Прискорений процес видачі дозвільних
документів для біженців, осіб,
які шукають притулок, і власників
спеціальних імміграційних віз
Д

епартамент захисту споживачів (DCA), його ради та бюро
захищають й обслуговують споживачів Каліфорнії через
видачу дозвільних документів та регулювання діяльності
ліцензіатів у різних видах професій та діяльності, від бухгалтера
до лікаря, від охоронця до підрядника, від менеджера
кладовища до ветеринара тощо.
Станом на 1 січня 2021 року рада чи бюро Департаменту
захисту споживачів можуть прискорити розгляд заяв осіб із
наведених нижче категорій:
• Біженці відповідно до статті 1157 розділу 8 Збірки
федеральних законів Сполучених Штатів Америки.
• Особи, яким надано притулок секретарем Міністерства
внутрішньої безпеки США або генеральним прокурором
Сполучених Штатів Америки відповідно до статті 1158
розділу 8 Збірки федеральних законів Сполучених Штатів
Америки.
• Особи зі спеціальною імміграційною візою, яким
надано статус відповідно до статті 1244 Державного
закону 110-181, Державного закону 109-163 або статті
602(b) розділу VI частини F Державного закону 111-8.
Для розгляду питання про прискорену видачу дозвільних
документів заявники повинні надати докази свого статусу біженця,
особи, яка шукає притулок, чи особи із спеціальною імміграційною
візою під час подання пакету документів із заявою.
Приклади документів:
• Форма I-94, міграційна карта, з кодом класу прийому,
наприклад «RE» (Біженець), «AY» (Особа, яка шукає
притулок), або інша інформація, яка ідентифікує особу як
біженця чи особу, яка шукає притулок.
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• Спеціальна імміграційна віза, яка містить класифікаційні
коди «SI» або «SQ».
Посвідка на постійне проживання (форма I-551), загально
відома як «зелена карта», з позначенням категорії, яка
вказує на те, що особу прийнято як біженця або особу, яка
шукає притулок.
Ухвала суду відповідної юрисдикції або інші документальні
докази, які забезпечують обґрунтовану впевненість у
тому, що заявник відповідає вимогам для прискореного
отримання дозвільних документів.
Ненадання документів може призвести до затримки
прискорення розгляду заяви. Будь ласка, зверніть увагу, що
прискорений процес отримання дозвільних документів не
означає, що дозвіл або реєстрація будуть видані; скоріше,
це означає, що процес буде прискорений.
Для отримання додаткової інформації зв’яжіться з професійною
радою або бюро з видачі дозвільних документів, надішліть
електронного листа на refugee@dca.ca.gov або перейдіть
на веб-сторінку прискореної видачі дозвільних документів
Департаменту захисту споживачів. Якщо Вам потрібна допомога
іншою мовою, крім англійської, послуги перекладача доступні
безкоштовно: телефонуйте в Департамент захисту споживачів за
безкоштовним номером (833) 498-2006.
Програма переселення біженців Департаменту соціального
забезпечення Каліфорнії (CDSS) допомагає біженцям, які
відповідають вимогам, особам, які шукають притулок,
власникам спеціальних імміграційних віз, та іншим особам,
які мають право, переселитися в Каліфорнію. Для отримання
додаткової інформації про програму Департаменту
соціального забезпечення Каліфорнії перейдіть на веб-сторінку
www.cdss.ca.gov/refugee-services
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