Матеріальна підтримка у
надзвичайній ситуації в Peel
регіоні для українців
прибувших по програмі CUAET
Якщо ви прибули до Онтаріо або залишаєтеся тут відповідно до Дозволу на
поїздку у зв’язку з надзвичайними обставинами (Канада — Україна) (CUAET),
ви можете подати заяву на отримання тимчасової фінансової допомоги у
зв’язку з надзвичайними обставинами.
Якщо ви маєте відповідне право, Служба допомоги в надзвичайних обставинах
негайно підтримає вас і вашу сім’ю.

Доступна підтримка
Ви можете отримувати приблизно 733 $ на місяць, якщо у вас немає сім’ї й вам потрібна
допомога в оплаті харчування та проживання. Ви можете отримати більше, якщо у вас є діти.
Ви й ваша сім’я можете отримувати фінансову підтримку протягом періоду до шести місяців,
якщо у вас недостатньо грошей або активів для задоволення основних потреб.

Виплати на ліки, що відпускаються за рецептом
Якщо ви маєте право на допомогу у зв’язку з надзвичайними обставинами, вам буде видано
картку для оплати частини ваших витрат на ліки, що відпускаються за рецептом.

Подання заяви на отримання допомоги у зв’язку з надзвичайними
обставинами
Якщо у вас є канадський номер соціального страхування (SIN), адреса електронної
пошти й номер телефону, ви можете подати заяву онлайн:
www.ontario.ca/page/apply-emergency-assistance.
Якщо у вас немає номера соціального страхування (SIN), адреси електронної пошти й
номера телефону, зверніться по телефону 905 793-9200.

Подавайте тільки одну заяву на себе й ваших найближчих родичів.
Якщо ви вирішите подати заяву онлайн, ваша заява пройде етапи описані на наступній
сторінці. Подання заяви займає від 15 до 20 хвилин.
Якщо ви прибули до Онтаріо або залишаєтеся тут відповідно до Дозволу на поїздку у зв’язку
з надзвичайними обставинами (Канада — Україна) (CUAET) і подаєте заяву онлайн, виберіть
«Дозвіл у зв’язку з надзвичайними обставинами (як-от CUAET)» у графі «Що якнайкраще
описує вашу ситуацію?

Процес подання заяви на отримання тимчасової фінансової
допомоги

Крок 1

Зберіть усю необхідну інформацію й подайте заяву.

Вам знадобляться:
• персональні дані (ваші й членів вашої родини);
• відомості про вартість проживання;
• відомості про сімейний дохід і ваші активи;
• банківські реквізити (якщо вони є), щоб ви могли швидко отримувати виплати;
• документи що підтверджують ваш статус в Канаді, включаючи паспорт, віза, дозвіл
на роботу, тощо.

Крок 2

Служба «Праця в Онтаріо» розглядає вашу заяву.

Співробітник місцевого відділу служби «Праця в Онтаріо» розгляне вашу заяву.
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З вами зв’яжеться співробітник місцевого відділу служби
«Праця в Онтаріо».

Після подання заяви працівник місцевого відділу служби «Праця в Онтаріо» зв’яжеться
з вами протягом чотирьох робочих днів (без урахування свят і вихідних).
До вас можуть звернутися за додатковою інформацією (як-от попросити копії рахунків або
інших документів), щоб перевірити вашу заяву. Якщо додаткова інформація не потрібна, вам
можуть повідомити про статус заяви (затверджено чи ні) і розмір допомоги.
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Якщо ви відповідаєте вимогам програми допомоги, ви отримаєте
виплату на рахунок або чеком.

Якщо заяву затверджено, місцевий відділ служби «Праця в Онтаріо» зарахує кошти відразу.
Якщо ви надали банківські реквізити, платіж надійде на ваш банківський рахунок протягом
двох робочих днів. Якщо ви не надали банківські реквізити, чек прийде вам поштою протягом
семи робочих днів.

Технічні вимоги для подання заяви онлайн
Щоб завершити процес подання онлайн-заяви, вам знадобиться остання версія одного
з браузерів:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox

• Safari
• Microsoft Edge
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