
Переселяєтесь в сПолучені Штати? 
Готуючись до переселення в Сполучені Штати ви будете отримувати багато нової 
інформації. Ось десять важливих пунктів, знання яких допоможе вам розпочати 
нове життя в цій країні:

1  В аеропорту кінцевого пункту 
призначення вас зустрічатимуть. Перед 
вильотом ви підпишете боргову розписку 
із зобов’язанням повернути вартість 
авіаквітків, які вам придбали для 
подорожі до Сполучених Штатів.

2  Зазвичай, переїзд у Сполучені Штати викликає відчуття культурного шоку та 
супроводжується певними складнощами. Для того, щоб полегшити процес 
адаптації важливо вчити англійську мову, знайомитися з новими людьми та 
нормами життя вашої нової громади.

3  Місцева агенція з питань переселення 
забезпечить вас основним набором 
послуг, необхідних протягом початкового 
періоду після переїзду та направить вас до 
інших організацій, які надають додаткову 
допомогу залежно від ваших конкретних 
потреб. Підтримуйте доброзичливі 
стосунки з працівниками агенції з питань 
переселення, щоб  отримувати максимальну 
користь від спілкування з ними.

4  Державна допомога є обмеженою 
і можливості її отримання 
відрізняються залежно від місця 
проживання та розміру родини. 
Недоречно порівнювати ваші 
пільги з пільгами інших осіб, 
оскільки між ними майже завжди 
буде різниця. 
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5  Коли ви приїдете до Сполучених Штатів, 
вас забезпечать орендованим житлом. 
Ймовірно, це буде квартира, яка не буде 
вашим ідеальним варіантом. Однак, 
це буде приведене до ладу,  доступне 
за ціною та розташоване в достатньо 
безпечному районі місце помешкання. 

6  Вартість життя у Сполучених Штатах 
є високою, тому працевлаштування є 
найшвидшим шляхом до самозабезпечення. 
Важливо швидко влаштуватись на роботу, 
вибір якої залежитиме від наданих вам 
пропозицій. При цьому, скоріше за все, це  
не буде робота за вашою спеціальністю.

7  За допомогою у надзвичайній ситуації 
необхідно звертатись по телефону за 
номером 911. При цьому, необхідно 
повідомити оператора, яка саме допомога 
вам потрібна, тобто - «поліція» («police / 
поліс»), «пожежна служба» («fire / файа») 
або «швидка допомога» («ambulance / 
ембуланс»), а також вказати вашу адресу 
або місцезнаходження.

8  У Сполучених Штатах закони захищають 
права всіх людей. Вам необхідно буде 
ознайомитися з існуючими законами 
та обов’язково дотримуватись їх. 
Незнання законів не звільняє вас від 
відповідальності за їх порушення.

9  Система охорони здоров’я у Сполучених 
Штатах є складною. Протягом перших 12 
місяців ви будете забезпечені медичним 
страхуванням. Персонал агенції з 
питань переселення допоможе вам з 
відповідями на запитання та надасть 
додаткову інформацію.

10  Бережіть ваші особисті дані, наприклад, 
документи, видані Міжнародною 
організацією з міграції (МОМ), паспорти, 
номери банківських рахунків та соціального 
забезпечення. Завжди відносьтеся з 
пересторогою до прохань надати ваші 
персональні дані, як при безпосередньому 
спілкуванні, так і в онлайн.

Settle In – це найкраще джерело надійної та точної інформації про переселення у 
Сполучені Штати. Сайт та додаток Settle In доступні для носіїв різних мов. Там можна 
знайти відеокліпи, подкасти та інші інформаційні ресурси, які висвітлюють різні 
аспекти життя в Сполучених Штатах.
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