
 Ласкаво просимо до Канади 
Інформація для українців та членів їх сімей, які 
прибувають до Канади  

 

Коли ви вперше прибудете до Канади, необхідно чимало зробити, проте існує 
чимало доступної допомоги для вас. Нижче наведено перелік речей, які вам 
необхідно зробити перед прибуттям та протягом перших днів у Канаді. Відскануйте 
QR код, щоб знайти додаткову інформацію для українців, які прибувають до Канади.  

Вирішіть, де жити   

Канада є другою за величиною країною у світі з багатьма різноманітними містами та 
регіонами, які варто дослідити. Ви можете знати про великі міста, такі як Ванкувер, 
Торонто та Монреаль; проте, ви можете розглянути можливість проживання в 
одному з невеликих міст Канади через кращу якість життя, більшу кількість варіантів 
житла та гарні можливості працевлаштування, у цих менших громадах. Відскануйте 
QR код, щоб дізнатись більше про те, як вирішити де жити перед вашим прибуттям 
до Канади. 

 

Отримайте безкоштовну допомогу від організацій, 
які допомагають новоприбулим з облаштуванням  

 
 

Відчуття безпеки, зв’язок з громадою та належність до неї, допоможуть вам та вашій 
родині почуватися в Канаді, як вдома. Існують спеціальні програми та послуги, які 
надають: організації, які допомагають новоприбулим з облаштуванням; громадські 
групи, включаючи українсько-канадські організації; провінційні, територіальні та 
місцеві уряди у місті або містечку, в якому ви проживаєте. 

Доброзичливі та досвідчені фахівці з адаптації, можуть надати вам корисну 
інформацію, щоб допомогти вам: знайти житло; мовні курси; записати дітей до 
школи; отримати інформацію щодо ринку праці включаючи наставництво, 
налагодження контактів та консультації з працевлаштування; та інші послуги.  
Відскануйте QR код, щоб знайти безкоштовні послуги для новоприбулих поблизу вас. 

 

 Тимчасове екстрене житло   

Уряд Канади надає тимчасове житло на строк до 14 ночей у деяких містах Канади, 
людям які прибувають згідно Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки 
(CUAET), та не мають іншого місця для проживання. 

Тимчасове екстрене житло не є довгостроковим рішенням. Це ваша відповідальність 
знайти місце для проживання до закінчення 14 ночей вашого тимчасового 
перебування. Термін проживання не буде продовжено після 14 ночей. Відскануйте 
QR код, щоб дізнатися більше про тимчасове екстрене житло в Канаді для тих хто 
перебуває в Канаді згідно CUAET. 

 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/decide-where.html
https://ircc.canada.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/emergency-accommodations.html


 Ласкаво просимо до Канади 
 Знайдіть місце для проживання  

 

Вартість проживання може значно відрізнятись в залежності від того, де ви живете у 
Канаді. Проживання у великих містах часто дорожче, ніж у невеликих містечках. 
Відскануйте QR код, щоб дізнатись більше про те, як знайти місце для проживання. 
  

 Відкрийте банківський рахунок  
 

Одна з перших речей, яку вам необхідно зробити коли ви приїдете в Канаду, це 
відкрити канадський банківський рахунок. Це дозволить вам отримати оплату за 
роботу у Канаді та подати заявку на фінансову допомогу. Відскануйте QR код, щоб 
дізнатись більше про те, як відкрити банківський рахунок. 

 

 Подайте заявку на фінансову допомогу  
 

Уряд Канади надає фінансову допомогу, щоб допомогти українським родинам, які 
перебувають у Канаді згідно CUAET, задовольнити їх основні потреби. Відскануйте QR 
код, щоб дізнатись більше про те, як подати заявку на фінансову допомогу. 

  

 Отримайте номер соціального страхування   

Перед тим, як ви зможете працювати у Канаді, вам необхідно отримати номер 
соціального страхування (SIN). Номер соціального страхування, також необхідний для 
отримання більшості соціальних виплат та послуг від урядових програм. Відскануйте 
QR код, щоб дізнатись про те, як подати заявку на отримання номеру соціального 
страхування SIN.   

 Дізнайтесь, як отримати доступ до медичних послуг   

В Канаді, медичне обслуговування забезпечується провінціями та територіями. Щоб 
отримати доступ до більшості медичних послуг, вам необхідно звернутися за карткою 
медичного обслуговування у вашій провінції або території. Відскануйте QR код, щоб 
дізнатись більше про те, як отримати доступ до медичних послуг. 
  

 Дійзнайтесь більше про підтримку психічного стану 
здоров’я  

 

Психічне здоров’я пов’язане з образом мислення, відчуттями та поведінкою. Це 
важлива частина нашого загального стану здоров’я. Ви можете отримати допомогу, 
якщо ви або хтось із ваших знайомих переживаєте стрес, тривогу, депресію, сімейне 
або гендерне насильство, психічні захворювання, проблеми з залежністю чи 
вживанням психоактивних речовин, а також будь-які інші проблеми з психічним 
здоров’ям. Відскануйте QR код, щоб дізнатись більше про підтримку психічного стану 
здоров’я. 

 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/find-housing.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/finances-assistance.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/get-financial-assistance.html?utm_source=fact-sheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=ukraine.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/health-care.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/health-care/mental-health.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/health-care/mental-health.html


 Ласкаво просимо до Канади 
 Запишіть ваших дітей до школи   

У Канаді система початкової та середньої освіти управляється провінціями та 
територіями, та є безкоштовною, якщо діти відвідують державні школи. Відскануйте 
QR код, щоб дізнатись про те, як записати ваших дітей до школи. 

 

 Отримайте дозвіл на роботу   

Дозвіл на роботу необхідний, щоб легально працювати в Канаді, а також допоможе 
отримати доступ до системи охорони здоров'я в деяких провінціях. Якщо у вас ще 
немає дозволу на роботу, ви можете подати заявку на його отримання після прибуття 
в Канаду. Відскануйте QR код, щоб дізнатись більше про те, як подати заявку на 
отримання дозволу на роботу. 
 

 

 Отримайте підтвердження ваших закордонних 
кваліфікацій 

 

Новоприбулі до Канади, повинні отримати підтвердження своїх закордонних ліцензій 
та сертифікатів для можливості працювати в деяких професійних сферах у Канаді 
(кваліфіковані професії, медичні професії, тощо). Цим процесом керують 
уповноважені органи, які перевірять вашу іноземну освіту, оцінять ваші мовні 
навички або досвід роботи, щоб підтвердити їх відповідність федеральним, 
провінційним або територіальним стандартам. У разі потреби, вони також 
направлять вас на навчання або нададуть підтримку, необхідну для завершення 
процесу оцінювання. Відскануйте QR код, щоб дізнатись більше про визнання 
закордонних кваліфікацій. 

 

 Пошук роботи  

Пошук роботи є важливим кроком для початку нового життя в Канаді. Багато 
компаній прагнуть найняти на роботу українських новопибулих. Існують спеціальні 
сайти з інформацією про вакансії та додатковими матеріалами, які допоможуть вам 
знайти роботу. Відскануйте QR код, щоб дізнатися більше про те, як знайти роботу в 
Канаді.  

 Податки та пільги   

Багато пільг, якими користуються жителі Канади, забезпечуються завдяки 
опадаткуванню. Залежно від вашого імміграційного статусу, право на деякі пільги ви 
можете отримати негайно, тоді як для отримання інших пільг, необхідно прожити в 
Канаді протягом попередніх 18 місяців. Відскануйте QR код, щоб дізнатись більше 
про те, як отримати податкові пільги та виплати. 

 

 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/school.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/ukraine-open-work-permit.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/ukraine-open-work-permit.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/foreign-credential-recognition.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/foreign-credential-recognition.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/find-job.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/find-job.html
http://canada.ca/new-to-canada


 Ласкаво просимо до Канади 
! Захистіть себе від імміграційного шахрайства   

Як новоприбулий до Канади, ви можете не знати як працюють підприємства та 
урядові організації. Як резидент, ви маєте права та свободи захищені канадським 
законодавством. Будьте уважні щодо можливих спроб шахрайства та звертайтесь до 
надійного джерела щоразу, коли щось здається підозрілим. Відскануйте QR код, щоб 
дізнатись більше про те, як захистити себе від імміграційного шахрайства.  

! Екстрені служби   

Усі провінції та території забезпечують роботу безкоштовних екстрених служб, таких 
як пожежна допомога, поліція та швидка медична допомога. Зателефонуйте за 
номером 9-1-1, щоб врятувати життя або повідомити про надзвичайну ситуацію, 
наприклад про пожежу чи злочин. Співробітники служби 9-1-1 можуть відповідати 
різними мовами.  

Якщо вам необхідна екстрена медична допомога, наберіть 9-1-1 для виклику швидкої 
допомоги або негайно зверніться до відділення невідкладної допомоги найближчої 
лікарні. У більшості провінцій та територій, медичне страхування не оплачують 
послуги виклику швидкої медичної допомоги. Якщо ви викликаєте швидку допомогу, 
ви можете отримати поштою рахунок за сплату послуг. 

 

  

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/protect-fraud.html


 Ласкаво просимо до Канади 
Отримайте допомогу у різних провінціях та територіях. 
Дізнайтеся більше про те, як отримати різні види допомоги в наступних провінціях та територіях: 

 
Alberta 

 
 

 
British Columbia 

 
 

 
Manitoba 

 
 

 
New Brunswick 

 
 

 
Newfoundland 
and Labrador 

 
 

 
Northwest 
Territories 

 
 

 
Nova Scotia 

 
 

 

Nunavut 

 
 

 

 
Ontario 

 
 

 
Prince Edward 

Island 

 
 

 
Quebec 

 
 

Saskatchewan 

 
 

 
Yukon 

 
 

 

https://www.alberta.ca/support-for-ukrainians.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/tourism-immigration/ukraine/welcome
https://manitoba4ukraine.ca/
https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/en/LivingSettling/content/new-brunswick-supports-for-ukraine.html
https://www.gov.nl.ca/immigration/ukraine/
https://www.gov.nl.ca/immigration/ukraine/
https://www.immigratenwt.ca/en/newsroom/ukrainian-immigration
https://www.immigratenwt.ca/en/newsroom/ukrainian-immigration
https://novascotiaimmigration.com/support-for-ukrainians/
https://www.gov.nu.ca/
https://www.ontario.ca/page/coming-ontario-ukraine
https://ukraine.princeedwardisland.ca/
https://ukraine.princeedwardisland.ca/
https://www.quebec.ca/en/immigration/welcoming-ukrainians-to-quebec
https://www.saskatchewan.ca/residents/saskatchewan-supports-ukraine
https://yukon.ca/en/contact-ukrainian-family-support-desk
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home

