Приїзд до Онтаріо з України
Відомості про імміграційні заходи та допомогу з поселенням для людей, на яких уплинув конфлікт
в Україні.
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Огляд
Імміграційні заходи для людей, які тікають від конфлікту в Україні
Ресурси та підтримка для новоприбулих
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 докладаємо зусиль, щоб забезпечити людям, які прибувають, доступ до програм та служб, які
будуть потрібні їм, щоб почати нове життя в Онтаріо.
Якщо ситуація зміниться, до цієї сторінки буде додано більше відомостей.

Імміграційні заходи для людей, які тікають від конфлікту в
Україні
Якщо ви бажаєте приїхати в Канаду чи приїхали в Канаду, тікаючи від конфлікту в Україні, ви
можете звернутися до уряду Канади, щоб отримати інформацію щодо наступного:
•

як громадяни України й члени їхніх сімей можуть звернутися за спеціальними проїзними,
імміграцією чи продовжити своє перебування в Канаді
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•

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

Ресурси та підтримка для новоприбулих
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 вебсайт уряду Канади, щоб знайти відомості щодо імміграційного процесу, звернення
за карткою постійного проживання чи канадським громадянством, а також щодо того, як почати
життя в Канаді.
Пошук місцевих постачальників безкоштовної держаної підтримки та послуг новоприбулим.

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

•
•

Детальні відомості щодо переїзду й поселення в Онтаріо.
Канадсько-українська імміграційна служба (Canadian Ukrainian Immigrant Aid Society) надає
послуги з поселення та координування українською мовою, включаючи допоміжне
консультування новоприбулих, мобілізацію волонтерів та координацію пожертвувань та
пропозицій підтримки.
Settlement.org надає новоприбулим іммігрантам відомості й ресурси щодо допомоги з
поселенням в Онтаріо.
Координування в Онтаріо (Orientation to Ontario) надає відомості, ресурси та проводить
семінари багатьма мовами, включаючи українську.

Допомога студентам
Зв'язок інтернаціональних студентів (International Student Connect) надає відомості онлайн та
особисто для підтримки інтернаціональних студентів в Онтаріо.
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Підтримка з працевлаштуванням
Ми розробляємо надання цільових послуг, щоб допомогти українським новоприбулим зв'язатися з
працедавцями в громаді.
Якщо вам потрібна допомога з пошуком роботи в Онтаріо або якщо ви є працедавцем, який хоче
взяти на роботу українських новоприбулих, телефонуйте за номером 1-888-562-4769 – вас
з'єднають з відповідною агенцією.

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 посад Онтаріо (Ontario Job Bank) – це бюро з працевлаштування для людей, які шукають
роботу, й працедавців, які шукають працівників. Якщо ви шукаєте роботу, скористайтеся банком
посад, щоб знайти роботу поруч із вами.
Працедавці, які бажають підтримати українців пропозиціями працевлаштування, можуть
зареєструватися на вебсторінці посад для України в банку посад.

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 запрошують до участі на основі встановлених критеріїв програми,
отримають перевагу прискореного опрацювання. Якщо ваша заява буде затверджена, ви
отримаєте пропозицію швидше.

3

Як можуть допомогти мешканці Онтаріо
Якщо ви бажаєте надати підтримку гуманітарним зусиллям для українців, ви можете зробити
фінансові чи речові пожертви з допомогою наступних установ:
•
•
•
•

Канадський Червоний Хрест
Конґрес українців Канади
Канадсько-українська фундація
Канадсько-українська імміграційна служба
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