Інформація й ресурси
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Ви прибули у Великий Торонто й район Гамільтон (GTHA). Тут розташоване найбільше місто
Канади. Тут також живе значна частина жителів Канади. Ця територія включає місто Торонто,
місто Гамільтон і районні центри Дарем, Галтон, Піл і Йорк.

Район Дарем

Район Галтон

Гамільтон

Район Дарем — це
багатонаціональна громада, яка
пишається своєю культурною
спадщиною й розвиненою творчою
культурою та радо вітає кожного.
У восьми містах і містечках району
проживає приблизно 700 000 осіб.
Це такі населені пункти: Ейджакс,
Брок, Клерінгтон, Ошава, Пікерінг,
Скагог, Вітбі й Аксбрідж.

Район Галтон — районний
муніципалітет у Південному Онтаріо
з населенням приблизно 600 000
осіб. До нього відносяться місто
Берлінгтон і містечки Оквілл,
Мілтон і Галтон-Гіллс.

Гамільтон — це портове місто в
провінції Онтаріо. Гамільтон має
приблизно 569 000 мешканців й
охоплює такі громади, як Анкастер,
Дандас, Фламборо, Гленбрукі
Стоуні-Крік.

1-800-372-1102 (дзвінки
безкоштовні)

1-866-442-5866 (дзвінки
безкоштовні)
Електронна пошта:
accesshalton@halton.ca

905-546-2489
Електронна пошта:
askCITY@hamilton.ca
Вебсайт: www.hamilton.ca/
UkraineNewcomers

Вебсайт: www.durham.ca/
supportukraine

Вебсайт: www.halton.ca/ForResidents/Newcomers-to-Halton/
Halton-Region-welcomes-Ukrainiannewcomers

Район Піл

Торонто

Район Йорк

Район Піл — це районний
муніципалітет у Південному
Онтаріо з населенням приблизно
1,4 мільйона осіб. Він складається
з трьох муніципалітетів,
розташованих на заході й
північному заході від міста Торонто:
це міста Міссісогата Бремптон, а
також містечко Каледон.

Торонто — столиця провінції
Онтаріо. Місто має приблизно 2,8
мільйона мешканців і є найбільшим
містом Канади за кількістю жителів.

Район Йорк — це районний
муніципалітет, розташований на
північ від Торонто, з населенням
приблизно 1,2 мільйона осіб. Район
Йорк включає такі муніципалітети:
Маркхем, Воан, Річмонд-Гілл,
Аврора, Джорджина, Кінг,
Ньюмаркет, Вітчерч-Стоффілль
й Іст-Гвіллімбері.

1-888-919-7800 (дзвінки
безкоштовні)

3-1-1
Електронна пошта:
311@toronto.ca
Вебсайт: www.toronto.ca/help-forpeople-ﬂeeing-ukraine

1-877-464-9675 (дзвінки
безкоштовні)

Електронна пошта:
info@peelregion.ca

Електронна пошта:
accessyork@york.ca

Website: www.peelregion.ca/
supportukraine

Вебсайт: www.york.ca/
supportukraine

Освіта
Шкільні ради
Діти шкільного віку, до 12 класу, які прибувають в Онтаріо, зможуть відвідувати державні школи. У
кожному районі є державні й католицькі школи, які прийматимуть дітей шкільного віку (від 4 до 18 років).

Район Дарем

Район Піл

Шкільна рада округу Дарем
1-800-265-3968 (дзвінки безкоштовні)

Шкільна рада округу Піл
1-800-668-1146(дзвінки безкоштовні)
Електронна пошта: welcomecentre@peelsb.com

Католицька шкільна рада округу Дарем
1-877-482-0722 (дзвінки безкоштовні)
Електронна пошта: info@dcdsb.ca
Шкільна рада округу Каварта Пайн-Рідж
1-877-741-4577 (дзвінки безкоштовні)
Електронна пошта: kpr_info@kprdsb.ca
Католицька шкільна рада округу Пітерборо,
Вікторія, Нортумберленд і Кларінгтон
1-800-461-8009 (дзвінки безкоштовні)

Район Галтон
Шкільна рада округу Галтон
1-877-618-3456 (дзвінки безкоштовні)
Електронна пошта: contact@hdsb.ca
Католицька шкільна рада округу Галтон
1-800-741-8382 (дзвінки безкоштовні)
Електронна пошта: academics@hcdsb.org

Гамільтон
Шкільна рада округу Гамільтон-Вентворт
905-527-5092
Електронна пошта: info@hwdsb.on.ca
Католицька шкільна рада округу
Гамільтон-Вентворт
905-525-2930

Католицька шкільна рада округу Дафферін-Піл
1-800-387-9501(дзвінки безкоштовні)
Електронна пошта: admissions@dpcdsb.org

Торонто
Шкільна рада округу Торонто
416-397-3000
Електронна пошта: generalinquiries@TDSB.on.ca
Католицька шкільна рада округу Торонто
416-222-8282, дод. 5320

Район Йорк
Шкільна рада округу Йорк
1-877-280-8180, ext. 243 (дзвінки безкоштовні)
Католицька шкільна рада округу Йорка
905-713-2711

Житло й притулок
Жителі цього регіону пропонують українцям свої будинки. Ці люди пройшли
перевірку й отримали необхідні дозволи. Будь ласка, звертайтеся до служби
допомоги іммігрантам COSTI, електронна пошта:housinghost@costi.org. Ця
організація може зв'язати вас із господарем-волонтером.
Вебсайт: www.costi.org

Житло в Гамільтоні

Розміщення в родинах у Гамільтоні організують представництва YMCA в
Гамільтоні, Берлінгтоні, Брентфорді. Безпосередня підтримка новоприбулих
включає доступ до безпечного житла, перекладу й можливостей
працевлаштування.
Вебсайт:www.ymcahbb.ca/ukrainian-settlement-support

Підтримка щодо пошуку роботи
Ті, хто шукає роботу в Онтаріо, можуть телефонувати за номером
1-888-562-4769 (дзвінки безкоштовні) або писати на електронну
поштуukrainianjobs@ontario.ca
Служба зайнятості Онтаріо може допомогти вам знайти роботу
чи пройти навчання.
Ця послуга безкоштовна.
Вебсайт: www.ontario.ca/page/employment-ontario

Уряд Канади створив спеціальну вебсторінку для
українців, які шукають роботу в Канаді, під назвою
«Вакансії для України».
Банк вакансій: www.jobbank.gc.ca/findajob/
resources/jobsforukraine

Охорона здоров'я
Українцям надали дозвіл на екстрений в'їзд до Канади. Це означає, що вони мають доступ до медичної
допомоги й відповідних послуг. В Онтаріо ці послуги покриває Програма медичного страхування Онтаріо
(OHIP).

Подайте заяву на отримання картки медичного
страхування

Вам потрібно звернутися до лікаря?

Заяву на OHIP слід подавати особисто в одному з
центрів ServiceOntario. Періоду очікування немає,
тож ви можете подати заяву на покриття витрат,
щойно прибудете в Онтаріо. Щоб отримати додаткову
інформацію, зателефонуйте на інформаційну лінію
ServiceOntario за номером 1-866-532-3161 (дзвінки
безкоштовні).

Вам потрібні медичні послуги чи медична
допомога прямо зараз? Телефонуйте на лінію
охорони здоров'я для біженців за номером
1-866-286-4770. Дзвінки на цю лінію безкоштовні.
Спілкування можливе багатьма мовами.
Вам потрібен сімейний лікар чи медсестра?
Відвідайте вебсайт www.health.gov.on.ca/en/ms/
healthcareconnect/pro/, щоб зв'язатися з ними.

Рецепти

Підтримка психічного здоров'я

Якщо ви є отримувачем екстреної допомоги, ви та
ваші діти будете зареєстровані в Програмі пільгового
забезпечення ліками Онтаріо. Ця програма може
покрити витрати на багато лікарських засобів. Для
отримання більш детальної інформації звертайтеся за
телефоном 1-800-575-5386 (дзвінки безкоштовні) з 8:30
до 17:00 з понеділка по п'ятницю.
Вебсайт: www.ontario.ca/page/get-coverageprescription-drugs

Психічне здоров’я не менш важливе, ніж фізичне.
Дізнайтеся про доступну вам підтримку й про те,
як отримати допомогу, якщо ви її потребуєте.
Вебсайт: www.ontario.ca/page/find-mentalhealth-support

$

Фінансова підтримка

Канадсько-українська ініціатива з надання
допомоги в перехідний період (CUTAI)
Багато людей прибувають до Канади за підтримки
Канадсько-української ініціативи з надання
допомоги в перехідний період (CUTAI). Якщо ви
берете участь у цій програмі, ви можете отримати
одноразову фінансову допомогу. Це 3000 доларів
на дорослого (від 18 років) і 1500 доларів на дитину
(до 17 років). Ви маєте заповнити заяву онлайн.
Вебсайт: www.canada.cafor more details.

Екстрена фінансова допомога за
програмою Ontario Works
Уряд Онтаріо надає фінансову допомогу. Якщо
вам потрібна допомога в оплаті їжі й житла, ви
можете подати заяву на отримання екстреної
допомоги.
1-888-789-4199 (дзвінки безкоштовні)
Вебсайт: www.ontario.ca/page/apply-emergencyassistance

Одяг і предмети домашнього вжитку безкоштовно
КУК Торонто – Канадська програма підтримки
Відділення Конґресу українців Канади в Торонто має два центри, де
пропонують одяг і предмети першої необхідності: 160 North Queen St, Etobicoke
(Етобіко) й 150 Bridgeland Ave, Suite 104, Toronto (Торонто).
Вебсайт: https://ucctoronto.ca

Догляд за дітьми
Пошук й оплата догляду за дітьми

Отримайте допомогу щодо пошуку, вибору
й оплати догляду за дитиною. Послуги
догляду за дитиною доступні, якщо у вас є
немовля, малюк, дитина дошкільного віку, а
також якщо ваша дитина вже вчиться у школі
або готується до школи. Сім'ї також можуть
подавати заяви на субсидію для оплати
догляду за дитиною в Онтаріо.
Вебсайт: www.ontario.ca/page/find-andpay-child-care

Дитячі й сімейні центри EarlyON

Дитячі й сімейні центри EarlyON пропонують
якісні безкоштовні програми для сімей і
дітей від народження до шести років. Ви
можете вчитися й грати зі своєю дитиною,
зустрічатися з іншими людьми й отримувати
поради від спеціалістів з розвитку дітей
молодшого віку.
Вебсайт: www.ontario.ca/page/find-earlyonchild-and-family-centre

Підтримка
й послуги
Ви щойно прибули до Канади.
Ось деякі послуги, якими ви можете скористатися:

Канадський Червоний Хрест
У партнерстві з урядом Канади Червоний Хрест забезпечує прийом й інші послуги для
переміщених осіб з України, коли вони прибувають у визначені аеропорти Канади.
1-833-354-1628 (дзвінки безкоштовні)
Вебсайт: www.redcross.ca/how-we-help/current-emergency-responses/conﬂict-in-ukraine
211 — це безкоштовна конфіденційна служба громадських і соціальних послуг, з можливістю
перекладу понад 150 мовами, яка працює в телефонному режимі та онлайн цілодобово й
без вихідних. Щоб отримати інформацію щодо послуг служби 211 і найближчих закладів,
які можуть надати підтримку, зокрема щодо служб прийому й поселення новоприбулих, програм
працевлаштування та навчання, ресурсів 2SLGBTQ+, підтримки психічного здоров’я, юридичної
допомоги, програм догляду за дітьми, транспорту тощо, зателефонуйте або надішліть SMS на номер
2-1-1 або відвідайте вебсайт www.211Central.ca, де можна спілкуватися в чаті або шукати послуги онлайн.
311 надає жителям, підприємствам і відвідувачам зручний доступ до міських служб, програм
та інформації (якщо це не стосується екстремальних ситуацій). Працює цілодобово й без
вихідних. Ви можете зателефонувати за номером 3-1-1 або 416-392-CITY (2489), щоб отримати допомогу
понад 180 мовами. Ця послуга недоступна в районі Дарем, Гамільтоні й районі Йорк.
Вебсайт: www.311canada.ca/ontario/

Settlement.orgнадає новоприбулим інформацію й ресурси, необхідні для облаштування в
Онтаріо. Новоприбулі можуть отримати інформацію, прочитати актуальні новини, поставити
запитання й поділитися своїм досвідом з іншими, а також отримати доступ до бази даних
місцевих організацій.
Конґрес українців Канади (КУК)
Відділення Конґресу українців Канади в Торонто має онлайн-ресурси з інформацією про житло, роботу,
догляд за дітьми, освіту, банківське обслуговування тощо.
Вебсайти: www.dopomoha.caіwww.ucc.ca/ukrainian_in_canada/

Посібник для орієнтування в Онтаріо
Цей ресурс для новоприбулих надає інформацію про охорону здоров'я, освіту, догляд за дітьми, можливості
працевлаштування й житло. Ви можете також завантажити застосунок для Apple/Android під назвою ArriveON.
Вебсайт:www.orientationontario.ca/en/resources/orientation-ontario-workbook

Щоб отримати доступ до цієї інформації онлайн, перейдіть за посиланням:

torontoareahelps.ca
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