpXgpAoQa8gjWEwRJLXhs&m=OYwq-_Zar6K9d4kgXqh5FdWZICy9yCFlqQIkDe52vB8&s=IlcNbJDz1zyPF69FVuMO-CRDGqqQof6NHwFAhcKHW1c&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fcc.gov_broadbandbenefit&d=DwMGaQ&c=sdnEM9SRGFuMt5z5w3AhsPNahmNicq64TgF1JwNR0cs&r=zoGFmldDF-RsOZ0f--AilEBpXgpAoQa8gjWEwRJLXhs&m=OYwq-_Zar6K9d4kgXqh5FdWZICy9yCFlqQIkDe52vB8&s=IlcNbJDz1zyPF69FVuMO-CRDGqqQof6NHwFAhcKHW1c&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.fcc.gov_broadbandbenefit&d=DwMGaQ&c=sdnEM9SRGFuMt5z5w3AhsPNahmNicq64TgF1JwNR0cs&r=zoGFmldDF-RsOZ0f--AilEBpXgpAoQa8gjWEwRJLXhs&m=OYwq-_Zar6K9d4kgXqh5FdWZICy9yCFlqQIkDe52vB8&s=IlcNbJDz1zyPF69FVuMO-CRDGqqQof6NHwFAhcKHW1c&e=
https://www.lifelinesupport.org/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.internetessentials.com_low-2Dcost-2Dcomputer&d=DwMGaQ&c=sdnEM9SRGFuMt5z5w3AhsPNahmNicq64TgF1JwNR0cs&r=zoGFmldDF-RsOZ0f--AilEBpXgpAoQa8gjWEwRJLXhs&m=OYwq-_Zar6K9d4kgXqh5FdWZICy9yCFlqQIkDe52vB8&s=daWEVGMxH9h4xYeOO-K7yx44tYtACgivVBkIjbCC3c0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.internetessentials.com_low-2Dcost-2Dcomputer&d=DwMGaQ&c=sdnEM9SRGFuMt5z5w3AhsPNahmNicq64TgF1JwNR0cs&r=zoGFmldDF-RsOZ0f--AilEBpXgpAoQa8gjWEwRJLXhs&m=OYwq-_Zar6K9d4kgXqh5FdWZICy9yCFlqQIkDe52vB8&s=daWEVGMxH9h4xYeOO-K7yx44tYtACgivVBkIjbCC3c0&e=
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зокрема продовольство, притулок, допомогу з оплатою оренди, послуги догляду 

за дітьми та ін.  

○ Дізнайтеся про доступні ресурси у вашому регіоні, відвідавши веб-сайт 

https://www.211colorado.org/ або просто зателефонувавши за номером 2-1-1  

○ Доступні також двомовні оператори (іспанська/англійська). Для інших мов 

наберіть 2-1-1, а потім натисніть «8». Ви почуєте додаткові вказівки, але 

якщо ви зачекаєте на лінії, не обираючи інші команди, вас з’єднають з 

іншим вільним оператором. Після з’єднання, будь ласка, назвіть оператору 

служби 2-1-1 свою мову, і він підключить до розмови перекладача з тієї 

мови, якій ви надаєте перевагу. 

○ Mile High United Way співпрацює з компанією Lyft, щоб допомогти 

забезпечити перевезення осіб, які потребують допомоги у наданні 

соціальних пільг або продовольчої допомоги. Це безкоштовне перевезення 

доступне лише після вичерпання всіх інших наявних транспортних ресурсів. 

Якщо ви не зареєстровані в службі з питань переселення, зверніться 

безпосередньо до офісу надання соціальних послуг вашого округу або до 

центру забезпечення безкоштовними продуктами. Якщо ви зареєстровані в 

службі з питань переселення, ви можете отримати доступ до транспортної 

допомоги, звернувшись до цієї служби. 

● Допомога в отриманні житла: 

○ Центр допомоги організації Mile High United Way 2-1-1 пропонує інформацію 

та підключення до місцевих ресурсів допомоги у пошуку житла. 

○ Colorado Housing Connects (www.coloradohousingconnects.com або 1-844-

926-6632) — це служба навігації по всьому штату, яка може допомогти 

жителям або мігрантам у пошуку житла.  

 

5) Посвідчення особи штату Колорадо та водійське посвідчення  

● Посвідчення особи Colorado ID є важливою формою ідентифікації, яку легко 

приймають різні програми допомоги, і яка є важливою для життя в Колорадо. 

Посвідчення особи штату Колорадо — це просто ідентифікаційний документ. 

Посвідчення водія Colorado Driver’s license, яке відрізняється від Colorado ID, 

дозволяє керувати автомобілем і є необхідним для всіх водіїв на території 

Колорадо. Перспективним водіям віком від 21 років пропонується пройти курс 

освіти водія; формальна освіта водія необхідна для осіб у віці від 15 до 21 років. 

Для отримання посвідчення водія Colorado Driver’s license необхідно скласти 

письмовий тест та іспит із водіння.Уся інформація про те, як отримати посвідчення 

особи штату Колорадо (Colorado ID) або посвідчення водія (Colorado Driver’s 

license) міститься на сайті державного Підрозділу автотранспортних засобів 

штату, а також послуги надаються особисто в урядовому органі кожного округу.  

 

6) Програми та послуги для тих, хто шукає роботу 

● Центри зайнятості штату Колорадо пропонують різні послуги та ресурси для 

допомоги тим, хто шукає роботу. Завітайте на https://cdle.colorado.gov/wfc, щоб 

зв’язатися з центром зайнятості й запланувати зустріч. Кожний центр зайнятості 

https://www.211colorado.org/
https://www.211colorado.org/
http://www.coloradohousingconnects.com/
https://dmv.colorado.gov/co-rcsa-sb251-driver-licenses-and-ids
https://cdle.colorado.gov/wfc
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надає послуги перекладача. На флаєрах міститься докладніша інформація для 

українців про центри зайнятості:  

● Офіс нових американців об’єднує державні установи, організації приватного 

сектора, а також представників громадськості для сприяння інтеграції і включення 

іммігрантів і біженців до громад Колорадо.  

○ Інформація про Україну для жителів Колорадо 

● Роботодавці та ті, хто шукають роботу можуть зв’язатися з Координатором послуг 

центру зайнятості в Департаменті праці та зайнятості штату Колорадо за 

телефоном 720-237-4072 або звернутися до одного з центрів зайнятості Колорадо.  

● Багато новоприбулих українців мають наукові ступені, ліцензії та/або дипломи, 

видані в інших країнах, які їм необхідно підтвердити або повторно отримати в 

Сполучених Штатах. Попередній документ про освіту допоможе швидше 

просунутися кар’єрними шляхами і забезпечити успішну економічну інтеграцію. 

Нижче наведено посилання на компанії з оцінювання дипломів, які можуть 

допомогти вам оцінити ваші резюме або іноземні дипломи для підтвердження. 

Зверніть увагу, що ці послуги не безкоштовні, але центри зайнятості можуть 

допомогти покрити ці витрати. 

○ Програма з оцінювання міжнародних дипломів Державного університету 

Колорадо. 

○ Національна асоціація послуг з оцінювання дипломів. 

● Крім того, Управління освіти Колорадо (CDE) і Департамент регуляторних органів 

(DORA) також мають інформацію щодо професій, які вони спеціально курують. 

○ Вимоги CDE щодо ліцензування для іноземних заявників. 

○ Інструкція DORA для іммігрантів. 

 

7)  Програми з вивчення англійської мови 

● Вивчення англійської мови є дуже важливим для життя в США, просування 

кар’єри, у повсякденному житті та для побудови відносин з іншими. 

● Існує багато місць, де можна записуватися на віртуальні курси та індивідуальні 

курси з англійської мови. Курси є як безкоштовні, так і платні. Дізнайтеся більше 

про вивчення англійської мови тут:  

○ Департамент освіти Колорадо, нинішні отримувачі грантів у Колорадо  

○ Бібліотеки Колорадо  

○ Громадські коледжі 

○ Неприбуткові організації, що обслуговують іммігрантів  

○ Мечеті, церкви або інші місця збору для віруючих громад 

○ Більше інформації про програми вивчення англійської мови надано в 

додаткових ресурсах нижче  

● Комп’ютерні додатки та програми, такі як Duolingo, також доступні (часто з 

безкоштовними опціями) для самостійного навчання. 

 

8) Зарахування дітей до школи 

● Усі діти в США мають право на рівний доступ до державної початкової та 

середньої освіти, незалежно від фактичного або прийнятого ними чи їх батьками 

https://cdle.colorado.gov/offices/office-of-new-americans
https://cdle.colorado.gov/sites/cdle/files/documents/Ukraine_Information_for_Coloradans.pdf
https://csuglobal.edu/international-transcript-evaluation-application
https://csuglobal.edu/international-transcript-evaluation-application
https://www.cde.state.co.us/cdeprof/licensure_outstate_faq
https://dpo.colorado.gov/ImmigrantLicensure
https://www.coloradolibraries.org/
https://docs.google.com/document/d/1BFVC6gtX1gRVtmDQkOLmeLdHyfc8CBmU/edit#bookmark=id.4i7ojhp
https://docs.google.com/document/d/1BFVC6gtX1gRVtmDQkOLmeLdHyfc8CBmU/edit#bookmark=id.4i7ojhp
https://www.duolingo.com/
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національного походження, громадянства або імміграційного статусу. Ви можете 

ознайомитися з переліком ваших прав тут. 

● Залежно від того, де в штаті Колорадо ви живете, визначте, до якої школи або 

шкільного округу ви, ймовірно, зарахуєте свою дитину. Ми рекомендуємо вам 

звернутися до конкретної школи, щоб отримати необхідну інформацію для 

зарахування вашої дитини та дізнатися більше про навчальний процес. 

● Для відповіді на запитання про те, де визначити свій шкільний округ і отримати 

контактну інформацію, зайдіть на: https://www.cde.state.co.us/district-school-

dashboard або зателефонуйте за основним номером до Департаменту освіти 

Колорадо: 303-866-6600.  

 

9) Юридичні послуги  

● Випадки, коли може знадобитися юридична допомога в США включають 

коригування статусу, возз’єднання з родиною і багато іншого.  

● United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) — Служба США з питань 

громадянства та імміграції, урядова агенція, яка здійснює керівництво легальною 

імміграцією до США. Відвідайте веб-сайт USCIS, щоб дізнатися більше.  

● Нижче в додаткових ресурсах вказано перелік організацій, які можуть допомогти 

надати юридичні послуги для імміграції. 

● Ознайомтеся з переліком визнаних організацій Міністерства юстиції США та 

акредитованих представників для надання юридичних послуг по всьому штату 

Колорадо: 

● Американська асоціація імміграційних юристів також має базу даних імміграційних 

юристів 

● Служба з питань біженців CLINIC and Migration Refugee Service створила ресурс, 

який показує, на що має звернути увагу імміграційний практикуючий лікар, коли 

визначається право на отримання притулку чи на постійне проживання в США для 

українського гуманітарного біженця (humanitarian parolee). 

 

10) Медичне страхування, доступ до системи охорони здоров’я та інформації 

про COVID-19  

● У Колорадо, як і взагалі у США, важливо мати медичну страховку. Медичне 

страхування допомагає покрити витрати на медичну допомогу. 

● Коли ви прибули до Колорадо, вам автоматично було надано спеціальний період 

для підписки на медичне страхування. Протягом 60 днів із дня в’їзду до штату ви 

маєте обрати план медичного страхування. Якщо ви не зареєструєтеся протягом 

цього періоду, вам необхідно буде дочекатися 1 листопада, щоб повторно 

спробувати обрати план. 

● Не реєструйтеся самостійно! Попросіть про це людину, яка знає процедуру подачі 

заявки на медичне страхування. Ви можете знайти безкоштовну, персональну або 

віртуальну допомогу від експерта в оформленні заявки, звернувшись до 

https://connectforhealthco.com/we-can-help/assisters/ або зателефонувавши за 

номером 855-752-6749. Усі сайти пропонують перекласти інформацію. Пільги, на 

які ви маєте право, залежать від вашого імміграційного статусу. 

 

https://www.colorincolorado.org/guide/fact-sheet-information-rights-all-children-enroll-school
https://www.cde.state.co.us/district-school-dashboard
https://www.cde.state.co.us/district-school-dashboard
https://www.uscis.gov/
https://www.justice.gov/eoir/page/file/942306/download#COLORADO
https://www.justice.gov/eoir/page/file/942306/download#COLORADO
https://cliniclegal.org/resources/asylum-and-refugee-law/guide-client-documentation-and-benefits-afghan-parolees
about:blank
about:blank
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Medicaid та CHP+:   

● Medicaid — це програма державного медичного страхування для людей з дуже 

низьким рівнем доходів. Програма Medicaid у Колорадо має назву Health First 

Colorado. Програма Medicaid для дітей у Колорадо — Child Health Plan Plus 

(CHP+). 

● Щоб отримати право на медичну допомогу, ви повинні бути власником грін-карти 

протягом не менше 5 років і мати дохід менше, ніж близько $1 507 на місяць на 

одну фізичну особу. 

● Щоб отримати право на страхування Medicaid, ви повинні мати грін-кард протягом 

не менше 5 років і мати дохід менше, ніж близько $1 507 на місяць на одну 

фізичну особу. 

● Іммігранти, які звільняються від 5-річного періоду очікування: 

○ біженці; 

○ отримувачі політичного притулку; 

○ особи, яким надається відстрочка від депортації/виселення з країни; 

○ іммігранти, що мають право як ветерани армії США або активні 

військовослужбовці, а також їхні подружжя або діти; 

○ вагітні жінки-іммігрантки; 

 

Connect for Health Colorado також може допомогти вам подати заявку на страхування 

Medicaid, якщо ви маєте право. Скористайтеся контактною інформацією, вказаною на 

наступній сторінці, щоб знайти безкоштовну допомогу у своєму місті. 

Екстрене страхування Emergency Medicaid 

Щоб отримати страхування Medicaid для отримання екстреної медичної допомоги, 

заявники повинні відповідати тим же вимогам, що і всі інші претенденти на страхування 

Health First Colorado, за винятком вимог, що стосуються імміграції або громадянства. 

Для цього заявники повинні мати небезпечний стан здоров’я, який загрожує життю або 

втратою кінцівок, і який покривається екстреним страхуванням Emergency Medicaid. Хто 

може претендувати на екстрене страхування Emergency Medicaid:  

● отримувачі статусу за Програмою відстрочених заходів стосовно дітей-иммігрантів 

(DACA); 

● незареєстровані особи (люди без правового імміграційного статусу); 

● особи, що мають неімміграційні візи, зокрема туристи та студенти; 

● особи, що отримали статус тимчасового захисту; 

● дорослі постійні легальні жителі (власники «грін-карти»), термін проживання яких 

на території США ще не склав п’ять років; 

● заявки на отримання страхування для екстреної медичної допомоги приймаються 

у лікарнях. 
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Доступ до системи охорони здоров’я Колорадо:  

Connect for Health Colorado (Marketplace) — комерційний ринок медичного страхування в 

Колорадо, де фізичні особи та родини можуть отримати індивідуальне приватне медичне 

страхування.  

 

Іммігранти, що не мають права на медичну допомогу або CHP+ на основі свого 

імміграційного статусу, на законних підставах можуть отримати субсидії на медичне 

страхування через Connect for Health Colorado. 

 

Іммігранти з такими статуcами мають право скористатися програмою Connect for Health 

Colorado: 

 

● особи без статусу, яким 

тимчасово дозволено в’їзд в 

США (parolees); 

● легальні постійні жителі (ті, що 

мають «грін-кард»);  

● отримувачі політичного 

притулку;  

● біженці; 

● жертви торгівлі людьми та 

їхніподружжя, діти, брати чи 

сестри та батьки; 

● особи, що мають 

неімміграційний статус, зокрема 

ті, що мають робочі візи (H1, H-

2A, H-2B), студентські візи, U-

візу, Т-візу; 

● особи, що отримали статус 

тимчасового захисту (TPS); 

● легальні тимчасові жителі. 

 

 

Іммігранти, які є претендентами на будь-який з наведених нижче статусів, також мають 

право скористатися програмою Connect for Health Colorado: 

● статус тимчасового захисту з дозволом на працевлаштування;  

● спеціальний статус іммігранта для неповнолітніх; 

● віза жертви торгівлею людьми;  

● корегування свого статусу для отримання статусу легального постійного жителя; 

● політичний притулок; 

● призупинення депортації або виселення з країни за імміграційними законами або 

за Конвенцією проти катувань (CAT)*. 

*Претенденти на надання притулку мають право на страхове покриття з комерційного 

ринку медичного страхування Marketplace, лише якщо їм надано дозвіл на 

працевлаштування або вони мають вік до 14 років та подали заяву, яка вже перебуває в 

процесі обробки терміном не менше 180 днів.  

 

Пам’ятайте: Інформація про імміграційний статус буде використовуватися тільки 

для визначення права на страхове покриття, а не для забезпечення імміграції. 

 



 

Last Revised May 17, 2022 9 

Дізнайтеся анонімно, чи ви маєте право на отримання субсидій, використовуючи засіб 

пошуку на вебсторінці ринку медичного страхування Connect for Health швидкий 

розрахунок вартості. Завітайте на https://planfinder.connectforhealthco.com/home 

 

Яким би не був ваш статус, не подавайте заявку на страхування самостійно. 

Отримайте безкоштовну допомогу особисто або віртуально, звернувшись по 

допомогу на вебсторінці Connect for Health Colorado: connectforhealthco.com/we-

can-help/assisters/ або зателефонувавши за номером 1-855-752-6749  

Доступний мовний переклад 

 

Сертифіковані консультанти з питань заповнення заявок 

Сертифіковані консультанти з питань заповнення заявок пройшли спеціальну підготовку і 

можуть допомогти вам підібрати пропозиції медичного страхування у вашому регіоні. 

Відвідайте: https://apps.colorado.gov/apps/maps/hcpf.map  

 

● Користування медичними послугами: 

○ Для негайної, екстреної ситуації із здоров’ям, зателефонуйте за номером 

911. Для невідкладної медичної допомоги фізичні особи повинні звернутись 

до найближчої клініки невідкладної допомоги або відділення швидкої 

допомоги у лікарні. 

○ Для отримання допомоги з медичних питань або щоб призначити прийом у 

лікаря або отримати препарати за рецептом у клініці Denver Health, можна 

зателефонувати на цілодобову медичну лінію Denver Health NurseLine на 

303-739-1211. Ви почуєте запис англійською мовою, і під час запису 

натисніть клавішу 3. Зачекайте на відповідь і назвіть свою бажану мову. 

Вас підключать до перекладача. Ви можете зателефонувати за цим 

номером, навіть якщо не мешкаєте в Денвері. 

○ Особи повинні зв’язатися зі своїми громадськими центрами охорони 

здоров’я, особливо якщо вони хворі, потребують щеплення або лікування 

ненагальних проблем зі здоров’ям і проблем, за якими потрібен 

довгостроковий нагляд. За допомогою цього інструмента знайдіть такий 

центр у своєму місті. Центри охорони здоров’я населення пропонують 

високоякісні послуги за низькою вартістю. 

 

● Психологічна допомога:  

○ Психічне здоров’я означає те, як ви почуваєтеся, думаєте і поводитеся в 

повсякденному житті. Це також стосується того, як ви долаєте стрес. 

Біженцям та іншим новоприбулим необхідно приділити особливу увагу 

своєму психічному здоров’ю, тому що часто буває так, що після пережитих 

труднощів у минулому  вони страждають від значного стресу, коли 

пристосовуються до життя в Сполучених Штатах. Якщо ви відчуєте відчай і 

зрозумієте, що вам важко справлятися з повсякденністю, зверніться за 

психологічною допомогою. Служба з питань переселення та надавач 

послуг первинної медичної допомоги допоможуть вам знайти ці послуги, 

забезпечивши конфіденційність інформації. 

https://planfinder.connectforhealthco.com/home
https://planfinder.connectforhealthco.com/home
https://connectforhealthco.com/we-can-help/assisters/
https://connectforhealthco.com/we-can-help/assisters/
https://apps.colorado.gov/apps/maps/hcpf.map
https://cchn.org/map/
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○ Громадські центри охорони здоров’я пропонують послуги з розв’язання 

проблем психічного здоров’я. За допомогою цього інструмента знайдіть 

такий центр у своєму місті. 

○ Існують також громадські центри охорони психічного здоров’я, які можуть 

надати вам послуги. Знайдіть свій центр тут. 

 

● У Сполучених Штатах ви маєте важливе право на охорону здоров’я. Ви маєте 

право на послуги перекладача і маєте право на конфіденційність. Право на 

конфіденційність означає, що ваш лікар або медсестра не можуть розголошувати 

інформацію про стан вашого здоров’я без вашого дозволу. 

 

 

11) Кризова підтримка та надзвичайні ситуації 

● Якщо ви є свідком або причетні до надзвичайної ситуації, що сталася на території 

США, наберіть 9-1-1, щоб викликати службу екстреної допомоги (пожежна служба, 

поліція, невідкладна медична допомога). Вкрай важливо викликати службу 9-1-1 

виключно в надзвичайних ситуаціях. Негайного кваліфікованого реагування 

вимагають такі надзвичайні ситуації, як пожежі, удавлення, втрата свідомості, 

утруднення дихання, серйозна автомобільна аварія, злочин, який коїться на очах 

(наприклад, злам дверей).Послуги перекладу додаються. 

● Якщо ви переживаєте особисту кризу і страждаєте від тривоги, самотності, 

проблем зі зловживанням наркотичними речовинами, маєте суїцидальні думки або 

інші проблеми, можуть допомогти Послуги Колорадо у кризових ситуаціях. 

Зателефонуйте за номером 1-844-493-8255 або надішліть текстове повідомлення 

«TALK» на номер 38255. Надається усний переклад. Текстовий сервіс доступний 

лише англійською мовою. 

  

 

12) Pесурси місцевого самоврядування: муніципалітети та округи 

● Як жителі штату Колорадо, закріплені за муніципалітетами, ви можете отримати 

доступ до муніципальних і окружних послуг, якими керує уряд, або «державних» 

послуг вашого округу. Шукайте онлайн ваше місто та округ, щоб дізнатися більше 

про наявні пропозиції. 

● Послуги, що надаються муніципалітетами, відрізняються, але зазвичай охоплюють 

роботу державних бібліотек, пожежної служби, поліції, швидкої допомоги, 

оздоровчих центрів та ін.. Деякі муніципалітети пропонують додаткові програми та 

ресурси спеціально для нових американців, мешканців із низьким рівнем доходів 

та інших категорій населення. 

● До складу окружних урядів входять відділи соціальних послуг, охорони здоров’я, а 

також центру зайнятості. 

● Місцеві бібліотеки надають широкий спектр послуг — від курсів англійської як 

другої мови та читання оповідань для дітей до надання доступу до книг, музики, 

Інтернету, тощо. Завітайте на веб-сайт Colorado Libraries, щоб знайти найближчу 

до вас бібліотеку. 

https://cchn.org/map/
https://cdhs.colorado.gov/behavioral-health/find-behavioral-health-help#CMHC-ASO-MSO-Map
https://coloradocrisisservices.org/
https://www.coloradolibraries.org/
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● Національний ресурсний центр у справах біженців, іммігрантів та мігрантів має 

бібліотеку ресурсів про COVID-19, вакцини та інше. Ви також можете отримати 

доступ до інформації про відповідні заходи та послуги щодо COVID у Колорадо 

тут.  

 

13) Додаткові ресурси  
 

● Бажаєте допомогти? Будь ласка, надішліть цю форму, щоб повідомити про 

послуги, які ваша організація може надати українцям, і їх буде занесено до списку. 
 

● Метрополія Денвера 

○ Центр імміграції та імміграційних послуг (CIIS) (303) 369-7044 — надання 

правової допомоги, послуг із охорони здоров’я, психологічної підтримки та 

соціальних послуг для забезпечення основних потреб жертв та осіб, що 

вижили та шукають притулку й безпеки в Колорадо. 

○ Шкільний округ Джеффко — Англійська як друга мова для дорослих (303) 982-

7484 — надання послуг із викладання англійської як другої мови для дорослих 

та навчання іммігрантів і біженців правилам мови. 

○ Project Worthmore (Проект «Достойний більшого») (720) 460-1393 — надання 

стоматологічних послуг, впровадження програми «Свіжа їжа», викладання 

англійської мови з послугою безкоштовного нагляду за дитиною під час 

заняття, надання допомоги у працевлаштуванні за допомогою своїх 

консультантів і кейс-менеджерів, а також надання юридичних послуг. 

○ Оздоровчий центр Колорадо для біженців — Aurora MH Center (303) 617-2300 — 

надання послуг із амбулаторного лікування психічних захворювань та ведення 

справ для біженців першого та другого покоління та іммігрантів у районі 

Великої Аврори. 

○ Єврейська сімейна служба Колорадо (JFS) (720) 728-4699 — пропонує понад 30 

програм і послуг, зокрема програму забезпечення продуктами, житлом, 

консультування з питань психічного здоров’я, надання допомоги в 

обслуговуванні літніх людей, забезпечення робочими місцями, а також 

надання підтримки людям із інвалідністю. 

○ Програма підтримки психічного здоров’я іммігрантів та біженців Факультету 

амбулаторної психіатрії Медичного коледжу Університету Колорадо (303) 724-

4940 — надання підтримки у ході соціального та психологічного пристосування 

іммігрантів та біженців, що потребують допомоги. Програма спрямована на 

покращення психологічного стану із врахуванням культурологічних 

особливостей.  

○ Hope Communities («Громади надії») (303) 860-7747 — ми надаємо загальні 

ресурси та пропонуємо культурологічний підхід до вирішення будь-яких 

проблем, а також маємо досвід і спеціалістів, що мають високу кваліфікацію 

для роботи з біженцями багатьох національностей. 

○ Right on Learning («Візьмись за навчання») (303) 954-9703 — надання навчальної 

підтримки дітей і молоді, починаючи з підготовчої групи школи до учнів 

старших класів. Доступна також програма з підготовки дітей-дошкільнят.  

https://nrcrim.org/covid-19-resources-afghan-new-arrivals
https://covid19.colorado.gov/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWBlLgYgOvcH3qEyFXBt60jXywZvd4rrcvBIEhaEaSmUVm-A/viewform
https://www.centerforimmigrants.org/
https://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=926979
http://www.projectworthmore.org/
http://www.aumhc.org/
http://www.jewishfamilyservice.org/
http://medschool.cuanschutz.edu/psychiatry/programs/immigrant-and-refugee-mental-health
http://medschool.cuanschutz.edu/psychiatry/programs/immigrant-and-refugee-mental-health
https://www.hopecommunities.org/
http://www.rightonlearning.com/
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○ Денверська публічна бібліотека (303) 865-2362 — програми «Плаза» мають 9 

відділів по всьому Денверу і слугують ресурсним центром для нових 

іммігрантів для зустрічі з новими людьми, відпрацювання навичок, пошуку 

ресурсів і роботи в напрямку досягнення цілей. Ми можемо забезпечити 

людей широким спектром ресурсів у багатьох тематичних напрямках. 

○ Teach by Tech («Навчання з залученням техніки») (720) 369-8678 — навчання 

касовому обслуговуванню та поводженню з грошима і обслуговуванню 

клієнтів. Програма впроваджена спільно з центрами зайнятості. Всі курси 

розраховані на дорослих учасників, які вивчають англійську мову. Курси 

зосереджено на 5 основних навичках — читання, письмо, усне мовлення, 

навички обчислення і цифрова грамотність. Одночасно учасники 

відпрацьовують практичні навички. 

○ Interpreters Academy / Cesco Linguistic Services (Академія 

перекладачів / Лінгвістична компанія Cesco) (303) 274-2634 — програма 

навчання з усного перекладу для тих, хто зацікавлений опанувати навички 

усного перекладу або підвищити кваліфікацію. 

○ Empowering Communities Globally («Розширення можливостей для громад у 

всьому світі») (303) 570-6893 — надає підтримку для вступу до програм 

навчання, які видають сертифікати/дипломи, а також пропонує Програму 

дошкільної підготовки та розвитку сім’ї, що забезпечує залучення спеціалістів 

у сфері догляду за дітьми молодшого віку та їх підготовки до школи. 

○ Novastar Academy (303) 562-8344 — пропонує курси англійської як другої мови 

для дорослих і дітей.  

○ Gamma Education («Гамма-освіта») —  літній двомовний табір для дітей. 

Програма надає стипендії та знижки для малозабезпечених родин 

новоприбулих, що вивчають англійську мову.  

○ Програма вивчення англійської як другої мови від Громадського колледжу 

Аврори (303) 340-7057 — пропонує заняття з вивчення англійської як другої 

мови, щоб допомогти опанувати навички, необхідні для роботи і 

повсякденного життя в Сполучених Штатах. Програма спрямована на 

розвиток навичок мовлення, слухання, читання й письма, а також вивчення 

нової лексики й граматики. Ми підготуємо вас до ситуацій реального життя, 

як-от до заповнення форм, читання етикеток у магазинах, підготовки до 

коледжу і пошуку робочих місць. 

 

● Південний Колорадо  

○ Accompaniment & Sanctuary Coalition у Колорадо-Спрінгс (ASC COS) (719) 257-

1218 — надання допомоги з оплати комунальних послуг та харчування, пошук 

житла та роботи, зв’язок із перевіреними організаціями та службами в 

Колорадо-Спрінгс.  

○ Mobile Clothes («Мобільний одяг») (719) 257-1218 — забезпечення іммігрантів у 

Колорадо-Спрінгз одягом і взуттям у відмінному стані. 

○ Навчання дорослих і сімей в шкільному окрузі 11 в Колорадо-Спрінгс (719) 328-

3001 — курси англійської для біженців та іммігрантів, заняття з підготовки до 

http://denverlibrary.org/plaza
https://www.teachbytech.org/
http://www.interpretersacademy.com/
http://www.empoweringcommunitiesglobally.org/
http://www.empoweringcommunitiesglobally.org/
https://novastar-academy-co.org/
https://gamma-ed.org/
http://www.ccaurora.edu/esl
http://www.ccaurora.edu/esl
http://asccos.org/
http://mobileclothes.org/
https://www.d11.org/adulted
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HSE (GED), заняття з базових дисциплін (читання, письмо та математика), 

заняття з різних професій. 

○ Catholic Charities of Central Colorado («Благодійні католицькі організаціїї 

Центрального Колорадо») (719) 866-6515 — надання послуг із імміграції за 

низькою ціною клієнтам зі своєї громади. Надання допомоги з подачею заяви 

на отримання статусу тимчасовою захисту і отримання дозволу на 

працевлаштування. Організація також може допомогти з подачею сімейних 

петицій, проходженням консульської перевірки та отриманням віз жертвами 

злочинів. 

 

● Загальні програми штату 

○ Вебсторінка Посольства України 

○ Інститут міжкультурного навчання Spring Institute (303) 863-0188 — Spring 

Institute пропонує курси для дорослих у таких сферах: курси англійської як 

другої мови за фаховим спрямуванням для роботи, виховання дітей та 

опанування комп’ютерних навичок; індивідуальне професійне навчання для 

осіб, які бажають працевлаштуватися в галузі освіти; послуги усного та 

письмового перекладу. Запити можна надсилати безпосередньо до 

перекладацького відділу Interpreter network. Програма також передбачає 

надання навігаційної підтримки фахівців з охорони здоров’я з медичною 

освітою, які шукають можливість продовжити свою медичну кар’єру в США. 

○ Державні безкоштовні програми забезпечення продуктами  

○ Додаток FindHello для США компанії Hello допомагає користувачам 

підключитися до місцевих послуг у містах по всій країні. 

○ Ukrainians of Colorado («Українці Колорадо»), група у Facebook − Facebook 

має багато груп, до яких можна приєднатися і які служать ресурсом для 

пошуку допомоги, доступу до необхідних речей, а також побудови зв’язків з 

привітальною спільнотою та/або з іншими українцями. Пошук місцевих груп на 

Facebook або груп окремих громад, може бути для початку гарним рішенням. 

○ Sisters of Charity of Leavenworth (SCL) («Сестри милосердя Лівенворта») — 

програма, що пропонує допомогу добровольців у подачі заявки на участь у 

програмах, як-от Medicaid, Emergency Medicaid та Connect for Health Colorado, 

що можуть допомогти покрити витрати, пов’язані з візитом до медичного 

закладу. 

http://ccharitiescc.org/
https://usa.mfa.gov.ua/en
https://denverfoodrescue.org/public-food-programs/
https://www.sclhealth.org/locations/

