Інформація й Ресурси

Українці, що прибули
до регіону Піл за програмою CUAET

Корисні ресурси
Конгрес українців Канади
Відділення Конгресу Українців Канади в Торонто має онлайн-ресурси з інформацією про
житло, роботу, догляд за дітьми, освіту, банківські послуги тощо.
Вебсайти: www.dopomoha.ca і www.ucc.ca/ukrainian_in_canada/

Канадсько-Українська Імміграційна Служба CUIAS
Канадсько-українська імміграційна служба CUIAS надає послуги з поселення й адаптації.
Телефон: 416-767-4595 | Вебсайт: www.cuias.org/

Посібник з орієнтації в Онтаріо – O2O
Settlement.org пропонує загальний посібник з ресурсів для новоприбулих. Існує також
застосунок ArriveON для Apple й Android.
Вебсайт: https://settlement.org/o2o/resources.html

Імміграція до регіону Піл
Служба Immigration Peel допомагає новоприбулим у Канаді, надаючи
інформацію про місцеві послуги, програми й заходи, які полегшують
і прискорюють поселення та інтеграцію таких осіб у спільноту Піла.
Телефон: 905-276-0008, ext.116 | Вебсайт: www.immigrationpeel.ca

Сторінка урядових ресурсів Онтаріо для українців
Вебсайт: www.ontario.ca/page/coming-ontario-ukraine

Сторінка ресурсів регіону Піл для українців
Вебсайт: www.peelregion.ca/supportukraine/
Канадський Червоний Хрест
У партнерстві з урядом Канади Червоний Хрест надає послуги
з прийому людей, переміщених з України, коли вони прибувають
до окремих аеропортів Канади.
Телефон: 1-800-418-1111 | Вебсайт: www.redcross.ca/

Житло й тимчасове розміщення
Звертайтесь до Імміграційної служби COSTI за адресою housinghost@costi.org,
щоб познайомитись із перевіреними волонтерами, які надають житло.
Відділення Конгресу українців Канади в Торонто зібрало й об’єднало в єдину базу ресурси
для пошуку житла. Вебсайт: www.dopomoha.ca
Уряд регіону Піл може допомогти, якщо ви ризикуєте втратити житло, не маєте житла
або потребуєте доступного житла. Наші співробітники працюватимуть із вами, щоб краще
зрозуміти ваші потреби. Телефонуйте за номером 905-453-1300, щоб отримати підтримку,
або заповніть онлайн-форму на вебсайті: www.peelregion.ca/housing/help/

$

Матеріальна допомога
Канадсько-українська ініціатива допомоги у перехідний період (CUTAI)

Oсоби за програмою CUAET матимуть право на отримання одноразової фінансової
допомоги в рамках Канадсько-української ініціативи допомоги у перехідний період
(CUTAI) у розмірі 3000$ на дорослого (від 18 років) і 1500$ на дитину (до 17 років).
Онлайн-заяви на ці нові види підтримки є вже доступними.
Детально на www.canada.ca

Допомога від уряду Онтаріо у зв’язку з надзвичайними обставинами
Фінансова допомога надається від уряду Онтаріо. Якщо вам потрібна допомога для
оплати їжі й житла, ви можете подати заяву на отримання тимчасової фінансової
допомоги у зв’язку з надзвичайними обставинами.
Телефон: 905-793-9200 | Вебсайт: www.ontario.ca/page/apply-emergency-assistance

Підтримка в пошуку роботи
Люди, які шукають роботу в Онтаріо, або роботодавці, зацікавлені в
працевлаштуванні новоприбулих українців, можуть зателефонувати за
номером 1-888-562-4769 або написати на адресу ukrainianjobs@ontario.ca
Служба працевлаштування в Онтаріо може допомогти вам знайти роботу або пройти
навчання. Послуга безкоштовна. Замовляючи зустріч із консультантом із питань
зайнятості, обов’язково перейдіть за посиланням для регіону Піл.
Вебсайт: www.ontario.ca/page/employment-ontario
Уряд Канади створив спеціальну вебсторінку для українців, які шукають роботу в Канаді, під
назвою Jobs for Ukraine - Job Bank: www.jobbank.gc.ca/findajob/resources/jobsforukraine
Відділення Конгресу українців Канади в Торонто зібрало ресурси пошуку роботи на
цьому вебсайті: www.dopomoha.ca

Охорона здоров’я
Усі особи, яким було надано екстрений дозвіл приїхати або залишитися в
Канаді, мають доступ до підтримки й послуг охорони здоров’я в Онтаріо,
включаючи служби психічного здоров’я та ліки за рецептом, що фінансуються державою,
відомі як План медичного страхування в Онтаріо (OHIP).

Подайте заяву на отримання картки здоров’я
Ви повинні подати заяву на OHIP особисто в центрі ServiceOntario. Немає періоду
очікування, і ви можете подати заяву на покриття, щойно приїдете в Онтаріо. За додатковою
інформацією телефонуйте на гарячу лінію ServiceOntario за номером 1-866-532-3161.

Компенсація вартості ліків, що відпускаються за рецептом
Ви можете претендувати на компенсацію вартості ліків, що відпускаються за рецептом,
згідно з Програмою Онтаріо з компенсації вартості ліків. Перегляньте конкретні критерії
відповідності тут: www.ontario.ca/page/get-coverage-prescription-drugs
Якщо ви маєте право на фінансову допомогу у зв’язку з надзвичайними обставинами
(див. вище), вам буде видано картку для оплати частини ваших витрат на ліки, що
відпускаються за рецептом.

Програма Healthy Smiles
Healthy Smiles Ontario — це фінансована державою стоматологічна програма, яка надає
безкоштовні профілактичні, планові й невідкладні стоматологічні послуги дітям і молоді
до 17 років із сімей з низьким рівнем доходу.
Вебсайт: www.peelregion.ca/health/dental-health/

Сімейний лікар
Знайдіть сімейного лікаря або медсестру (медбрата) через програму Health Care Connect.
Вебсайт: www.health.gov.on.ca/en/ms/healthcareconnect/pro/

Медична гаряча лінія для біженців
Безкоштовна й багатомовна медична гаряча лінія з’єднує людей, які прибувають до
Канади, з постачальниками медичних послуг, які надають медичну допомогу та послуги в
перехідний період. Зателефонуйте за номером 1-866-286-4770, щоб отримати підтримку.

Освіта й догляд за дітьми
Шкільні ради
Учні від молодшого дитячого садка до 12-го класу, які прибули в Онтаріо, зможуть
відвідувати державні школи. У регіоні Піл є 2 шкільні ради, які можуть відвідувати діти
шкільного віку до 12-го класу.
Рада Peel District School Board
Зателефонуйте за номером 905-366-8791 або напишіть на адресу
welcomecentre@peelsb.com, щоб почати процес реєстрації.
Рада Dufferin-Peel Catholic District School Board
Зателефонуйте за номером 905-890-0708 (дод. 24512, 24519 або 24511) або напишіть
на адресу admissions@dpcdsb.org, щоб почати процес реєстрації.

Українські школи й програми
Вебсайт: https://shkola.ucc.ca/school-listings/

Загальна інформація про ресурси з догляду за дітьми
Регіон Піл має вебсторінку, присвячену ресурсам із догляду за дітьми, субсидіям із догляду за
дітьми й підтримці дітей з особливими потребами.
Вебсайт: www.peelregion.ca/children/

Сімейні центри раннього розвитку дітей
Сімейні центри раннього розвитку дітей пропонують безкоштовні якісні програми для сімей
і дітей від народження до 6 років. Телефонуйте за номером 905-795-3527 (дод. 3550) або
заходьте на сторінку https://infopeel.ca/

Допомога в оплаті догляду за дитиною
Доступна є допомога, щоб зменшити суму грошей, яку ви платите за ліцензований догляд
за дітьми до 12 років. Ви можете подати заявку онлайн в будь-який час або за телефоном
905-793-9200 (понеділок – п’ятниця з 8:30 до 16:30).
Вебсайти: www.peelregion.ca/childcare-subsidy/

Безкоштовний одяг і предмети побуту
Канадська парасолькова програма UCC Toronto
Відділення Конгресу українців Канади в Торонто має два центри, які пропонують одяг і товари
першої необхідності: 160 North Queen St., Etobicoke і 150 Bridgeland Ave., Suite 104, Toronto.
Вебсайт: https://ucctoronto.ca

Пожертви й волонтерство
Відвідайте вебсайти Конгресу українців Канади, щоб отримати інформацію про
пожертвування й волонтерство.
Вебсайти: www.ucc.ca i https://ucctoronto.ca і www.dopomoha.ca
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