
Ресурси для
новоприбулих з
України

Українська Спільнота

Церкви

Групи Facebook

Додаткова інформація

Контакти

Продуктові магазини
Slavic Shop 1080 Saratoga Ave # 1, San Jose
Samovar 1077 Independence Ave, Mountain View
Crossroads Market 720 San Antonio Rd, Palo Alto
Europa Plus 5350 Geary Blvd, San Francisco
Royal Bakery 5335 Geary Blvd, San Francisco
Gourmet Corner 301 Hartz Ave #104, Danville

St. Volodymyr Ukrainian Catholic Center
445 Washington Street, Santa Clara

Saint Michael Ukrainian Orthodox Church
345 7th St, San Francisco

Вивчення Англійської 
Мови

Громадські коледжі

Бібліотеки

Онлайн

Більшість місцевих коледжів пропонують курси
ESL восени, навесні та влітку. Багато занять
безкоштовні.

Знайдіть курси "ESL" (English as a second
language) поряд з вами, для зручного вивчення
англійської мови.

Бібліотеки не лише для книг! Отримайте
безкоштовну особисту картку в бібліотеці для
доступу до ресурсів ESL онлайн та особисто:
класи, практичні тести та розмовні групи.

Duolingo (www.duolingo.com)
Mondly (www.mondly.com)
LinQ (www.linq.com)
Ling-App (www.ling-app.com) 
Babbel (www.babbel.com)

Ці програми для вивчення мови пропонують
безкоштовну участь для українців

San Francisco Bay Area
California

SF City College   www.ccsf.edu/esl

College of San Mateo
www.collegeofsanmateo.edu/esl/

Foothill College   www.foothill.edu/esl/

DeAnza College   www.deanza.edu/esl/

Mission College   www.missioncollege.edu/depts/ESL

San Jose City College
www.sjcc.edu/academics/departments-divisions/esl

College of Marin   www.esl.marin.edu
UkrainiansBayArea
Ukrainians.SanFrancisco
Nova Ukraine Forum

www.refugees.novaukraine.org

refugees@novaukraine.org

novaukraine.org

@novaukraine

http://www.duolingo.com/
http://www.mondly.com/
http://www.linq.com/
http://www.ling-app.com/
http://www.babbel.com/
http://www.ccsf.edu/esl
http://www.collegeofsanmateo.edu/esl/
http://www.foothill.edu/esl/
http://www.deanza.edu/esl/
http://www.missioncollege.edu/depts/ESL
http://www.sjcc.edu/academics/departments-divisions/esl
http://www.esl.marin.edu/
https://www.facebook.com/groups/UkrainiansBayArea
https://www.facebook.com/groups/Ukrainians.SanFrancisco
https://www.facebook.com/groups/NUvolunteers/
http://www.refugees.novaukraine.org/
https://www.facebook.com/novaukraine.org
https://www.instagram.com/novaukraine/


Повний каталог соцслужб Каліфорнії
www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx

Santa Clara County:
Social Services Agency
1867 Senter Road
San Jose, CA 95112
(408) 758-3800 

Santa Mateo County:
Human Services Agency
400 Harbor Boulevard,
Building "B"
Belmont, CA 94002
(800) 223-8383

Бібліотеки надають безкоштовний доступ до
комп'ютерів та інтернету.

Computers2Kids надає змогу придбати недорогі
комп'ютери українським біженцям. Комп'ютери
надаються за ціною від 100 до 150 доларів.

Термінові документи

Медична допомога

Соціальні Програми

Рецепт л�каря

Тест на туберкульоз

Подайте заявку на отримання Employment
Authorization Document (EAD) якнайшвидше. Ця
заявка також включає запит на отримання
Social Security Number (SSN). 

Отримання EAD та SSD може тривати до року.
Ви не можете легально працювати без EAD.
Тому важливо подати заяву якомога раніше.

Інструкц�ї щодо заповнення форм:
refugees.novaukraine.org/documents

Подайте заявку на Medi-Cal якнайшвидше. Доки
ви чекаєте, є дешеві варіанти без страховки.

Українці із статусом Humanitarian Parole мають
право на різні пільги у Каліфорнії. Дохід вашого
спонсора не впливає на право отримання
допомоги.

Ви можете замовити тест на туберкульоз онлайн,
не звертаючись до лікаря. Знайдіть
"QUANTIFERON TB" на сайті www.walkinlab.com

Stanford безкоштовна клініка
По суботах 8am - 10am
1835 Cunningham Ave. San Jose, CA 95122
www.med.stanford.edu/pacific.html

Каталог безкоштовних та недорогих клінік
www.californiafreeclinics.org

Для того, щоб отримати безкоштовний рецепт,
ви можете поговорити з лікарем онлайн,
безкоштовно, використовуючи додаток KHealth:
www.khealth.com/resources/instructions-for-
ukrainians

Одяг та меблі

Продовольча допомога

Комп'ютери/Інтернет

Подайте заяву на участь у програмі CalFresh,
щоб отримати ваучери на продукти.

Мапа продуктових склад�в:
 www.foodpantries.org

Для родин, які потребують продуктів
харчування, продовольчі склади надають гарячу
їжу та продуктові набори.

Goodwill Stores
Salvation Army

Facebook Marketplace
Craigslist (www.sfbay.craigslist.org)

Одяг та меблі можна придбати недорого та
високої якості в магазинах секонд-хенду:

На цих веб-сайтах ви можете зв'язатися з
приватними продавцями, які продають старі
речі.

Малозабезпеченим сім'ям надається
безкоштовний одяг, підгузки та товари для
дому:

Ус� документи доступн� рос�йською мовою.
Отримання допомоги займає 30-45 дн�в.

Medi-Cal

CalFresh

CalWorks

Ус�, хто прибув за Humanitarian Parole, мають
право на безкоштовну медичну страховку в
Кал�форн�ї в рамках програми Medi-Cal.

Ця програма надає ваучери родинам, як� не
мають ф�нансової можливост� купувати
продукти. Ви можете не в�дпов�дати вимогам,
якщо ваш спонсор сплачує ваше харчування.

Для с�мей з д�тьми, залежно в�д доходу, ця
програма передбачає грошову допомогу та
навчання для отримання роботи.

Refugee Cash Assistance (RCA)
Грошова допомога вс�м українцям з
Humanitarian Parole або TPS, як� не мають права
на участь у CalWorks.

Подайте заяву на отримання допомоги
особисто, в�дв�давши окружне
в�дд�лення соц�альних служб:

Щоб подати заявку на допомогу онлайн,
в�дв�дайте: www.mybenefitscalwin.org

www.211bayarea.org/income-
expenses/personal-household-items/

www.qrco.de/C2KApplyUkraine

Безкоштовн� велосипеди для д�тей та недорог�
велосипеди для дорослих:

Good Karma Bikes San Jose
www.goodkarmabikes.org
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