
Поговоріть із родиною та друзями, яким ви 
довіряєте, про вашого спонсора чи місце 
роботи, а також про те, де ви будете жити.

запланувати зустрічі з родиною та 
друзями, а також запланувати, що 
робити, якщо ви пропустите одну з них. 

Тримайте свій телефон біля себе і 
збережіть важливі номери, включно 
з номерами організацій і гарячих 
ліній, які можуть надати підтримку 
в надзвичайних ситуаціях.

ВИ З УКРАЇНИ? 
ЗНАЙТЕ ПРО 
СВОЇ ПРАВА 
В США. 

СИТУАЦІЇ, В ЯКИХ 
СЛІД ПИЛЬНУВАТИ
Багато людей, 
які пропонують 
допомогу, мають добрі 
наміри, але є й такі, які 
хочуть використати 
інших під час кризи. 

Будьте уважні, якщо хтось:
Просить вас працювати в обмін на їх 
допомогу.

надає розпливчасту або суперечливу 
інформацію про те, де ви будете жити 
або які ресурси вони нададуть.

Пропонує вам гроші або роботу з такою 
зарплатою, яка здається підозріло 
привабливою.

Просить віддати їм свій паспорт, 
документи, що посвідчують особу, 
або мобільний телефон.

СТВОРЕННЯ ПЛАНУ 
ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ
Розробка плану заходів безпеки 
може допомогти вам убезпечити 
себе від ризикованих і 
неочікуваних ситуацій. 

Не забудьте:

Зберігайте паспорт та посвідчення 
особи в надійному місці.

Продовження на звороті ➥

План заходів 
безпеки

https://www.acf.hhs.gov/
otip/outreach-material/
uniting-ukraineМи завжди готові 

допомогти, якщо 
це потрібно.
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www.acf.hhs.gov/orr/
programs/refugees/
ukrainian-assistance-
resources

ДОПОМОГА, КОЛИ  
ЩОСЬ ЙДЕ НЕ ЗА ПЛАНОМ
Зверніться за допомогою, якщо хтось:

каже, що ви їм щось винні, і вимагає, щоб ви 
попрацювали, щоб виплатити цю суму;

не дотримується домовлених умов роботи, 
проживання чи фінансових домовленостей;

заподіює біль або загрожує завдати шкоди вам 
або вашій родині;

Торгівля людьми
Якщо вас або когось із ваших знайомих обманним шляхом 
або через тиск примушують працювати чи займатися сексом 
в обмін на спонсорство чи щось інше цінне, ви можете 
отримати допомогу. 

Якщо вам загрожує невідворотна небезпека, 
зателефонуйте поліції на номер 911.

Щоб отримати доступ до ресурсів і послуг, зверніться на 
гарячу лінію, яка найбільше відповідає вашій ситуації. 
Безкоштовно | Відкрита постійно | Конфіденційно | Доступні перекладачі

Національна гаряча лінія з питань торгівлі людьми може допомогти 
з плануванням безпеки, терміновими потребами та наданням 

вам доступу до послуг у спільноті, як-от ведення справ, медичне 
обслуговування та захист від небезпечних людей.

Докладніше

Національна гаряча лінія з питань торгівлі людьми
 телефон: 1-888-373-7888 | Телетайп: 711

  текстове повідомлення: 233733 (BEFREE)

 чат: humantraffickinghotline.org/chat

Служба довіри у випадку суїцидальних думок і критичних ситуацій

 телефон: 988 |  чат: 988lifeline.org/chat

Національна гаряча лінія для повідомлення 
про сексуальні домагання

 телефон: 1-800-656-4673 |  чат: hotline.rainn.org/online

Національна гаряча лінія з домашнього насильства

 телефон: 1-800-799-7233  
  текстове повідомлення: “START” на номер 88788

Допомога та послуги
Якщо ви — українець, який 
отримав тимчасовий дозвіл 
на перебування в країні через 
гуманітарну кризу, ви можете 
мати право на отримання 
допомоги й послуг.  

погрожує припинити фінансову підтримку вас або 
ваших близьких, якщо ви не будете працювати 
чи не відповідатимете іншим вимогам;

погрожує повідомити про вас імміграційним 
службам або правоохоронним органам США;

змушує вас займатися сексом в обмін на щось 
інше цінне (наприклад, їжу, житло чи гроші);

забирає ваш паспорт, інші документи, що 
посвідчують особу, або мобільний телефон;

намагається контролювати або відстежувати 
вашу здатність вільно рухатися. 
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