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Чи потрібно мені заповнювати заяву на 
дозвіл на роботу? 

Так, але процес став простішим.



Ми розглянемо такі 

питання:

• Необхідні документи для подання заяви про 

дозвіл на працевлаштування у категорії (с)(11)

• Процес подання заяви I-765 у друкованому 

вигляді

• Процес подання заяви I-765 через Інтернет

• Чого чекати і що робити далі



Необхідні документи

• Копія форми I-94 https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/recent-search

• Копія ідентифікаційної сторінки вашого паспорту

• Ваш номер А, тобто імміграційний ідентифікаційний номер. Цей номер складається з 

8 або 9 цифр та знаходиться на підтвердженні вашого спонсора та на вашому 

дозволі на в'їзд до США за програмою U4U

• 2 фотографії на паспорт розміром 5 см х 5 см

• Пароль до вашого особистого кабінету USCIS (якщо ви подаєте заяву через Інтернет)

https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/recent-search






Форма I-765 (заява про надання дозволу на 

працевлаштування)

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765.pdf

• Якщо ви плануєте подавати заяву в друкованій формі, 

переконайтеся, що ви завантажили останню версію форми з 

вебсайту USCIS.

• Обов'язково переконайтеся, що ви завантажили форму саме з 

вебсайту USCIS!

• Завантажте форму, збережіть її на своєму комп'ютері і лише тоді 

починайте її заповнювати.

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-765.pdf


Примітка! Форми I-765 та діти

• Діти можуть і повинні подавати клопотання про дозвіл на працевлаштування

o підлітки віком не менш як 14 років можуть працювати у Нью-Йорку на законних підставах

o отримати дозвіл на працевлаштування – один із найпростіших способів отримати картку

соціального страхування (SSN)

• Діти віком від 14 років зобов'язані самі підписувати свої імміграційні заяви

• Батьки або опікуни повинні підписувати імміграційні заяви дітей віком до 14 років



Остаточний пакет документів

• Форма I-765

• Копія форми I-94. https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/recent-search

• Копія ідентифікаційної сторінки вашого паспорту

• 2 фотографії на паспорт розміром 5 см х 5 см

https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/recent-search


Куди надсилати вашу 

заяву за формою I-765?

Дуже рекомендую відправити її кур'єрською службою або з
номером відстеження Поштової служби США (USPS)!

USCIS Chicago Lockbox

U.S. Postal Service (USPS):

USCIS
Attn: AOS
P.O. Box 805887
Chicago, IL 60680

FedEx, UPS, and DHL deliveries:

USCIS
Attn: AOS (Box 805887)
131 S. Dearborn St., 3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517



Подання заяви за 

формою I-765 

через Інтернет
https://my.uscis.gov/

https://my.uscis.gov/




Ще кілька моментів про подання документів 

через Інтернет

• Запитувана інформація така ж сама, як і в формі I-765.

• Необхідні документи мають бути завантажені в електронному 

вигляді (формати jpg, jpeg, pdf, tif, tiff): копія паспорту, копія форми 

I-94, цифрові паспортні фотографії



Після подання заяви ви отримаєте: 

• Повідомлення, що USCIS одержала вашу заяву

• Повідомлення, що вас записали на здачу відбитків пальців

• Повідомлення про те, що ваш дозвіл на працевлаштування схвалений

• Дозвіл на працевлаштування та картку соціального страхування (Social

Security)

На даний момент обробка документів займає приблизно 4-6 тижнів







Що робити, якщо 

у мене виникли 

ускладнення?

Проблеми, що часто
виникають:

• Ви знайшли у своїй заяві друкарську
помилку вже після того, як ви подали
її

• Ви не одержали повідомлення про те, 
що USCIS одержала вашу заяву

• Ви не одержали повідомлення про те, 
що потрібно здати відбитки пальців

• Ваша заявка вже дуже довго "висить", 
а вам терміново потрібно легально
працювати



Куди можна звертатися:

1. USCIS Contact Center (800) 375-5283. Майте при собі ваш номер "А" та (якщо він є) номер

повідомлення про те, що USCIS отримала вашу заяву. Якщо ви просите прискорити розгляд

вашої заявки, необхідно обов'язково мати документи з обґрунтуваннями прискорення процесу. 

Це, наприклад, може бути лист від роботодавця про те, що він готовий взяти вас на роботу за

наявності дозволу.

2. Ваші представники у Конгресі:  

https://www.house.gov/representatives/find-your-representative

https://www.gillibrand.senate.gov/help/help-for-new-yorkers

https://www.schumer.senate.gov/services/help

https://www.menendez.senate.gov/services/help

https://www.booker.senate.gov/services/help-with-a-federal-agency



Дякуємо! 
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