Інформація від організаіцї VECINA
Для бенефіціарів програми Uniting for Ukraine
Котрі готуються до прибуття у Сполучені Штати Америки:
Підготовка до проходження контролю прикордонної служби США (CBP)
Нижче наведено загальні рекомендації щодо проходження контролю U.S. Customs and
Border Protection / Митної та Прикордонної Служби США («CBP»), що американські
адвокати склали для осіб, котрі готуються в'їхати до США в рамках програми «Uniting for
Ukraine» / «Єднання заради України» («U4U»). Це не вичерпний перелік. Якщо ви хочете
змінити цей список, зв'яжіться з нами за адресою ukraine@vecina.org.
Загальні положення
 Будьте ввічливими. Будьте дуже ввічливими з усіма працівниками CBP і
ставтеся до них з повагою.
 Говоріть правду. Відповідайте чесно на всі питання. Надання неправдивої
інформації прикордонній службі може мати серйозні наслідки.
 Присутність адвоката. Особи, які перебувають під опікою CBP, не мають права
консультуватися з адвокатом або мати адвоката.
 Незважаючи на те, що вам дали дозвіл на подорож (travel authorization), вам
може бути відмовлено у гуманітарному паролі. Якщо вам відмовлено у
паролі, вам може бути надана можливість вимагати «відкликання запиту на
допуск» (“withdrawal of request of admission,”), тобто ви можете придбати новий
квиток на літак до будь-якої іншої країни, у якій ви маєте дійсний імміграційний
статус. Якщо ви не хочете залишати США, ви маєте право подати запит на
надання притулку та можливість зустрітися з імміграційним суддею. Якщо вам
буде відмовлено у гуманітарному паролі і ви попросите притулку, ви
можете бути поміщені під варту U.S. Immigration and Customs Enforcement
(ICE).
Як підготуватися особисто до проходження митного контролю
 Будьте готові до тривалого інтерв’ю чи перевірки. Час проходження
митного контролю CBP для U4U заявників коливається від 20 хвилин до кількох
годин.
 Перш, ніж йти на інтерв’ю, повідомте своїх рідних оскільки під час інтерв’ю
вам можуть не дозволити зателефонувати рідним впродовж кількох годин.
Сплануйте це заздалегідь.
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Одягайтеся тепло. В аеропортах буває зазвичай холодно, тому одягайтесь
шарами та майте із собою теплий одяг.
Перекусіть завчасно. До приземлення літака, добре поїжте і переконайтеся, що
діти також ситі, оскільки впродовж проходження митного контролю та інтерв’ю
доступу до харчів не буде.
Будьте готові до того, що члени сім’ї можуть проходити контроль
окремо один від одного. Чоловіки і жінки можуть бути розділені під час
проходження контролю, і члени сім'ї можуть проходити інтерв’ю кожен окремо.
Очікуйте на зняття відбитків пальців. CBP візьме ваші відбитки пальців під
час проведення інтерв’ю.

Ваші документи та електронні пристрої
 Документи, необхідні для в'їзду. Для в'їзду необхідні наступні документи:
1. Чинний закордонний паспорт.
 Дитина без власного паспорта має бути вписана в паспорт одного із
батьків.
2. Дозвіл на подорож з онлайн-акаунту myUSCIS (travel authorization).
 Зверніть увагу, що дозвіл на подорож чинний впродовж 90 днів.
 Документи, які рекомендуються до в'їзду. Хоча особисті обставини можуть
бути різними, нижче наведено список документів, які рекомендується мати для
прибуття в США:
1. Свідоцтва про народження на кожну дитину, яка подорожує з біологічним
батьком або матір'ю.
2. Доказ законної опіки, виданий державним органом для особи віком до 18
років, котра не подорожує з біологічними батьками.(Див. примітку нижче про
те, що означає доказ законної опіки, у розділі, що стосується мандрівників
віком до 18 років.)
 Особлива примітка щодо вакцин та підтвердження негативного
результату тесту на COVID-19:
1. Щеплення. Бенефіціари повинні заповнити необхідні свідоцтва про
щеплення. Бенефіціарам не потрібно буде завантажувати документи, що
стосуються записів про щеплення, або іншу медичну документацію до
USCIS після прибуття до США. Зверніть увагу, що можуть знадобитися
докази вакцини проти COVID-19 в іншому місці, наприклад, при посадці на
рейс до США.
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2. Доказ негативного результату тесту на COVID-19 або документація про
одужання від COVID-19 більше не потрібна. З 12 червня 2022 року CDC
більше не вимагає, щоб пасажири, подорожуючи з іншої країни до США,
пред'являли негативний тест на COVID-19 або документи про одужання від
COVID-19 перед посадкою на рейс.
Заздалегідь зробіть копії документів. CBP може зберігати деякі оригінали
документів, включаючи паспорти та свідоцтва про народження. Зробіть копії
усіх важливих документів перед в'їздом до США
Електронні пристрої можуть бути оглянуті. Хоча це трапляється рідко,
CBP може попросити вас надати паролі до ваших електронних пристроїв і
переглянути ваші електроні документи. Якщо ви відмовитесь, вони можуть
вилучити ваші пристрої та затримати вас.

Запитання, які можуть поставити працівники CBP:
 Ваша біографічна інформація. CBP може попросити підтвердити біографічну
інформацію, яка була включена у процес подання заявки U4U.
 Ваш спонсор. Ви повинні знати ім’я та контактну інформацію свого спонсора вас,
якщо CBP попросить перевірити будь-яку частину цієї інформації.
 Ваша кваліфікація для програми U4U. Перегляньте розділ нижче щодо
необхідних кваліфікацій для програми U4U.
 Ваше кримінальне минуле. CBP може поставити запитання щодо вашого
кримінального минулого та судимостіь. Будь ласка, відповідайте правдиво на всі
запитання.
 Ваші політичні уподобання чи погляди. CBP може ставити запитання щодо
політичних поглядів. Будь ласка, відповідайте правдиво на всі запитання.
 Ваші плани працювати в США. Працювати в США без дійсного посвідчення
заборонено. Особи, які в’їжджають до США за програмою U4U, мають право
подати заявку на дозвіл на роботу, і як тільки цей дозвіл на роботу отримано,
можуть легально працювати в США. Процес отримання дозволу на роботу може
зайняти багато місяців. Ви не можете працювати тільки тому, що маєте право
подати на дозвіл на роботу або заяву на дозвіл на роботу було подано.
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Умови програми U4U, про які вам слід знати
1. Програма призначена для громадян України та їхніх неукраїнських
найближчих родичів.
a. Громадянин України повинен мати дійсний український паспорт (або бути
дитиною - за паспортом батьків);
 Якщо особа не є громадянином(дянкою) України, ця особа має бути
найближчим членом родини громадянина чи громадянки України з
дійсним паспорт.
b. До найближчих членів родини, які можуть брати участь у цьому процесі,
відносяться:
 Подружжя або співмешканка чи спімешканець громадянина чи
громадянки України;
 Їхні неодружені діти віком до 21 року.
c. Найближчі родичі, які не є громадянами України, мають їхати до США разом
із громадянином України.
2. Необхідно перебувати за межами США.
3. Проживання в Україні до 11 лютого 2022 року.
 ПРИМІТКА: DHS стверджує, що це рекомендація, а не сувора вимога і
призначена для широкого тлумачення, щоб охопити всіх осіб постраждалих від
війни, які в усьому іншому відповідають вимогам програми.
4. «Переміщені» внаслідок російського вторгнення.
 ПРИМІТКА. DHS раніше повідомляло під час брифінгу 26 квітня 2022 р., що
вимога про «переміщення» призначена для широкого тлумачення, щоб охопити
усіх осіб, які постраждали від війни, які в усьому іншому можуть претендувати
на участь у війні програма.
5. Мати затвердженого спонсора. Необхідно мати спонсора в США, який подав
форму 1-134, який USCIS підтвердив як задовільний.
6. Чітка біографічна та біометрична перевірка безпеки. Первірку і зняття
відбитків пальців проведуть прикордонні служби CBP.
7. Підтвердження вимог щодо щеплення. Необхідні вакцини проти кору,
поліомієліту, та COVID-19. Особи, які були щеплені, повинні будуть підтвердити
отримання першої дози необхідних вакцин перед отриманням дозволу на поїздку
до США. Бенефіціарам не потрібно буде завантажувати документацію, що
підтверджує щеплення, або іншу медичну документацію USCIS, коли вони
знаходяться в США. Зауважте що може знадобитися докази вакцини проти COVID19 в іншому місці, наприклад, при посадці на рейс до США.
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8. Діти віком до 18 років повинні подорожувати до США під опікою їхніх
батьків або законних опікунів. Дивіть розділ нижче стосовно неповнолітніх осіб.
Бенефіціари віком до 18 років
1. Усі прибулі віком до 18 років повинні супроводжуватися одним із
біологічних батьків або законним опікуном, призначеним державним
органом.
 При в'їзді до США дитина, яку не супроводжують батьки або законний опікун
може бути передано під опіку Департаменту Охорони Здоров’я Та
Соціальних Послуг (HHS), як того вимагає закон про торгівлю людьми від
2008 року (TVPRA), щоб захистити дитину від торгівлі людьми та інших
форм експлуатації.
2. Рекомендується дійсний доказ законної опіки.
 Законний опікун – це фізична особа, яка:
i. Отримала законну опіку над фізичною неповнолітньою особою
судом, державою або відповідним державним органом; а також
ii. Може законно виконувати та приймати юридичні зобов'язання від
імені фізичної особи чи неповнолітнього.
 Таким чином, документ, який підтверджує законну опіку, має бути виданий
державним органом.
 Примітка: Звичайні довіреності не встановлюють опікунства відповідно до
цієї вимоги.
 Рекомендується засвідчений переклад документа про опіку.
3. Рекомендується мати свідоцтво про народження. Для доказу того, що
неповнолітня особа прибула з кимось зі своїх біологічних батьків, важливо мати із
собою свідоцтво про народження із сертифікованим перекладом.
Що вимагати від CBP
1. Гуманітарний пароль на два роки (Ukrainian Humanitarian parole) за програмою
«Єднання заради України » (Uniting for Ukraine).
2. Форма І-94. Вам потрібно буде отримати форму I-94 із зазначенням, яке вказує що
гуманітарний пароль було надано. Примітка: ви також можете отримати доступ до
I-94 онлайн.
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Інші примітки
1. Вам НЕ потрібна віза для в’їзду до США за програмою U4U. Тільки потрібен
дозвіл на подорож, виданий через U4U.
2. Медичний огляд та підтвердження (атестація) впродовж 90 днів після
прибуття.
a. Впродовж 90 днів після прибуття до США всі особи віком від двох років і
старші повинні пройти медичне обстеження на туберкульоз, включаючи тест
Interferon-Gamma Release Assays (IGRA), а також зробити атестацію
(підтвердження) щодо проходження обстеження (screening) на туберкульоз
в USCIS онлайн-кабінеті бенефіццра.
 Ця вимога змінилися: попередньо вимагалося пройти медичний огляд
впродовж 14 днів після прибуття до США.
 Медичний скринінг туберкульозу, включно із тестом Interferon-Gamma
Release Assays (IGRA), може проводитися кваліфікованою лабораторією
або департаментом охорони здоров'я штату.
 Бенефіціари з позитивним результатом на туберкульоз повинні вжити
відповідних заходів, включаючи додаткове обстеження, такі як
рентгенограма грудної клітки, ізоляція та лікування.
b. Впродовж 90 днів після прибуття до США всі особи, молодші двох років,
повинні зробити атестацію про скринінг на туберкульоз у своєму USCIS
онлайн-кабінеті. Особи, молодші двох років, звільняються від медичного
обстеження на туберкульоз.
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