
Приїзд до Онтаріо з України 
Дізнайтеся про підтримку імміграції та поселення для людей, що постраждали 
від конфлікту в Україні, зокрема для тих, хто перебуває в Онтаріо за дозволом у 
випадку надзвичайної ситуації. 

На цій сторінці 

• Огляд 
• Імміграція з України 
• Ресурси і підтримка для новоприбулих з України 
• Підтримка з працевлаштуванням 
• Як можуть допомогти мешканці Онтаріо 

Огляд 

Українці, які приїжджають в Онтаріо, отримають підтримку від: 

• уряду Канади 
• уряду Онтаріо 
• приватних і громадських організацій 

Ми наполегливо працюємо над тим, щоб люди, які прибувають, мали доступ до 
програм і послуг, які вони потребуватимуть для подальшого життя в Онтаріо. 

Якщо ситуація зміниться, до цієї сторінки буде додано більше відомостей. 

Імміграція з України 

Якщо ви бажаєте приїхати до Канади або прибули до Канади, втікаючи від війни 
в Україні зверніться до уряду Канади, щоб отримати таку інформацію: 
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• як громадяни України й члени їхніх сімей можуть звернутися за 
спеціальними проїзними, імміграцією чи продовжити своє перебування в 
Канаді 

• як канадські громадяни й постійні мешканці можуть повернутися до 
Канади чи перевезти членів своєї сім'ї до Канади 

Ресурси та підтримка для новоприбулих з 
України 

Якщо ви щойно прибули в Онтаріо, ви можете отримати послуги з поселення та 
координування, які допоможуть вам влаштуватися. Ви можете отримати 
відомості й доступ до наступного: 

• медичні послуги, житло й освіта 
• вивчення мови 
• підтримка з працевлаштуванням 

Отримання допомоги з імміграційним процесом 

Відвідайте сайт уряду Канади, щоб знайти інформацію про імміграційні процеси, 
подати заявку на отримання карти постійного жителя або громадянина Канади 
та дізнатися про те, як почати своє життя в Канаді. 

Знайдіть місцеві служби, які надають безкоштовну державну підтримку та 
послуги новоприбулим. 

Поселення в Онтаріо 

Нижче наведена збірка ресурсів, які допоможуть вам поселитися в Онтаріо. 

• Детальні відомості щодо переїзду й поселення в Онтаріо. 
• Канадське товариство допомоги українським емігрантам надає послуги з 

поселення та орієнтації українською мовою, зокрема допоміжні 
консультації новоприбулим, мобілізуючи зусилля волонтерів та 
організовуючи збори пожертв та пропозицій підтримки. 
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• Settlement.org надає новоприбулим іммігрантам інформацію та ресурси, 
щоб допомогти влаштуватися в Онтаріо. 

• Орієнтація в Онтаріо надає інформацію, ресурси та організовує семінари 
для новоприбулих кількома мовами, зокрема й українською. 

• Послуги для іммігрантів COSTI допомагає в пошуку господарів і родин в 
районі Великого Торонто, а також допомагає з працевлаштуванням і 
надає консультації в кризових ситуаціях. 

• Імміграційний центр захисту дітей надає послуги для дітей, які потребують 
підтримки або прибувають до Канади без супроводу. 

Громадський центр 519 підтримує членів спільноти двох душ, лесбіянок, геїв, 
бісексуалів, транссексуалів, квір, інтерсексуалів та асексуалів (2SLGBTQIA+) та 
їхніх однодумців. 

Матеріальна підтримка у надзвичайній ситуації 

Українці в Онтаріо, які мають Канадсько-Український дозвіл на екстрені 
поїздки, мають право подати заявку на екстрену допомогу, яка надає тимчасову 
фінансову підтримку для задоволення основних потреб і притулок у кризових 
ситуаціях. 

Ви можете претендувати на екстрену допомогу, якщо у вас не вистачає коштів 
на їжу, ліки та житло. 

Подати заявку: 

• Якщо ви маєте канадський номер соціального страхування (SIN), ви 
можете подати заявку онлайн 

• Якщо ви не маєте номера соціального страхування, зверніться до 
місцевого офісу Ontario Works 

Тимчасове житло 

Щоб отримати інформацію про тимчасове житло або поселення в екстрених 
ситуаціях звертайтеся:  
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• Програма надання прихистку COSTI’s Housing Host Program: зверніться 
електронною поштою Housinghost@costi.org або зателефонуйте 416-244-
0480 

• Асоціація з пошуку житла в Онтаріо: зверніться електронною поштою 
info@hhao.ca або зателефонуйте 905-526-8100 

Дізнайтеся більше про тимчасове та короткострокове житло. 

Охорона здоров'я 

Медичне страхування 

План медичного страхування Онтаріо (OHIP) покриває багато медичних послуг, 
яких ви можете потребувати. Українці, які прибули до Онтаріо, 
маючи Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (CUAET), мають право 
на покриття, згідно до OHIP. 

Дізнайтесь, як подати заявку на OHIP, зокрема, які документи потрібні, або 
зателефонуйте на інфолінію ServiceOntario за номером 1-866-532-
3161 (Телетайп: 1-800-387-5559). Підтримка перекладача надається українською 
та російською мовами. 

Медичні послуги 

Зателефонуйте на лінію охорони здоров’я біженців за номером 1-866-286-
4770 або відвідайте сайт Health Connect Ontario, щоб зв’язатися з медичними 
працівниками та отримати послуги. Безкоштовна, безпечна та конфіденційна 
допомога доступна 24 години на добу, 7 днів на тиждень із підтримкою 
перекладача українською та російською мовами. Ця послуга доступна всім, хто 
має або не має медичного страхування OHIP. 

Ліки 

В Канаді, щоб отримати деякі види ліків в аптеці, вам потрібен рецепт від лікаря 
або медсестри (медсестри спеціальної категорії). Програма допомоги на ліки в 
Онтаріо (Ontario Drug Benefit Program) може допомогти з покриттям витрат на 
багато видів ліків. Дізнайтеся, витрати на які ліки компенсуються за програмою.
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Якщо ви отримуєте допомогу у надзвичайній ситуації, ви та ваші діти будете 
зареєстровані в Програмі допомоги на ліки в Онтаріо (Ontario Drug Benefit 
Program). 

Якщо ви не маєте права на таку матеріальну підтримку, є інші способи отримати 
доступ до Програми допомоги на ліки в Онтаріо (Ontario Drug Benefit Program). 

Діти та молодь віком 0–24 роки, які мають страхування OHIP можуть бути 
залучені через програму OHIP+. 

Дорослі віком 25–64 років, які мають страхування OHIP, можуть подати заявку на 
участь у програмі Trillium Drug Program. 

Пенсіонери віком від 65 років, які мають страхування OHIP, залучаються 
автоматично. Програма допомоги в оплаті ліків для пенсіонерів (Seniors Co-
Payment) може забезпечити додаткову підтримку щодо витрат для людей 
похилого віку з дуже низьким рівнем доходу 

Щоб отримати інформацію щодо цих програм, зателефонуйте за номером 416-
642-3038 (район Торонто), 1-800-575-5386 (безоплатно) з 8:30 до 17:00, з 
понеділка по п’ятницю, підтримка надається англійською та французькою 
мовами. 

Допоміжні пристрої 

Якщо ви маєте тривалу фізичну інвалідність, ви можете отримати допомогу в 
оплаті обладнання та пристроїв через Програму надання допоміжних пристроїв 
(Assistive Devices Program). 

Ресурси з охорони здоров'я 

Цей посібник із охорони здоров’я для новоприбулих розроблено, щоб 
допомогти вам орієнтуватися в системі охорони здоров’я Онтаріо. Він допоможе 
вам знайти медичні послуги після прибуття в Онтаріо. 

• Англійська (PDF) 
• Українська (PDF) 
• Російська (PDF)
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Школа 

Учні початкової та середньої школи, яким було дозволено приїхати або 
залишитися в Канаді з гуманітарних міркувань, можуть відвідувати школи, що 
фінансуються державою, без оплати зборів. Це положення охоплює дітей, які 
знаходяться в Онтаріо і мають Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки. 

Дізнайтеся більше про те, як влаштувати дитину до школи. 

Студенти коледжів та університетів 

Організація International Student Connect надає інформацію онлайн та особисто 
для підтримки іноземних студентів в Онтаріо. 

Соціальна допомога на утримання дітей 

Якщо ви є одним з батьків або опікуном і зацікавлені в доступі до сервісів 
допомоги з догляду за дітьми, зв’яжіться з оператором з питань догляду за 
дітьми  у своєму регіоні, щоб отримати більш детальну інформацію. 

Сім'ї, що відповідають вимогам, можуть отримувати офіційну допомогу на 
утримання дітей у вигляді субсидії. Зверніться до менеджера системи догляду за 
дітьми у своєму регіоні, щоб отримати додаткову інформацію про субсидію. 

Мовні курси 

Знайдіть безкоштовні мовні курси для різних рівнів володіння мовою – 
початкового, середнього або просунутого і зареєструйтесь на них: 

• Англійська як друга мова 
• Французька як друга мова 

Підтримка з працевлаштуванням 

Ми розробляємо надання цільових послуг, щоб допомогти українським 
новоприбулим зв'язатися з працедавцями в громаді. 
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Якщо вам потрібна допомога з працевлаштуванням в Онтаріо, або якщо ви 
роботодавець, зацікавлений у працевлаштуванні новоприбулих українців, 
зателефонуйте за номером 1-888-562-4769, щоб зв'язатися з агентством, яке 
зможе вам допомогти. 

Працевлаштування в Онтаріо 

Працевлаштування в Онтаріо може допомогти вам знайти роботу чи навчальний 
курс. Ви можете призначити безкоштовну зустріч, щоб поговорити з 
консультантом з працевлаштування, який допоможе вам з наступним: 

• пошук грантів та інші послуги з пошуку роботи 
• пошук навчальних курсів для формування навичок та початку нової кар'єри 
• пошук роботи 
• підготовка до співбесіди 
• розробка кар'єрних цілей 
• початок роботи, коли для цього прийде час 

Банк посад Онтаріо 

Банк вакансій в Онтаріо (Ontario Job Bank) – це служба зайнятості для людей, які 
шукають роботу, та роботодавців, які шукають працівників. Якщо ви шукаєте 
роботу, скористайтеся банком вакансій, щоб знайти роботу поруч із вами. 

Роботодавці, які бажають підтримати українців пропозиціями працевлаштування, 
можуть зареєструватися на сторінці Банк вакансій для українців. 

Програма для потенційних іммігрантів у Онтаріо 

Програма для потенційних іммігрантів в Онтаріо (OINP) вибирає іммігрантів, які 
найкраще відповідають потребам ринку праці Онтаріо. 

Українські заявники, яких запрошено подати заявку на основі встановлених 
критеріїв програми, отримають перевагу прискореного розгляду. Якщо ваша 
заява буде затверджена, ви отримаєте пропозицію швидше. 
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Трудові права 

Закон про гігієну та безпеку праці встановлює права та обов’язки працівників, 
роботодавців та всіх інших сторін на робочому місці, включаючи процедури 
поводження з джерелами ризику на робочому місці та застосуванням 
необхідних заходів. 

Закон про стандарти зайнятості встановлює мінімальні стандарти для 
основних умов працевлаштування в Онтаріо, включаючи, але не обмежуючись:  

• вимушені відпустки 
• графік роботи  
• понаднормова робота 
• періоди відпочинку 
• відпустки 
• припинення дії контракту  
• виплати 

Закон допомагає роботодавцям зрозуміти їхні обов’язки перед працівниками, а 
працівникам – їхні права. 

Більшість наведених нижче ресурсів доступні українською та російською 
мовами. 

Здоров'я і безпека 

Завантажити матеріали з охорони здоров'я та безпеки на роботі: Плакат 
«Профілактика починається тут», в якому описуються права та обов’язки 
працівників, керівників і роботодавців, відповідно до Закону про охорону праці: 

• Англійська (PDF) 
• Українська (PDF) 
• Російська (PDF) 

Дізнайтеся більше про права та обов'язки: 

• працівники (Українська PDF) 
• керівники (Українська PDF) 
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https://files.ontario.ca/mlitsd-supervisor-health-and-safety-awareness-workbook-uk-2022-07-15.pdf


Стандарти працевлаштування 

Завантажте плакат «Стандарти працевлаштування в Онтаріо», в якому 
описуються права та вимоги відповідно до Закону про стандарти зайнятості: 

• Англійська (PDF) 
• Українська (PDF) 
• Російська (PDF) 

Ви можете також знайти важливу інформацію про: 

• режим роботи та оплату понаднормової роботи (Англійська PDF | 
Українська PDF) 

• роботу для іноземних громадян(Англійська PDF | Українська PDF) 
• охорону праці для іноземних громадян (Англійська PDF | Українська PDF) 
• робота в агентстві тимчасової допомоги (Англійська PDF | Українська PDF) 

Як можуть допомогти мешканці Онтаріо 

Якщо ви бажаєте надати підтримку українцям через гуманітарні організації, ви 
можете зробити фінансові чи речові пожертви за допомогою наступних установ: 

• Канадський Червоний Хрест 
• Конґрес українців Канади 
• Канадсько-українська фундація 
• Канадсько-українська імміграційна служба 
• Рада агентств Онтаріо з обслуговування іммігрантів

https://www.ontario.ca/laws/statute/00e41
https://files.ontario.ca/mltsd-employment-standards-poster-en-2020-09-08.pdf
https://files.ontario.ca/mltsd-employment-standards-poster-uk-2022-04-20.pdf
https://files.ontario.ca/mltsd-employment-standards-poster-russian-2020-09-08.pdf
https://files.ontario.ca/mltsd-june-2021/mltsd-work-and-overtime-pay-en-2021-06-07.pdf
https://files.ontario.ca/mltsd-work-and-overtime-pay-uk-2022-04-20.pdf
https://files.ontario.ca/mltsd-june-2021/mltsd-your-rights-as-a-foreign-national-en-2021-06-07.pdf
https://files.ontario.ca/mltsd-your-rights-as-a-foreign-national-uk-2022-04-20.pdf
https://files.ontario.ca/mltsd-june-2021/mltsd-employment-protection-for-foreign-nationals-act-en-2021-06-07.pdf
https://files.ontario.ca/mltsd-employment-protection-for-foreign-nationals-act-uk-2022-04-20.pdf
https://files.ontario.ca/mltsd-june-2021/mltsd-temporary-help-agency-assignment-employees-en-2021-06-07.pdf
https://files.ontario.ca/mltsd-your-es-rights-tha-ees-ukrainian-2022-04-22.pdf
https://donate.redcross.ca/page/100227/donate/1?_ga=2.247335300.1848365533.1647016363-95783590.1647016363&_gac=1.114983669.1647016363.CjwKCAiAg6yRBhBNEiwAeVyL0IdHKjfA_G_-LX-wDtbIyKIChQkaPdUM4C58VKivXUYBhi69rW6_vhoCTfMQAvD_BwE&_gl=1*1hf2sue*_ga*OTU3ODM1OTAuMTY0NzAxNjM2Mw..*_ga_376D8LHM0R*MTY0NzAxNjM2MS4xLjEuMTY0NzAxNjM3MS4w
https://www.ucc.ca/
https://www.cufoundation.ca/
https://www.canadahelps.org/en/charities/id/2311
https://sites.google.com/ocasi.org/odp/en
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