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АГЕНЦІЇ, ЩО НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ
ІММІГРАНТАМ 
Фонд Калгарі для молоді Bridge (Calgary Bridge Foundation for Youth, CBFY) 
620, 5920 Macleod Tr. S.W. 
Допомога з адаптацією в школі | Програма наставництва | Програма після школи | Заняття з репетиторами | Літні
програми 

cbfy.ca 

Католицька спільнота іммігрантів Канади, (Calgary Catholic Immigration Society, CCIS) 
1111 11th Ave. S.W.
Послуги з переселення й інтеграції | Послуги усного перекладу й допомога рідною мовою | Вивчення мови |
Навчальні послуги для бізнесу та працевлаштування |Програми для молоді | Програми для людей похилого віку |
Для отримання цих послуг не обов’язково сповідувати католицьку віру 
ccisab.ca

Освітня спільнота для іммігрантів (Calgary Catholic Immigration Society, CCIS) 
1730 40th St. S.E. 
3820 32nd St. N.E. 
32 Westwinds Cres. N.E. 
Послуги з переселення | Послуги з вивчення мов | Послуги з працевлаштування
immigrant-education.ca 

Асоціація жінок-іммігранток Канади (Calgary Immigrant Women’s Association, CIWA)
#200, 138 Fourth Ave. S.E. 
Послуги з переселення | Послуги для біженців | Послуги усного перекладу й допомога рідною мовою | Послуги з
вивчення мов | Послуги з працевлаштування Юридична допомога  | Послуги для сім’ї | Послуги для молоді |
Програми для літніх людей
ciwa-online.com 
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Послуги для іммігрантів у Калгарі (Immigrant Services Calgary, ISC) 
#1200, 910 Seventh Ave. S.W. 
Послуги облаштування й інтеграції | Послуги усного й письмового перекладу | Оцінка володіння мовою | Консультації з
питань освіти й кар’єри | Програми для людей похилого віку | Підготовка до громадянства | Програми для дітей і
батьків | Програми для молоді | Програма підтримки для батьків і сімей | Програма для чоловіків | Консультаційні
послуги 
immigrantservicescalgary.ca

Послуги для єврейських сімей у Калгарі (Jewish Family Service Calgary, JFSC) 
#420, 5920 1A St. S.W. 
Послуги з переселення | Послуги усного перекладу й допомога рідною мовою | Послуги з працевлаштування |
Консультаційні послуги | Програми для людей похилого віку | Вам не обов’язково буди євреєм, щоб отримувати ці
послуги 
jfsc.or

Gateway
#1200, 910 – 7th Avenue S.W.
Gateway — це співпраця між організаціями для кращого обслуговування та підтримки новоприбулих, які вирішили
зробити Альберту своїм новим домом. Зародившись на основі бажання покращити життя новоприбулих у Калгарі,
Gateway забезпечує підключення іммігрантів і біженців до найкращих програм і послуг для процвітання на їхній новій
батьківщині.
https://gatewayconnects.ca/

Центр для новоприбулих, (Centre for Newcomers, CFN)
#1010, 999 36th St. N.E. 
Послуги з переселення | Заняття з англійської мови | Послуги з розвитку кар’єри та пошуку роботи | Програма
розвитку для молоді
centrefornewcomers.ca 

АГЕНЦІЇ, ЩО НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ
ІММІГРАНТАМ 
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ГРОМАДСЬКІ УСТАНОВИ

Коледж Bow Valley (BVC)
345 Sixth Ave. S.E.
Освітні програми й курси.
bowvalleycollege.ca
Вказівки для розвитку кар’єри іммігрантів робочих спеціальностей та спеціалістів
Bow Valley College, West Campus, Room 219, 300 Sixth Ave. S.E. 
Послуги з питань працевлаштування: огляд резюме, консультування щодо проходження інтерв’ю та навчальні групи для
професіоналів. 

directionsforimmigrants.ca 

Освітня рада Калгарі (Calgary Board of Education)
1221 Eighth St. S.W. 
Реєстрація дітей шкільного віку, класи від Kindergarten до 12. 

cbe.ab.ca 

Католицький шкільний округ Калгарі, приймальний центр St. John’s Reception Centre
15 12th St. N.W. 
Реєстрація дітей шкільного віку у католицькі школи, класи від Kindergarten до 12. 

cssd.ab.ca 

Центральна бібліотека
800 Third St. S.E. 
Бібліотечні картки безкоштовні для жителів Калгарі. Безкоштовний доступ до мережі Інтернет, бронювання кімнат та програми
для шукачів роботи, новоприбулих, сімей та учнів. 

calgarylibrary.ca 

Genesis Centre «1000 Voices» (1000 голосів)
7555 Falconridge Blvd. N.E. 
Цей заклад присвячений відпочинку, спорту та культурі. «1000 Voices» співпрацює з 40 надавачами послуг, у ньому працює
більш ніж 100 програм, у тому числі тут проводяться заняття з допомоги у працевлаштуванні, надаються послуги облаштування
та працюють програми для людей похилого віку й молоді. 

genesis-centre.ca 

Будівля Гаррі Гейса (Harry Hays Building), будівля уряду Канади
220 Fourth Ave. S.E. 
Service Canada — послуги з працевлаштування, послуги для сімей, послуги для новоприбулих до Канади. 

servicecanada.gc.ca 
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ЩО  ТАКЕ  SIN І
НАВІЩО  ВІН
ПОТРІБЕН?

SIN (Social Insurance Number) одним з документів, який входить до так званої
групи документів ID., тих документів за допомогою яких можна
ідентифікувати особистість.

Цей номер можна порівняти з індивідуальним податковим номером, який надається
кожному Тобто громадянину України. Як і в разі ІПН в Україні, без SIN в Канаді прожити
неможливо.
Номер соціального страхування, необхідний для того, щоб піти на роботу, отримати
освіту, оформити канадську пенсію, отримати страховий захист, сформувати податкову
декларацію,отримати банківський рахунок і для багатьох інших випадків. SIN є
паперовим документом, який обов’язково повинен отримати українець,приїхавший по
програмі CUAET.

Хто може подавати документи на отримання SIN?
Згідно з канадським законодавством, подати документи на отримання SIN може кожен
житель країни, який є громадянином Канади, постійним резидентом цієї країни або її
тимчасовим резидентом (цей статус мають українці на даний момент). При цьому діти, які
досягли віку 12 років, мають право подавати заявку на отримання власного номеру. До 12
років дітям SIN не видають.Крім того, таку заяву від імені дітей можуть подавати їх
батьки/опікуни.
Які документи необхідні:
 • Закордонний паспорт
 • Work permit
 • Мати канадський номер телефону

Де отримати SIN?
Це можна зробити в офісах Service Canada Office. Реєструватись заздалегідь не потрібно.
Як правило, заяву повинен подати особисто заявник або його уповноважений
представник. Знайти найближче відділення можна за допомогою спеціального сервісу на
сайті уряду Канади (https://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=eng), або
просто у додатку «Карти» по запиту Service Canada Office.

У самому сервісі, в залежності від кількості людей, може бути черга, тому розраховуйте
на деякий час. Офіцер,який буде приймати документи та видасть ваші папери с SIN, буде
задавати питання стосовно вашої сім´ї: чи живі ваші батьки,яке призвище вашої мами в
дівоцтві, чи маєте брата(сестру)-близнюків,чи змінювали ви ім'я або прізвисько, ваш
контактний номер телефона, емейл.
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ЩО  ТАКЕ  F O O D B A N K ?
F o o d  B a n k s  A l b e r t a  –  ц е  п р о в � н ц � й н а  а с о ц � а ц � я  п р о д о в о л ь ч и х  б а н к � в  А л ь б е р т и ,  я к а  м а є  н а
м е т �  п о с и л и т и  в п л и в  п р о в � н ц � й н о ї  м е р е ж �  п р о д о в о л ь ч и х  б а н к � в  ш л я х о м  с т в о р е н н я  н о в и х
м о ж л и в о с т е й ,  п � д в и щ е н н я  р � в н я  з н а н ь ,  н а д а н н я  р е с у р с � в  �  в п р о в а д ж е н н я  � н н о в а ц � й н и х
п р о г р а м .

 ЯК ОТРИМАТИ ПРОДУКТОВИЙ КОШИК?
Отримати продуктові кошики можна тільки за попередньою

домовленістю:

Замовити продуктовий кошик по телефону

 • Будьте готові відповісти на певні питання щодо вашого

доходу та базових витрат. Це включає державну/грошову

підтримку, орендну плату, іпотеку, оплату комунальних

послуг, догляд за дітьми, медичну підтримку. Ваш дзвінок/

запит та ваша інформація є конфіденційними.

 • Після того, як ви зателефонуєте та отримаєте

підтвердження на отримання продуктового кошика,

волонтери фудбанку забронюють для вас конкретний час,

щоб ви змогли забрати ваш кошик. Продуктові набори можна

забрати в головному офісі або в філіалах.
 

ВІДВІДАЙТЕ ВЕБСАЙТ 
Введіть https://calgaryfoodbank.com/needfoodform

(https://calgaryfoodbank.com/needfoodform/) у своєму

браузері. Ми рекомендуємо Google Chrome.
 

ЗАВАНТАЖТЕ КОПІЮ ПОСВІДЧЕННЯ ВАШОЇ

ОСОБИ
Щойно ваш запит на продуктовий кошик буде схвалено, ви

отримаєте електронний лист з посиланням. Вам потрібно буде

клікнути на нього, щоб завантажити фотографії посвідчення

вашої особи та прийняти умови використання. Посвідчення

вашої особи буде надіслано співробітнику Calgary Food Bank

для перевірки. Після підтвердження посвідчення особи вас та

члена(-ів) вашої родини ваші ідентифікаційні дані буде

видалено.

ОБЕРІТЬ ЧАС
Тепер ви можете вибрати дату та час, щоб забрати ваш

продуктовий кошик. Ви отримаєте електронний лист із

підтвердженням та особистим одноразовим QR-кодом, який

потрібно взяти з собою, щоб забрати корзину. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Наразі отримання продуктового кошику через

бронювання онлайн доступне лише в головному офісі

Calgary Food Bank (адреса: 5000 11 Street SE). Якщо ви

бажаєте забрати продуктовий кошик в районі ближче до

вашого місця проживання, зателефонуйте у відділ

замовлення продуктових наборів за номером 403-253-

2055.

ЯК ЗАБРАТИ ВАШ ПРОДУКТОВИЙ КОШИК?

Потрібно прибути у домовлений час та день із
відповідними документами:
 • Посвідчення водія\ID\Паспорт 

 • Якщо у вас немає посвідчення особи з вашим фото, ви

зможете пред’явити 2 інших посвідчення без фото

(англійською): медична картка, свідоцтво про

народження і т.д. 

 • Номер вашого продуктового кошика: його вам надасть

волонтер або соціальний працівник по телефону (при

замовленні по телефону) або із QR-кодом якщо ви

завантажили своє посвідчення онлайн

Також корзину потрібно забирати на власному авто,або

скористатися послугами Uber.

ЯК ЧАСТО Я МОЖУ ОТРИМУВАТИ

ПРОДУКТОВИЙ КОШИК ФУДБАНКУ?
Ви можете отримати екстрену продуктову корзину через

10 днів з моменту останнього запиту. Наприклад, якщо

ви отримали корзину 1-го числа місяця, наступного разу

ви можете отримати їжу 12-го число місяця. 
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ЩО ТАКЕ ALBERTA
HEALTH BENEFIT

PROGRAM?

 основних засобів для лікування діабету та послуг екстреної швидкої допомоги .

Українські евакуйовані особи отримають форму заявки на програму Alberta Health Benefits (Ukrainian Evacuee) поштою після
отримання особистої медичної картки Альберти. Заповніть цю форму та надішліть її поштою, використовуючи наданий конверт із
попередньою адресою (реєстри не можуть прийняти цю форму).

Відправте поштою ваші документи або принесіть їх в реєстраційний офіс. Ви можете або відправити поштою заповнену аплікаційну
форму та копії вашої ідентифікації, або ви можете принести ці документи в реєстраційний офіс охорони здоров’я. 
Поштою: Alberta Health PO Box 1360, Station A Edmonton, Alberta T5J 2N3 

Картку Alberta Health Benefits буде надіслано вам поштою після обробки заявки. Будь ласка, зачекайте від 2 до 4 тижнів для обробки. 

Якщо під час розгляду вашої заявки вам потрібна екстрена страховка на ліки, що відпускаються за рецептом, та/або екстрені
стоматологічні та оптичні послуги, зателефонуйте до Служби підтримки Альберти або цілодобового контактного центру екстреної
підтримки.

Пам’ятайте, що коли вам потрібні медичні послуги, візьміть із собою свою особисту картку здоров’я Альберти та картку Альберти Health
Benefits.

Інформація на офіційному сайті провінції Альберта (https://www.alberta.ca/support-for-ukrainians.aspx)

Програма Alberta Health Benefit покриває переваги для здоров’я жителів Альберти, які
проживають у сім’ях з низьким рівнем доходу, які вагітні або потребують значних ліків,

що відпускаються за рецептом.
На даний момент, уряд вирішив надати українцям протягом одного року скористатися

даною програмою цілком безкоштовно.
 

              Ця програма забезпечує покриття для:
       • догляд за зубами

           • ліки, що відпускаються за рецептом
     • окуляри та лінзи

          • необхідні засоби для діабету
           • служби екстреної швидкої допомоги

       • основні безрецептурні ліки
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Отримавши особисту медичну картку Альберти, ви можете подати заявку на отримання додаткових
пільг для здоров’я, включаючи безперервне покриття ліків, що відпускаються за рецептом, 
основних безрецептурних ліків, перевірки зору та окулярів, стоматологічної допомоги,

https://www.alberta.ca/support-for-ukrainians.aspx


Знайдіть сімейного лікаря

Сімейні лікарі надають підтримку у вирішенні спільних проблем зі здоров'ям. Вони
призначають ліки, замовляють аналіз крові або направляють на інші медичні послуги,
включаючи допологовий /післяпологовий догляд та рентген. search.cpsa.ca/
physiciansearch

Мережа первинної медикосанітарної допомоги

Мережі первинної медико-санітарної допомоги та сімейні лікарі працюють разом, щоб
забезпечити всімжителям Альберти домашню базу для задоволення своїх повсякденних
медичних потреб.

Лікарні та невідкладна допомога

Якщо хто-небудь потребує екстренну медичну допомогу, будь ласка, зателефонуйте
911. У Альберті є багато лікарень та центрів невідкладної допомоги для надання більш
невідкладноїмедичної допомоги. ahs.ca/knowyouroptions

Отримайте медичну консультацію за телефоном

Link-це доступнамедична гаряча лінія 24/7, доступна за номером 811. Ви можете
поговорити з медсестрою, щоб отримати медичну консультацію або інформацію з
питань фізичного або психічного здоров'я. Зателефонуйте за номером 811 або
відвідайте ahs.ca \ 811 * Доступні перекладачі з української мови.

Зверніться до державної клініки охорони здоров'я 

Державні медичні клініки надають широкий спектр послуг, включаючи щеплення від
хвороб, які можна запобіг ти за допомогою вакцин, підтримку під час вагітності та
пологів, а також послуги з охорони здоров'я дітей. MyHealth.Alberta.ca

МЕДИЧНІ  ПОСЛУГИ  ТА
ПІДТРИМКА  ПСИХОЛОГІЧНОГО
ЗДОРОВ’Я
Ш�ЯХИ НА�АННЯ МЕ�ИЧНОЇ �ОПОМОГИ 
В А�ЬБЕРТІ (PATHWAYS TO CARE IN ALBERTA)
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Отримати Медичну Страховку

Подайте заяву на отримання медичної картки Альберти в місцевому реєстраційному бюро. Для подання заявок
потрібно посвідчення особи, таке як паспорт і підтверджуючий документ з поточною адресою.
cfr.forms.gov.ab.ca/Form/AHC0102.pdf



«Гаряча лінія» з питань психічного здоров’я
 
Якщо Вас хвилює стан Вашого психічного здоров'я чи психічне здоров'я іншої людини,
звертайтесь - зателефонуйте на «гарячу лінію» з питань психічного здоров’я за номером 1-
877-303-2642.  Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт
ahs.ca/ukrainesupport

Healthy Minds

БЕЗКОШТОВНІ конфіденційні послуги, які допоможуть вам
знайти спокій і рівновагу у своєму житті 
(587) 393-3414
Дізнайтеся більше або забронюйте БЕЗКОШТОВНО запис на консультацію на
www.tieshealthyminds.ca

Телефони довіри

Наступні телефони довіри надають послуги перекладу і доступні безкоштовно 24/7. 
Наберіть 811 або відвідайте HealthLink 
Медична інформація, важливі телефонні номери та засоби 
MyHealth.Alberta
https://myhealth.alberta.ca/pages/emergency-phone-numbers.aspx

Підтримка спільноти 
Наберіть 211 або відвідайте www.ab.211.ca 

Телефон довіри для залежних 
1-866-332-2322 

Телефон довіри з психічного здоров'я 
1-877-303-2642 
Edmonton: Access 24/7 за номером 780-424-2424 
Calgary: Access Mental Health за номером 403-943-1500 

Лінії кризових питань 
Edmonton: 780-482-HELP (4357) 
Calgary: 403-266-HELP (4357) 

Дитячий телефон допомоги 
1-800-668-6868 або відвідайте https://kidshelpphone.ca/
Усний переклад на англійську, французьку, українську, російську, пушту, дарі, китайську та
арабську мови. 
Ця гаряча лінія надає послуги перекладу тільки на англійську, французьку та арабську мови
і доступна 24/7. 

Канал для кризисного повідомлення 
Надішліть текстове повідомлення CONNECT до 741741 
Надішліть текстове повідомлення CONNECT до 686868 (молодь) 
ahs.ca/helpintoughtimes 

Підтримка спільноти 
InformAlberta.ca 

МЕДИЧНІ  ПОСЛУГИ  ТА
ПІДТРИМКА
ПСИХОЛОГІЧНОГО  ЗДОРОВ’Я
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П Е Р В И Н Н А
М Е Д К О М І С С І Я

Як усім відомо то для віз до Канади чи США обов’язковим пунктом для отримання візи є проходження

відповідної медкомісії. Така вимога була зазначена і для отримання візи по CUAET, тільки уряд Канади

пішов на поступки для українців дозволивши нам всім пройти медогляд вже після отримання віз. Під час

заповнення заявки на отримання візи по CUAET кожен з нас зазначив, що зобов’язується пройти медогляд

в терміні 90 днів з моменту прибуття до Канади. 

Як знайти клініку?
Список клінік, які відповідають вимогам і мають право надсилати результати вашого медогляду до IRCC

можна знайти за посиланням вписавши країну, де б ви хотіли пройти медогляд:

Panel Physicians (cic.gc.ca (https://secure.cic.gc.ca/pp-md/pp-list.aspx))

Вимоги до медогляду для дорослих і дітей

 • діти віком від 0 до 10 років повинні пройти тільки візуальний медичний огляд у лікаря;

 • діти від 11 до 14 років мають пройти візуальний медичний огляд + обов’язково має бути зроблений

рентген грудної клітки, для перевірки на туберкульоз;

 • решта від 15 років мають пройти візуальний медичний огляд + обов’язково має бути зроблений рентген

грудної клітки, для перевірки на туберкульоз + обов’язково здати кров на аналіз для перевірки

захворювань як ВІЛ та сифіліс.

Увага! Лікар або персонал медичної клініки не повинен оглядати ваші статеві органи або область прямої

кишки. Ці частини тіла не потрібні для імміграційного медичного огляду.

Лікарю може знадобитися оглянути ваші груди. Якщо він це зробить, то він обов’язково повинен надати

вам пояснення, чому і як проводиться експертиза.

Якщо ви пройшли медогляд до від'їзду до Канади, то по прильоту результати вашого медогляду повинні

вже бути в системі IRCC, хоча це не завжди так нажаль. Тому вам потрібно повідомити про це офіцера

перед отриманням ворк перміту. Інакше, є шанс, що ви отримаєте ворк перміт з обмеженнями і

неможливістю працювати в наступних сферах таких як сільське господарство, медицина, школи, садочки

та стриптиз клуби.

На жаль деколи буває так, що результати медогляду зробленого в Європі, з’являються не відразу у вашому

аккаунті, і по прильоту ви можете отримувати ворк перміт з вищевказаними обмеженнями. Тоді вам

доведеться самостійно змінювати ворк перміт, якщо ви плануєте працювати в одній з цих сфер. 

Якщо ви хочете пройти медогляд в Калгарі то ви можете скористатись нище наданим лінком для пошуку

клініки, яка вам найбільше підходить по цінам чи місцю розташування.

Panel Physicians (cic.gc.ca (https://secure.cic.gc.ca/pp-md/pp-list.aspx))

Діапазон цін на медогляд варюється від 100 до 250 дол за особу, рентген зазвичай буде безкоштовним, а

аналіз крові від 17 до 60 дол.
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Медогляд крок за кроком
Вибрати клініку, де ви будете проходити візуальний огляд у лікаря і забронювати візит;

Прийти на візит і отримати направлення на рентген і аналіз крові;

Зробити рентген і здати аналіз крові.
Нижче можна знайти адреси клінік, де можна пройти медогляд за помірною ціною,

 однак ціни можуть

 змінюватись, тому краще звісно уточнити ще раз вартість послуг перед візитом. 

Увага в більшості клінік перед тим як прийти на медогляд буде потрібна резервація!!!

Centre Street North Medical Clinic - візуальний медичний огляд

6213 Centre St NW Suite 10, Calgary, AB T2K 0V2

Наразі ціна 100 CAD за проходження медогляду за 1 особу ( не важливо дорослий чи дитина).

Обов’язкова попередня реєстрація на сайті або по емайл! 

Beam Radiology - Harvest Hills - рентген

178 96 Ave NE #201, Calgary, AB T3K 6G4

Резервація не потрібна! Рентген безкоштовний! 

Alberta Precision Laboratories - аналіз крові

North Hill Centre 1632 14 Ave NW #254, Calgary, AB T2N 1M7

Обов’язкова попередня резервація на сайті. 

Вартість аналізу від 17 CAD. Увага ціни можуть змінюватись.

Необхідні документи
На кожен прийом у кожну з клінік ви повинні мати паспорти і ворк перміти (чи візітор рекорд або стаді перміт) і направлення від лікаря на рентген і

аналізи крові для кожного члена сім’ї, який буде проходити медогляд. 

Після завершення всіх кроків для медогляду, якщо ви не плануєте працювати в нище наведених професіях, вам не потрібно нічого більше робити, так як

ваш лікар сам вишле всі ваші результати і підтвердження проходження медогляду до IRCC. Єдине, що ви можете зробити, це для підтвердження чи все

дійсно було відправлене, ви можете зателефонувати або написати до вашої клініки і попросити їх підтвердити чи вся інформація про медогляд була

передана до IRCC. Але це робити не обов'язково. 

Якщо ж ви плануєте працювати по одній з нижче наведених професій, то після проходження медогляду та перед початком роботи вам необхідно буде

зняти обмеження з вашого ворк перміту:

 • Вакансії, які приводять вас у тісний контакт з людьми, наприклад: 

 • працівники закладів охорони здоров'я

 • працівники клінічних лабораторій

 • обслуговуючий персонал пацієнтів у будинках престарілих

 • студенти-медики для навчання в університеті

 • медичні факультативи та лікарі на короткочасних локумах

 • працівники в установах початкової і середньої школи або працівники установ по догляду за дітьми

 • працівники, які надають допомогу вдома дітям, людям похилого віку та інвалідам

 • працівники дитячих ясел та Інші подібні роботи

 • Працівники сільського господарства

Як зняти обмеження з ворк перміту можна прочитати тут 
Ukraine immigration measures: Open work permits for Ukrainians and their family members - Canada.ca
(https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/ukraine-open-work-
permit.html%23canada)

П Е Р В И Н Н А
М Е Д К О М І С С І Я
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ДОДАТКОВІ СУБСИДІЇ
BEST BEGINNING

індивідуальна та групова підтримка
сприяв обговоренню питань допологового та
післяпологового періодів, виховання дітей та
харчування
направлення до агенцій підтримки громади, якщо
це необхідно
купони на їжу, автобусні квитки та направлення на
продуктові корзини, якщо це необхідно
направлення до стоматолога та консультації з
планування сім’ї, якщо це необхідно
догляд за дитиною на групових заняттях за
дошкільною програмою

Пропонує підтримку вагітним підліткам і жінкам з
низьким рівнем доходу, щоб запобігти низькій вазі при
народженні, сприяти профілактиці травм і зміцненню
психічного здоров’я матері шляхом низької соціальної
ізоляції та встановлення зв’язків із громадською
підтримкою.

Надає інформацію та підтримку вагітним жінкам, яка
включає:

Щоб записатися на щеплення, наберіть 811 з понеділка
по п’ятницю з 8:00 до 18:00.

Albert Health Services
4715 8 Ave SE
Calgary, ALBERTA
T2A 3N4

Carolyn Campbell
Telephone: (403) 955-1451
Email: carolynm.campbell@ahs.ca
Website: http://www&period;bestbeginning.ca 

місячну допомогу на проживання – гроші для оплати
витрат на проживання, таких як їжа, орендна плата та
комунальні послуги
щомісячну допомогу на дітей – кошти для допомоги у
вихованні дитини (дітей) на утриманні
медичні виплати – допомога для покриття потреб у
здоров’ї для вас, вашого чоловіка/дружини або партнера
та вашої дитини (дітей) на утриманні
особисті виплати – гроші понад ваші місячні витрати на
певні потреби, такі як спеціальна дієта або допомога в
екстреній ситуації

Програма Assured Income for the Severely Handicapped
(AISH) надає фінансові переваги та переваги для здоров’я
дорослим, які відповідають вимогам.
Жителі Альберти з постійним захворюванням, яке не
дозволяє їм заробляти на життя.
Якщо ви маєте право на отримання AISH, ви можете
отримати:

Заявка AISH (https://aish.alberta.ca/main). Система
призначена для супроводу вас через процес подання заявки.
Подайте заявку, використовуючи паперову версію, а щоб
отримати доступ до Вашого посібника із заповнення заявки
AISH, перейдіть на alberta.ca/aish-how-to-apply.aspx.

Calgary East – Westland Alberta Supports Centre 2752
Sunridge Way NE Calgary, AB T1Y 0A5 
Phone: 403-297-8511 
Fax: 403-297-6221

ASSURED INCOME FOR THE SEVERELY
HANDICAPPED (AISH)
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Вимушено переміщені українці, які прибули до Канади за
програмою CUAET можуть подаватися на одноразову фінансову
допомогу $3000 для дорослих (18 років та старші)
-а $1500 для дітей (17 років та молодші).

Що для цього потрібно
 • Знаходитися на території Канади
 • Бути затвердженим програмою CUAET
 • Мати банківський рахунок у Канаді

Як подати заявку?
Після відкриття банківського рахунку ви можете подати заявку на
отримання фінансової допомоги за посиланням:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-
measures/settlement/get-financial-assistance.html

Разом із персональними даними вам необхідно буде
надати:

 • Ваш унікальний ідентифікаційний номер клієнта UCI
 • Номер документа про статус тимчасового резидента IMM1442
Travel document number
 • Документ IMM 1442 має містити підтвердження, що ви в Канаді
по програмі CUAET.
Якщо такого підтвердження немає, перш ніж подати заявку на
фінансову допомогу, вам потрібно подати заявку на продовження
свого перебування в Канаді як працівника, студента або
відвідувача за програмою CUAET. 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-
measures/cuaet.html#inside

Якщо ви маєте питання, або вам потрібна допомога з подачею
заявки, звертайтеся за тел. 1-833-760-1162. При потребі, вам
будуть надані перекладацькі послуги українською чи російською
мовами.
Після подачі заявки на екрані з’явиться номер підтвердження.
Запишіть цей номер.

Якщо вашу заявку буде затверджено, платіж буде надіслано на
ваш банківський рахунок. Платіж для неповнолітніх дітей буде
надіслано на рахунок батьків чи опікунів.
Оплата буде здійснена шляхом прямого депозиту терміном до 5
робочих днів. Вашому банку може знадобитися ще від 3 до 5 днів
для того, щоб цей депозит з’явився на вашому рахунку.

ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ВІД
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДУ КАНАДИ
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Є сенс проконсультуватися з менеджерами з продажу, які пропонують мультибрендові послуги (Best Buy, Walmart та
багато точок продажу по місту ). 
Питайте найкращі пропозиції у будь-якого консультанта в магазині по тим параметрам, які вам потрібні.
Україномовний консультант є у Маркет Мол (https://maps.app.goo.gl/51K3VcpjSum5UsQ4A?g_st=it) на північному
заході міста.

Документи для купівлі сім-карт
При купівлі номера треба фото айди, тобто паспорт, права або ID карта (останні два тільки канадські)
Також треба щось через що можна перевірити кредитний рейтинг. Бажано щоб це була кредитка, але якщо її немає -
використовують SIN. Не лякаємося, запит SIN при купівлі телефону це норма (credit check). Деякі компанії приймають
і ворк/стади перміт, але це рідше. Ідеально якщо кредитка або SIN.

 

МОБІЛЬНИЙ  ЗВ'ЯЗОК

Два основних типу підключення
- prepaid (lucky, public, chatr і деякі плани від великих компаній)
- postpaid (Fido, Koodo, Freedom, Telus, Rogers, Shaw, Bell, Virgin)
Різниця між pre і post проста: в першому як в Україні ви платите а потім
користуєтеся, в другому спочатку використовуєте, а потім розраховуєтесь.
Про якість покриття враження двояке. Будьте готові, що навіть у місті якість
покриття не буде 100%. По швидкості інтернету: postpaid оріентовно це 4G/5G,
prepaid - 3g.

Ціна планів
- prepaid в основному за 50$ дає 10гб. Не більше не менше.
- postpaid зараз ROGERS, BELL дають за 55$ 20gb швидкісного (4-5g) а після 20gb
швидкість 3,5g. FREEDOM те ж саме зараз дає за 45$

Обрання тарифного плану
Радимо розглядати тарифні плани з необмеженими хвилинами на розмови та
текстові повідомлення (unlimited talk and messages). Краще всього, якщо це буде
діяти для всієї Канаді. Справа у тому, що при дзвінках на різні сервіси
(держустанови, банки, тощо), час пербування на лінії може бути досить довгий.

Також варто звертати увагу яке покриття (coverage) забезпечує обраний тариф без
входження у роумінг (long distance charging). Деякі дешеві тарифні пакети можутть
мати обмеження тільки по місту. За містом зв'язок буде тарифікуватися окремо.
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Ринок мобільного зв'язку Канади поділяють національні монополісти: ROGERS, BELL, TELUS з меншими
компаніями як SHAW та своїми ж дочірніми компаніями.
'Дочки' працюють в мережах своїх бенефеціарів та пропонують аналогічне покриття, але з видозміненими
тарифними планами.

Якщо плануєте багато подорожувати, або працювати за межами великих міст, то треба обирати
одного з національних операторів: ROGERS, BELL, TELUS, або їх 'дочок'. В них найбільше
покриття по країні. 
SHAW => FREEDOM mobile на даний час покривають лише міста, але їх обладнання розраховане
на більш впевнену роботу в будівлях.



 КУРСИ
АНГЛІЙСЬКОЇ

МОВИ

Англійська розмовна група(середній рівень) у
бібліотеці Калгарі
Як зареєструватися?
Особисто - https://calgarylibrary.ca/events-and-
programs/programs/english-conversation-group-
intermediate/
Онлайн - https://calgarylibrary.ca/events-and-
programs/programs/english:conversation-group-
intermediate-virtual/
Віддалено - https://calgarylibrary.ca/read-learn-and-
explore/digital-library/rosetta-stone-library-solution/
Тренування вимови - https://calgarylibrary.ca/read-learn-
and-explore/digital-library/pronunciator/

UU Calgary (розмовний клуб при церкві Св.
Володимира)
Як зареєструватися?
https://welcome.stvlads.com/ перейдіть у розділ Події та
виберіть заплановану подію. Де: 404 Meredith Rd NE #1,
Калгарі, АВ Т2E 5A6
Дивіться розклад у Telegram: UU Speaking Club
https://t.me/+HFR2eSVnfhA1Mjcy

Immigrant Services Calgary (ISC) проводить безкоштовний
мовний тест та направляє на навчання. Після оцінювання
вас направлять на відповідні програми англійської мови,
такі як Language Instruction for Newcomers to Canada
(LINC) або English as an Additional Language (EAL).
Як зареєструватись?
 Вам необхідно записатись на мовний тест. Час
очікування приблизно 55 робочих днів. Після закінчення
ви отримаєте офіційний сертифікат.
Зареєструйтесь онлайн:
https://gatewayconnects.ca/gatewayconnects/або за
телефоном 403-265-1120

Програма англійської мови для українців в CFN
Як зареєструватися?
Телефонуйте 403-569-3330 (Алісса) або 403-648-2217
(Луїза)
20+, максимум 25 осіб на заняття
Два варіанти часу:
Заняття після обіду, 5 днів на тиждень, з 13:00 по 16:00
Вечірне заняття, пн-чт, 16:00-19:00
Тривалість 16 тижнів.
Початок із середини до кінця січня
Учням буде доступний сертифікат про участь

Програма Open Doors ESL від TIES
 Як зареєструватися?

Без реєстрації. Просто приєднуйтеся онлайн щосереди о
17:00 за посиланням:
https://us06web.zoom.us/j/894394440967pwd=eXRIWDA5
TnpXSINVTUKOR2VraVV4Z209&from=addon 

ESL розмовний клас в NCFC
Як зареєструватися?
Для реєстрації надішліть листа на info@ncfcentre.com
Телефон: 587-390-0770
Понеділок 10 - 11:30 (особисто)
Понеділок 7 - 20:50 (онлайн)
Середа 10 - 11:30 (онлайн)
Приймаються студенти усіх рівнів.

Каталог програм ESL Minisrties
Cooperative ESL Ministries не проводить уроки ESL. Ми
надаємо цей каталог
ESL Cooperative для церковних програм ESL у Калгарі та
прилеглих районах - https://eslcooperative.ca/esl-
directory/

Вам не потрібно записуватися на тест (для
проходження цих курсів), але ви не отримаєте

офіційний сертифікат про завершення
навчання.
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ЩО  ТАКЕ  FAIR
ENTRY?

Що таке субсидія?
Субсидія – це форма фінансової підтримки, яка
передбачає зниження плати.

Як Fair Entry допомагає?

Ви можете претендувати на програми та послуги міста
Калгарі та дізнатися про них.
Ви повинні продемонструвати свій дохід лише раз на рік.
За цією програмою ви можете купити місячний проїзний
квиток за 39 доларів замість 120
Відвідувати цікаві місця (музеї,парки та інше) зі знижкою
до 75% відсотків (точну знижку можете дізнатися у
конкретному закладі)
Отримати доступ до рекреаційних закладів(YMCA), а
саме: Центрів дозвілля, фітнесу, спортзалів, тенісних
кортів, басейнів, тощо) зі знижкою до 75%. Перелік
рекреаційних локацій можна подивитись на офіційному
сайті https://www.calgary.ca/rec-locations.html

Як отримати?

Крок перший
Перше, що вам потрібно, це лист від соціального
працівника з підтвердженням вашого доходу. Для цього
ви може звернутися до будь - якої організації, яка надає
подібні послуги. Їх декілька: CFN, ISC, CCIS та інші.
Ми тісно співпрацюємо з представниками СFN. Для
отримання листа вам потрібно заповнити форму  на
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdO0qAO0kq
pC3NmecF3BvzOm90Rn3ipenBz_aRJfpeCSmiQw/viewform
та чекати 1-2 тижня. Вам його вишлють на пошту.
Ще ви можете завітати в суботу з 9.30 до 14.00 до
церкви Володимира, у цей час там працюють соціальні
працівники які теж приймають заявки на отримання
листа стану доходів, та зможуть зробити лист на місці.
Але майте на увазі, що вони бувають не кожного тижня.

Крок другий
Подати заявку на отримання fair entry
1.Взяти документи:
 • лист від соціального працівника
 • ІD (картка Калгарі, або водійське посвідчення - це все
Канадське), або загран паспорт та work permit. 
 • Для дітей: study(visitor) permit, паспорта або
свідотство про народження.
 • Підтвердження, що ви проживаєте в Калгарі. FA

IR
EN

TR
Y

2.Прийти до центрів надання fair entry: 
 • Муніципальна будівля - City Hall (800
Macleod Trail SE) шукайте надпис на білому
папері FAIR ENTRY
Розташоване всередині будівлі на 2-м
поверсі (Використовуйте ескалатор або
східний ліфт)
Пн. - Пт. 8:00 - 18:00

 • Філіал Village Square Публічна бібліотека
Калгарі – 2623 56 Street NE
Пн. - Чт. 9:00 - 21:00
Пт. 9:00 - 18:00
Сб. 9:00 - 17:00

3.Заповніть анкету. Отримайте анкету у
представника соціальної служби, або
скачайте та заповніть вдома.
Якщо ви все робите в city hall, то консультант
видасть електронний номер, і після
заповнення анкети з усіма документами ви
прямуєте прямо та на право. Монітор з номер
буде у вас позаду. 

Там після перевірки документів вам видадуть
бланк Fair Entry та листки з інформацією, де
ви зможете його використати.

Якщо вам потрібен проїзний на транспорт, то
придбати зі знижкою можете прямо у тому
приміщенні (каси з права) - надаєте документ
посвідчення особи та лист Fair Entry.
Інші місця для купівлі проїзного можете
подивитись за посиланням
https://www.calgarytransit.com/content/transi
t/en/home/fares---passes/where-to-buy-.html
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Fair Entry – це процес подання заявок на субсидовані програми та послуги міста Калгарі.
Цей процес дозволить оцінити придатність вашого доходу для кількох міських програм за
допомогою однієї заявки.

https://www.calgarytransit.com/content/transit/en/home/fares---passes/where-to-buy-.html


ПОШУК РОБОТИ

Перед тим, як подавати заяву на роботу: 
 

1. Отримайте SIN 
2. Напишіть Резюме 
3. Шукайте вакансії 

 
Допомога з написання канадського резюме: Resumes for Ukraine

https://tinyurl.com/ResumesFullGuide 
вже написане резюме можете надіслати на

resumes@4Ukraine.ca і вам допоможе волонтер 
 

alis – Look for work - онлайн-ресурс для тих, хто шукає роботу.
Отримайте пораду щодо пошуку робіт, підготовку вашого

резюме та підготовку до інтерв’ю та ведення перемовин щодо
зарплати.

Відвідайте https://alis.alberta.ca/look-for-work/, щоб більше
дізнатися. 

 
Вебсайти для пошуку вакансій роботи: 

 
Canadian Job Bank: https://www.jobbank.gc.ca/home

Ukraine Job hub https://jobhubukraine.ca/
Indeed.ca: https://ca.indeed.com/

Work Search Basics: https://alis.alberta.ca/look-for-work/find-
work/work-search-basics/ 

Miscellaneous jobs: https://hippohub.ca/job-board-hippohub/
 

Основи пошуку праці можуть дати вам знання та ресурси, щоб знайти роботу в Альберті 
Alberta Job Postings: https://alis.alberta.ca/occinfo/jobs-in-alberta/

Є ряд організацій, які можуть допомогти вам найти роботу та побудувати кар’єру в Альберті: 

Альбертські центри підтримки (Alberta Supports Centres) надають програми з працевлаштування та послуги по всій Альберті. Це
включає ярмарки робіт, семінари-майстерні, інформаційні сесії та інформацію про ринок праці. Відвідайте
https://www.alberta.ca/alberta-supports.aspx, щоб дізнатися більше. 

Агенції, які обслуговують іммігрантів, пропонують послуги новоприбулим, включаючи допомогу з пошуком роботи. Відвідайте
http://aaisa.ca/membership/current-members/, щоб отримати список агенцій в Альберті
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https://www.centrefornewcomers.ca/careers
Допомога з працевлаштуванням, яка включає індивідуальні тренінги щодо
прийому на роботу, рекомендації керівників, прямі зв’язки з роботодавцями,
заходи щодо найму та підтримку у збереженні роботи. Служба оцінки (IQAS).
Послуги Центру пошуку роботи з безкоштовним Інтернетом, використанням
комп’ютера, факсом, публікаціями ресурсів із працевлаштування, дошкою з
вакансіями з оновленими оголошеннями про роботу, друком резюме та
консультантом із ресурсів, який допоможе із запитаннями щодо пошуку роботи.
Щоб записатися на прийом, зателефонуйте за номером (403) 569-33-25 або
електронною поштою: cdjs@centrefornewcomers.ca

https://ciwa-online.com/employment-services (https://ciwa-
online.com/employment-services/)/
Ці програми готують жінок-іммігрантів до працевлаштування в таких сферах, як:
догляд за дітьми, роздрібна торгівля, громадське харчування (фаст-фуд і посади
кухаря), охорона, обслуговування клієнтів, адміністрування, бухгалтерський облік,
усний і письмовий переклад і багато іншого e-mail: employmentservices@ciwa-
online.com

Job search support - TIES (The Immigrant Education Society)

ПІДТРИМКА З ПОШУКОМ
РОБОТИ
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Безкоштовно онлайн підтримка стратегія пошуку роботи / резюме / підготовка до співбесіди.

https://immigrant-education.ca/job-search-support (https://immigrant-education.ca/job-search-support/)/
e-mail: NabilaGhaffar@immigrant-education.ca
e-mail: srividhyasrinivasan@immigrant-education.ca

Employment Bridging Program - Immigrant Services Calgary

Безкоштовна підтримка – індивідуальний кар'єрний коучінг, написання резюме та сопровідного листа, підготовка до співбесіди.
https://www.immigrantservicescalgary.ca/start-here/#jobs
Щоб призначити зустріч безкоштовної консультації із працевлаштування відправте
електронного листа на адресу : employment@immigrantservicescalgary.ca or call 403-538-8348.

CAREER DEVELOPMENT & JOB SEARCH SERVICES - Centre for Newcomers (CFN)

Employment Services – Calgary Immigrant Women’s Association (CIWA)



Job search support - TIES (The Immigrant Education Society)

Prospect Employment Services – Prospect helps people get jobs
https://www.prospectnow.ca/pes/
Якщо вам потрібна порада чи консультація щодо кар’єри, зверніться до наших
експертів. У нас є поради щодо пошуку роботи, як створити чудове резюме та
супровідний лист

JobBank - Jobs for Ukraine
https://www.jobbank.gc.ca/findajob/resources/jobsforukraine
На цій сторінці ви знайдете інформацію для громадян України та канадських
роботодавців, які хочуть їх найняти, а також перелік корисних провінційних та
територіальних ресурсів.

Alberta ALIS
https://alis.alberta.ca/
Сайт – який наповнений ресурсами і інструментами для пошуку роботи в Альберті з
прикладами резюме, співбесід, тренінги та навчання та багато різної цінної
інформаціі.

4ukraine.ca
https://www.4ukraine.ca/uk/resumes
У рамках ініціативи «Резюме для України» допомагаємо привести існуючі українські
резюме до канадських стандартів – 4UKRAINE.
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Центр кар’єри та працевлаштування -Calgary Career and Employment Centre
https://www.mcgcareers.com/calgary-career-and-employment-centre-2/
Центр кар’єри та працевлаштування MCG Calgary безкоштовно надає послуги з кар’єри та працевлаштування для всіх жителів Альберти віком
від 18 років. Наша головна мета —надати вам негайну підтримку у працевлаштуванні за допомогою різноманітних послуг.
e-mail: ccec@mcgcareers.com

Інструмент планування кар'єри та пошуку роботи - Calgary Public Library –
Welcome to LearningExpress Library
https://www.learningexpresshub.com/productengine/LELIndex.html#/learningexpresslibrary/libraryhome

CCIS (Calgary Catholic Immigration Society)
Підтримка новоприбулих з України: курси
https://www.ccisab.ca/services/services-for/professionals-job-seekers.html
Програма попередньої підготовки електриків, підготовки сантехніків перед практикою, Наставництво з інтеграції. Промисловий механік
(фрезерувальник) та інші.

Youth Employment Centre
https://www.calgary.ca/careers/youth-employment.htm
Молодь віком від 15 до 24 років має доступ до БЕЗКОШТОВНИХ послуг з кар’єри та працевлаштування.

ПІДТРИМКА З ПОШУКОМ
РОБОТИ

https://www.4ukraine.ca/uk/resumes


Школи в Канаді

В Альберті є два види шкіл це державна або іншими словами публічна школа
(public school) та католицька.
 
Далі школи діляться на: 
 • дошкільна освіта або садочок (Pre-school or Kindergarten) для 5-6 років;
 • початкова школа (Elementary school) для 5-12 років. Часом буває, що така
школа поєднує садочок і 1-5 класи, деколи буває, що лише 1-6 класи;
 • молодша середня/середня школа (Junior high/middle school) для 6-9 класу,
інколи бувають школи лише для 7-9 класу;
 • старша школа (High school/senior high school) для 10-12 класів.

Важливий момент - клас до якого буде зарахована ваша дитина буде визначено
на підставі віку дитини, а не класу який вона відвідувала в попередній школі!

 

паспорт дитини;
паспорти батьків;
свідоцтво про народження дитини + переклад;
visitor record виданий офіцером в аеропорту для дитини;
work permit одного з батьків; 
підтвердження адреси проживання (це може бути або підтвердження страхування житла (tenant insurance) або
ваше свідоцтво з банку (bank statement).

Перше, що необхідно зробити для запису дитини до школи це - знайти житло і підписати договір оренди. На жаль,
так як в Альберті не можна обирати школу самостійно, а школа визначається згідно вашого місця проживання,
тому якщо для вас дуже важливий рейтинг і відгуки про школу, то під час пошуку житла ви можете користуватись
сайтом Find a School | Schools | Calgary Board of Education (cbe.ab.ca (https://cbe.ab.ca/schools/find-a-
school/Pages/default.aspx)). Тут ви вказуєте адресу вашої майбутньої квартири і перевіряєте, які школи до неї
належать, далі читаєте відгуки, рейтинг і вирішуєте чи хочете ви щоб ваша дитина відвідувала саме цю школу. 

Після підписання договору про оренду житла, ви можете перейти до наступного кроку це - складання заявки на
запис дитини до школи. В Калгарі не можна просто прийти до школи і записати дитину, все проходить через так
званий центр освіти Calgary Board of Education. Подати заявку можна в них на сайті Registration | Registration |
Calgary Board of Education (cbe.ab.ca (https://www.cbe.ab.ca/registration/registration/Pages/default.aspx)). Заявка
охоплює велику кількість питань про дитину, її попередню школу, батьків та інші питання типу релігії і т.д.. 

До заяви необхідно додати наступні документи: 

ЯК  ПРАВИЛЬНО  ОБРАТИ
ШКОЛУ  І  ЧИ  МОЖНА  ЦЕ
ВЗАГАЛІ  ЗРОБИТИ?
ПЕРЕД  ТИМ  ЯК  ПОЧАТИ  ЗАЙМАТИСЬ  ЦИМ  ПИТАННЯМ
СПЕРШУ  ТРЕБА  ДІЗНАТИСЬ  ЯК  ПОБУДУВАНА  СИСТЕМА
ОСВІТИ  В  КАНАДІ, ОСКІЛЬКИ  ВОНА  СУТТЄВО
ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ  ВІД  УКРАЇНСЬКОЇ  І  НАВІТЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ  СИСТЕМИ  НАВЧАННЯ. 
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Тестування дитини
Не потрібно лякатись тестування дитини) Працівник центру просто поговорить
з нею, задасть кілька завдань з англійської і математики. Це все для того щоб
оцінити рівень англійської і передати якнайбільше інформації про майбутнього
учня до школи, щоб вчителі одразу знали наскільки є потрібна допомога з
англійським для цієї дитини. Якщо школа має ESL клас для дітей, в яких
англійська друга мова і ваша дитинка теж нею погано володіє, то її теж можуть
туди записати. Якщо таких класів в школі не має, то дитина буде на всіх уроках
разом з усіма, але буде мати додаткову допомогу від вчителів.

Після проходження тестування, працівник центру перевірить ваші документи,
скани яких ви додавали під час заповнення заявки, надасть вам копію листа з
визначеним рівнем англійської вашої дитини, повідомить вас до якого класу
зарахована дитина і скаже чекати дзвінка зі школи.
Школа сконтактується з батьками або через телефон, або через емайл на
протязі 2-4 дні і узгодить з вами дату, коли можна прийти. І все тепер можна
йти до школи. У школі вже нічого не потрібно заповнювати. Просто в
зазначений день приходите з дитиною і поки все. 

Автобуси та догляд під час ланчу
Після того як ваша дитина пішла перший день до школи, потрібно створити
новий аккаунт в MyCBE (https://cbe.ab.ca/support/Pages/MyCBE-
PowerSchool.aspx) . Для цього вам знадобиться CBE ID number, який ви
зможете знайти в своєму акаунті, де створювали заявку на школу. 
Якщо у вас ще не буде відображатись цей номер, то його можна попросити
надати вам у вашій школі, або просто зачекати 1-2 дні і він з’явиться. 

ЯК  ПРАВИЛЬНО  ОБРАТИ  ШКОЛУ  І
ЧИ  МОЖНА  ЦЕ  ВЗАГАЛІ  ЗРОБИТИ?
ПЕРЕД  ТИМ  ЯК  ПОЧАТИ  ЗАЙМАТИСЬ  ЦИМ  ПИТАННЯМ  СПЕРШУ  ТРЕБА
ДІЗНАТИСЬ  ЯК  ПОБУДУВАНА  СИСТЕМА  ОСВІТИ  В  КАНАДІ, ОСКІЛЬКИ
ВОНА  СУТТЄВО  ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ  ВІД  УКРАЇНСЬКОЇ  І  НАВІТЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ  СИСТЕМИ  НАВЧАННЯ. 

Після створення аккаунту, важливим кроком буде запис дитини на автобус. 
Це можна зробити в MyCBE в закладці Fees, Waivers and Service Registration.
 
Після подачі заявки запис на автобус відбувається приблизно на протязі 1-3 тижнів. Вам приходить емейл -
підтвердження запису, також в акаунті з’являється інформація про зупинки та час приїзду автобуса. 

Якщо ваша дитина в 1- 5 класі, то тут також можна оплатити за догляд під час ланчу. 
Треба зазначити, що якщо у вас ще немає Fair Entry (https://uucalgary.com/blog/fair-entry) , то автобуси і всі
інші послуги будуть якийсь час платні. Заявку на долучення Fair Entry теж можна подати в цьому самому
розділі під назвою Waiver. 
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Після заповнення заявки, якщо ви хочете прискорити запис дитини до школи вам треба звернутись до CBE Welcome
Centre з проханням призначити вам зустріч для проведення тестування для вашої дитини перед записом до школи. Це
можна зробити за адресою 1221 - 8 Street SW. Зазвичай призначають таку зустріч на протязі 1-2 тижнів. Деталі і дата
зустрічі будуть надіслані на ваш емейл.



Батьки в Альберті мають великий вибір католицьких шкіл. Вони практично нічим не відрізняються від
державних, крім наявності в програмі кількох релігійних предметів. Рівень освіти в таких школах зазвичай
вищий, оскільки в них дуже суворо ставляться до дисципліни.

Навчатись у католицькій школі можуть всі охочі не дивлячись на віровизнання, але батьки повинні
враховувати, що згідно з правилами всі учні школи повинні відвідувати релігійні класи та ходити до
католицької школи на релігійні свята. Навчальний рік триває з вересня до червня (липень-серпень канікули)

Взимку у дітей 2 тижневі канікули в кінці грудня, навесні - в кінці березня або на початку квітня. 

Українські двомовні програми
Навчання в Альберті проводиться в основному англійською мовою. Деякі католицькі школи пропонують
українські двомовні програми. Навчання у школах з українською двомовною програмою проводиться
англійською, і українською мовою (50%). Це залежить від того, в якій саме школі навчається дитина: в
початковій, середній чи старшій.
 Також деякі школи пропонують вивчення кількох предметів українською мовою (Ukrainian Language and
Culture courses), де українська мова вивчається для розвитку навичок спілкування, міжкультурних та
стратегічних навичок, а також як пошана до української культури. На цей момент українська двомовна
програма є наявна у таких шкільних округах: 
 • Edmonton Catholic School District: www.ecsd.net (https://www.ecsd.net/) 
 • Elk Island Catholic Schools (rural east of Edmonton): www.eics.ab.ca (http://www.eics.ab.ca/)

КАТОЛИЦЬКІ ШКОЛИ

Школи здебільшого приймають нових учнів протягом усього навчального року. 
Проте, не всі школи мають достатньо місць для усіх охочих учнів, щоб там навчатись. Зверніться до школи якомога раніше, щоб
дізнатись, коли саме краще зареєструвати дитину. Список шкіл та шкільних адміністрацій Альберти можна знайти на сайті
https://education.alberta.ca/alberta-education/school-authority-index/everyone/alberta-schools/ 
Також на цьому сайті Ви можете дізнатись контакти шкіл, відгуки, шкільну програму та отримаєте відповіді на найбільш
поширені запитання.

Як зареєструватись до школи
Українці, які хочуть, щоб їх діти навчались у католицькій школі, повинні зареєструватись через St. John Reception Centre, який
знаходиться за адресою 15 - 12 Street NW, Calgary, AB (тел: 403-500-2007 Email: stjohn@cssd.ab.ca ). Після реєстрації Вам
назначать співбесіду на яку батьки повинні прийти разом з дитиною. На співбесіді будуть ставити питання стосовно навчання
дитини в Україні (успішність, вподобання, до яких наук дитина схильна). Вся ця інформація необхідна, щоб зрозуміти яка саме
школа найкраще підходить Вашій дитині. Існує багато факторів (окрім успішності дитини), які враховують при виборі: відстань
від дому, мова викладання, а також, чи програми у даній школі збігаються з вашими цінностями. Якщо Ви погано знаєте
англійську, то Вам необхідно заздалегідь попередити адміністрацію школи, вони нададуть послуги перекладача (безплатно).
Також дитині необхідно буде скласти тест з англійської мови для виявлення рівня. 

Які документи необхідно мати при собі
Будь ласка, візьміть із собою наступні оригінали документів:
 • Свідоцтво про народження або паспорт дитини 
 • Підтвердження адреси проживання (наприклад, посвідчення водія або рахунок за комунальні послуги)
 • Табелі успішності з попередньої школи
 • Деякі школи можуть запросити медичну довідку
 • Канадське громадянство/підтвердження статусу постійного мешканця або біженця.
Якщо ви не можете негайно надати ці документи, ваших дітей все одно можуть зарахувати до школи, але документи необхідно
надати при першій можливості.
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ДИТСАДОЧКИ

Навчальні програми дошкільної освіти для дітей 2,5-6 років
у Канаді спрямовуються на розвиток умінь і навичок
спілкування, мови та грамотності, зокрема:
 • використання вербального та невербального мовлення;
 • спілкування з однолітками й дорослими;
 • використання англійської та рідної мови;
 • слухання інших; читання; переказу оповідань;
 • написання букв алфавіту та часто вживаних слів.

Ліцензійні програми у садочках Канади діляться на наступні
види:
 • Ясла (daycare) - це садочки для дітей віком від 1 до 3 років. Іноді ясла
називають “childcare,” або “nursery school.” Однак, ясельна школа відрізняє
від інших тим, що більше орієнтована на раннє навчання. Мета ясел –
підготувати дітей до переходу до початкової школи.
 • Підготовча школа або ясла (preschool) - це дошкільний навчальний
заклад для дітей, які ще занадто малі, щоб ходити до дитячого садка
(kindergarten). Ясельним віком вважається вік від трьох до п'яти років.
 • Група продовженого дня (out of school care) - програма, яка забезпечує
нагляд за дітьми шкільного віку чиї батьки працюють і не можуть їх
забрати до закриття садочка. Також програма передбачає нагляд за дітьми
13 або 14 років, якщо у цьому є потреба.

Уряд Альберти опікується цими закладами, а також здійснює контроль та
перевірку на відповідність стандартам охорони здоров’я, безпеки та якості
програм для дітей, які перебувають під їх опікою.
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Батьки часто замислюються над тим як правильно вибрати садочок для дитини. Особливо гостро таке питання
постає, коли батьки приїжджають до іншої країни, адже невідомо як побудовано процес відбору і чи можливо

взагалі переселенцям влаштувати дитину у садок. 
 

В Канаді діти до 12 років завжди повинні залишатися під наглядом дорослих, навіть вдома. Порушення цього закону можуть мати
серйозні наслідки. Тому дітей потрібно влаштовувати до дитячих садочків. У Канаді багато державних і приватних дитячих садочків, які

відкриті для всіх, незалежно від громадянства. У свою чергу садочки діляться на ліцензійні, та ті що ліцензії не мають. Садок, де
вихователі наглядають не більше ніж за 5 дітьми віком до 10 років, не підлягають ліцензуванню. У дитячих садках діти перебувають з 8

місяців до 6 років. Перебування в дитячому садочку є платним, середня вартість за місяць складає від 600 канадських доларів. 
 



ДИТСАДОЧКИ

Де можна знайти всю необхідну інформацію про
садочки?
Перш за все радимо Вам скористатись сервісом Child Care Look-up
Tool
http://www.humanservices.alberta.ca/oldfusion/ChildCareLookup.cfm
 
Просто напишіть Вашу поштову адресу, і сервіс надасть інформацію
про всі садочки з ліцензійними програмами поряд з Вами.
Також Ви отримаєте наступну інформацію: з якого віку приймають в
той чи інший садочок, максимальна кількість дітей у групах, та
результати перевірок садочків.

Ви також можете дізнатись про доступні програми у садочках, та
деталі щодо реєстрації, звернувшись за телефоном 1-844-644-5165
до Child Care Connect. Дзвінки абсолютно безкоштовні!

СТОРІНКА 25 |UKRAINE 2023

В Альберті також є домашні (home-based) садочки. 
Це садочок такого типу, де зазвичай якась сім’я отримує ліцензію на право організації садочка у своєму домі з правом набору певної кількості
дітей. Зазвичай кількість дітей не повинна перевищувати 6 (не враховуючи власних дітей вихователів). В таких садочках організація програми,
навчання, відпочинку напряму залежить від конкретної мами, яка отримала ліцензію та керує навчальним закладом. До речі, вона обов’язково
проходить курси надання першої медичної допомоги. Як правило, державні установи надають вихователям таких домашніх садочків доступ до
мережі з курсами, ресурсами та навчальними програмами. 

Під час вибору садочка для дитини, Ви повинні пам'ятати наступні правила:
 • Садочки з ліцензійними програмами догляду за дітьми не зобов'язані годувати дітей, але деякі з них годують. Для цього садочку необхідно
отримати спеціальну ліцензію на медичне обслуговування та обладнання.
 • У садочках з ліцензійними програмами догляду за дітьми мають право працювати вихователі тільки з вищою педагогічною освітою.
 • Деякі садочки можуть працювати 24/7, тому такі садочки підійдуть батькам, які працюють позмінно.

Батьки часто замислюються над тим як правильно вибрати садочок для дитини. Особливо гостро таке питання
постає, коли батьки приїжджають до іншої країни, адже невідомо як побудовано процес відбору і чи можливо

взагалі переселенцям влаштувати дитину у садок. 



ГРОШОВІ СУБСИДІЇ (CHILD CARE
SUBSIDY) НА ЧАСТКОВУ ОПЛАТУ
ДИТЯЧИХ САДКІВ 

Отримати субсидію по догляду за дитиною можуть
сім’ї українців з дітьми віком від 0 до 12 років, які
відвідують:
 • дитячий садок з ліцензією (daycare, out-of-school care and
preschool)
 • домашній (home-based) дитсадок, який має ліцензію
 • груповий центр для догляду за дітьми

Розмір субсидії залежить від віку дитини, доходу сім’ї, програми
догляду за дитиною та кількості годин, які дитина перебуває у
дитсадку щомісяця. Виділяють наступні види субсидій:
 • субсидія на дітей віком від 0 до 6 років ;
 • субсидія для дітей від 3 до 13 років, які навчаються за
ліцензійною програмою в позаурочний час;
 • субвенція для дітей, які навчаються за ліцензійною дошкільною
програмою;
 • субсидія для дітей, які відвідують групу продовженого дня.

Як розрахувати розмір субсидії?
Скористайтеся онлайн-сервісом
(https://www.childcaresubsidy.gov.ab.ca/ccs/ccs_public.nsf/Estimat
or?OpenForm), щоб розрахувати приблизну суму субсидії, яку
може отримати ваша родина.
Сервіс розраховує потенційну субсидію для сімей, які потребують
повного догляду за дитиною (100+ годин на місяць для дітей від 0
до 5 років та 50+ годин для дітей шкільного віку). Дошкільна
субсидія – це фіксована ставка, а не 100 годин.

Як подати заявку?
Для того, щоб пришвидшити процес, радимо подати заявку
онлайн Child Care Subsidy Application. Також
(https://applychildcaresubsidy.alberta.ca/) Вам необхідно буде
заповнити декларацію у податковому агентстві Канади. Це також
можна зробити онлайн на офіційному сайті
(https://formsmgmt.gov.ab.ca/Public/CDEV0022.xdp). Якщо Ви це
зробили раніше, то немає потреби це заново робити. 
Субсидія нараховується на початку наступного місяця, після того,
як Ви подали заявку. Вам необхідно подавати заявку за місяць до
початку навчання дитини, тобто, якщо Вашій дитині необхідно
піди до саду 1 вересня, то заявку Вам потрібно подати 1 серпня.

Після подачі заявки
Якщо Ваша заявка відповідає всім вимогам, Ви спочатку
отримаєте субсидію на 2 місяці, допоки не закінчиться повна
перевірка документів. Вас також можуть попросити надати
додаткові документи для подальшого опрацювання заявки. Тому
необхідно слідкувати за електронною поштою.

Опрацювання заявки зазвичай займає до 2-х тижнів. Коли Вашу
заявку схвалять, Ви отримаєте листа у якому зазначаються дати
початку/закінчення виплат субсидій та суму яку отримає дитсадок
від Вашої родини. Якщо ви подасте заявку в тому місяці, коли ви
хочете отримати субсидію, то надходження прийдуть заднім
числом, незалежно від того, коли ви фактично отримаєте свій
лист-підтвердження.

У разі відхилення заявки, Ви отримаєте лист, де вказано причину
з якої субсидія Вам не передбачена. Ви можете запросити
переглянути рішення комісії, заповнивши онлайн форму
протягом 30 днів з дати відхилення заявки.
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Для українц�в уряд пров�нц�ї Альберти та мун�ципальн� органи вид�ляють грошов�
субсид�ї (child care subsidy) на часткову оплату дитячих садк�в. При цьому варто мати
на уваз�, що на утримання субсид�й зазвичай велика черга, тому варто звернутися
заздалег�дь.
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Місто пропонує великий вибір різних пропозицій для будь-якого бюджету та побажань, але знайти і
домовитись про арену новоприбулому не дуже легко. Чому неохоче здають новоприбулим ми напишемо
нижче, а зараз про варіанти житла та розташування районів.

1. Вибір типу житла
Існують різні види житла, у яких варто розібратися:

 • Apartment (Квартира) Відповідно до визначення Корпорації іпотечного кредитування і житлового

будівництва Канади (CHMC (https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/rental-housing/i-want-to-rent/types-of-
housing-for-rent-in-canada)), до квартир належать як помешкання в малоповерхових будинках без ліфтів,

так і різні помешкання в будинках із ліфтами. Доступні зручності в багатоквартирних будинках можуть

відрізнятися: у деяких можуть бути встановлені пральні машини із сушарками, в інших передбачені

повноцінні пральні; у деяких є спільні кімнати для відпочинку й спортзали, басейн.

 • Condo (Кондомініум) Це житло (квартирного типу) у багатоповерхових будинках. Мешканці

кондомініумів зазвичай мають доступ до спільних зручностей, розташованих у будівлі: спортзалу,

басейну, кімнати для відпочинку тощо. Відрізняються тим, що у будинку лише квартири під аренду. В

цьому домі не живуть власники, і правила залежать від конкретної керуючуї компанії

 • Shared (Мебльовані кімнати) Відповідно до CMHC (https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/rental-housing/i-
want-to-rent/types-of-housing-for-rent-in-canada) мебльовані кімнати в будинках здаються в оренду

окремим особам. Кухня, ванна кімната та вітальня зазвичай спільні для всіх орендарів.

 • House (Приватний будинок) CMHC (https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/rental-housing/i-want-to-
rent/types-of-housing-for-rent-in-canada) включає до будинків таунхауси, дуплекси, двоквартирні

будинки й окремі будинки.

 • Basement (Квартири на цокольних поверхах) також часто використовуються для проживання. Такі

квартири просторіші за більшість інших квартир і мають перевагу у вигляді доступу до деяких місць

надворі, наприклад внутрішніх двориків, майданчиків, садів і стоянок.

 • Loft (Квартири-студії) Такі квартири можна знайти в багатоквартирних будинках і кондомініумах.

Квартири-студії відносно менші за площею, і в одній кімнаті розміщується спальня і вітальня.  

У розміщеній пропозиції при описі ви зустрінете позначення bd 1, bd 2 і так далі - це позначає кількість

спальних кімнат. відрізняє канадські пропозиції від звичайних пропозицій в Україні, те що спальною

кімнатою вважається обов’язково окремо закрите приміщення. 

Особливості приміщень.

Примітка! Для людей, які хочуть мінімізувати витрати на житло треба звернути увагу на basement, житло

такого рівня звичайно нижче по ряду умов: прохолода та сирість від землі, маленькі вікна на високому

рівні від пола, мала кількість природного світла. 

СТОРІНКА 27 |UKRAINE 2023

HO
US

IN
G



https://www.rentfaster.ca (https://www.rentfaster.ca/)
https://realtor.ca (https://realtor.ca/)
https://www.kijiji.ca (https://www.kijiji.ca/)
https://www.bwalk.com/en-ca (https://www.bwalk.com/en-ca/)/
https://www.facebook.com/marketp../category/propertyrentals 
https://www.alberta.ca/landlords-tenants.aspx
https://www.landlordandtenant.org (https://www.landlordandtenant.org/)/

 https://www.facebook.com/groups/yychostsukraine
(https://www.facebook.com/groups/yychostsukraine/)/
 https://www.facebook.com/groups/583091348379330
 https://www.facebook.com/groups/calgary.housing
(https://www.facebook.com/groups/calgary.housing/)/
 https://www.facebook.com/CalgaryRoomforRent

2. Розташування житла, вибір района.
Місцеві рієлтори використовують для позначення рекомендованих районів таку схему
Фото схеми (https://drive.google.com/file/d/1U_wytnp7G-H39oD7j6EZIsN_OOG-2tRA/view?usp=drivesdk) 
Чому східна частина на їх увагу не дуже підходить для проживання українцям:
 • багато промислових об‘єктів та виробництв.
 • Більша криміналістична ситуація. Подробицями ми не цікавились, та деякі дані були озвучені
представниками поліції. Як приклад: 80% викрадених авто були знайдені саме на цій території. 
Чим керуватися при виборі района:
 • Близкість C-train станції (міського швидкісного трамваю). Цей транспорт на даний момент іде другим
по зручності після приватного авто. Але і ціна при близькому розташуванні зупинок відрізняється в
більший бік.
 

Автобусні маршрути та зупинки. 
 • Наявність магазинів. Подивіться чи є поблизу вибраного житла місця для купівлі продуктові, чи зручно
вам туди дійти ( доїхати)
 • Якщо є діти - близькість школи. Подивіться на сайті (https://cbe.ab.ca/schools/find-a-
school/Pages/default.aspx) яка школа найближча, чи може дитина зранку безпроблемно потрапити на
навчання? Не забувайте про school bus, які працюють у школах. 
 • Відстань до роботи. Якщо ви вже маєте офер або розуміння місцезнаходження основних місць праці.

Якщо хочете передати пошук житла ріелтору.
По ряду причин ви можете передати право пошуку та вибору житла ріелтору. Процент за свою роботу
звичайно складає приблизно 30% від місячної оренди житла.

3. Ресурси для пошуку

Є групи в фейсбуці, де ви можете звернутись з питаннями житла і отримати допомогу:

Спільнот дуже багато і в можете використати пошук у соцмережі. 
Крім цих основних ресурсів є багато організацій, які на даний момент допомагають з пошуком житла.
Таблицю з корисними контактами ми взяли з одного із телеграм каналів, його збирали інші новоприбулі
на небайдужі. Подивитись можна за посиланням (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
KOSdUHLhyp3qJdm2D208AHiznNp2q_h6NH2sqHQgYk/edit)
Примітка! Якщо пропозиція занадто приваблива, це, імовірно, шахрайство. Не робить жодних оплат,
поки не перевірите помешкання особисто та не підпишете відповідні документи.

Я К  З Н А Й Т И  П О С Т І Й Н Е  Ж И Т Л О  В
К А Л Г А Р І ?
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5. Підготовка обов’язкових документів
Щоб отримати можливість орендувати житло, ви маєте

надати певні документи, які підтвердять, що ви можете

вносити орендну плату вчасно й що таке житло

відповідає вашому бюджету. Власники житла можуть

попросити вас надати:

 • лист про працевлаштування з інформацією про

заробітну платню;

 • звіт про кредитні операції;

 • рекомендації (від друзів, членів родини або

попередніх власників житла в Канаді);

 • виписки з банку.

Як подолати недовіру ленлорда при оренді приміщення
• Новоприбулі, які тільки приїхали, та не мають

кредитної історії, можуть показати наявність коштів,

достатніх для оплати вартості кількох місяців оренди,

або заручитися підтримкою місцевого поручителя. 

 • Знімали короткострокове житло чи жили у волонтерів

- попросіть лист, який може характеризувати вас як

порядну людину. 

 • Маєте вже пропозицію по роботі, обов‘язково це

вкажіть.

 • Цінуються волонтерські заходи, приймали участь і

допомагали іншим- розкажіть про це.

 • У супровідному листі пишіть, що можете оплатити 2-3

місяця наперед(якщо можете) 

Є окремі правила , якими керуються арендарі або

керуюча компанія, до них може належати: відсутність

тварин або дітей, рівень шуму у якісь години,

прибирання снігу біля свого будинку та багато іншого.

Питайте і уважно читайте оголошення.

Примітка! Канадці серьезно ставляться до

платоспроможності та благонадійності свого клієнта, бо

якщо ви не зможете сплачувати житло, а з вами мала

дитина, то по закону, він не зможе вас виселити. Тільки

через урядові інстанції, а це час і клопоти.
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4. Пошук пропозицій, які відповідають
вашим критеріям
Під час пошуку прийнятного житла користуйтеся
фільтрами, щоб зменшити доступні варіанти, а під час
спілкування з ріелтором обов’язково повідомте про
свої побажання.
Пропонуємо кілька питань, які варто поставити
власнику житла та/або ріелторові:
 • Що входить в орендну плату: дізнайтеся, що
включено в орендну плату, а що ні. Це стосується
водопостачання, електропостачання, опалення,
кондиціонування, інтернету й кабельного телебачення.
Крім того, плата за паркування може стягуватися
окремо. Більшість помешкань у Канаді мають
укомплектовані кухні з усіма необхідними приладами.
Проте краще уточнити це питання заздалегідь.
 • Домашні тварини: якщо у вас є домашня тварина або
ви плануєте її завести, дізнайтеся, чи немає в будинку
обмежень щодо цього.
 • Політика щодо гостей: залежно від типу помешкання
можуть існувати правила й обмеження стосовно
запрошення гостей або дотримання «тихих годин».
 • Правила оформлення інтер’єру: деякі власники
житла можуть забороняти вносити постійні зміни в
помешканні. Можливо, вам не заборонено оформляти
помешкання під себе шляхом розвішування фотографій
або картин, установлення пристроїв на стіни тощо,
проте завжди краще уточнити.
 • Тривалість оренди: не кожне орендоване житло
здається на рік; деякі власники житла можуть просити
вас погодитися на коротший або довший термін
оренди.
 • Дата заселення: зазвичай оголошення про
доступність помешкання для оренди з’являється за два
місяці до можливої дати заселення (наприклад,
оголошення про оренду квартири опубліковане 1
серпня, а звільняється вона 1 жовтня).

Крім того, більшість власників здають житло з першого
дня місяця. Проте завжди можуть бути винятки, тому
варто заздалегідь обговорити це питання з ріелтором
та/або власником житла.
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6. Підписання договору оренди
Договір оренди — це документ, у якому

оформлюються ваші домовленості з власником

житла. У ньому зазначається розмір орендної плати,

яку ви маєте сплачувати, і термін оренди, а також

інші правила, наприклад щодо домашніх тварин і

паління, щодо того, що відбувається в кінці терміну

оренди тощо.

Після того як ви приймете рішення щодо оренди

квартири, будинку чи кондомініуму, вам слід подати

заявку власнику житла. Якщо вашу заявку

орендатора буде прийнято, власник житла надасть

вам договір оренди для ознайомлення і підписання.

Після завершення цих основних формальностей вам

потрібно зробити всі необхідні платежі (залежно від

вашої провінції це може бути оплата за перший і

останній місяць оренди, забезпечувальний платіж,

завдаток за ключі, домашніх тварин, сплата

страхування нерухомості тощо).

 • Договір оренди — це важливий документ, який

потрібно зберігати в безпеці. Він може знадобиться

вам для інших адміністративних завдань, наприклад

під час подання заявки на отримання водійського

посвідчення, отримання страхування.

 • Обов’язково уважно прочитайте договір оренди

та перевірте, чи немає до нього додатків від

власника житла. Навіть якщо ви підписуєте договір

оренди з додатковими положеннями, якщо вони не

передбачені Законом про оренду житла, чинним у

конкретній провінції, за законом ви не несете

відповідальність за них.

На цьому етапі деякі власники житла можуть

вимагати від вас оформлення страхування

орендаря. Таке страхування пропонують різні

компанії, тож підберіть те, що підійде саме вам.
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Примітка! Якщо ви винаймаєте житло в субаренду
від існуючого орендаря, фіксуйте всі платежі, які
ви робите. Якщо ви сплачуєте за оренду готівкою,
вимагайте квитанцію. Крім того, зберігайте всі
рахунки за комунальні послуги.
Після подання всіх необхідних документів і
здійснення оплат власник житла передасть вам
ключі від вашого нового дому.

7. Оформлення комунальних послуг на
ваше ім’я
Зазвичай орендарі переїжджають до помешкання,
яке раніше займали інші люди. Тому деякі
комунальні послуги (наприклад,
електропостачання) потрібно переоформити на
ваше ім’я.
Примітка! Електропостачанням займаються різні
компанії, тому обов’язково дізнайтеся правильну
назву тієї, що обслуговує ваш будинок. Для цього
зверніться до власника житла, ріелтора та/або
домоуправління.

Процес реєстрації для переоформлення
електропостачання відбувається онлайн. Зазвичай
підтвердження надходить протягом доби. Вам не
потрібно самостійно кудись приходити, щоб
владнати це питання.

8. Заселення
Після підписання договору оренди, отримання
ключів і переоформлення комунальних послуг
настає час заселення! Дізнайтеся у власника
житла та/або домоуправління, чи не потрібно вам
заповнити додаткові папери вже після заселення.
Примітка! У більшості кондомініумів і
багатоквартирних будинків вантажні ліфти
працюють у певні дні й години. Потурбуйтеся про
те, щоб забронювати ліфт заздалегідь для
великих речей і меблів.



КРЕДИТНА КАРТКА

Ваша кредитна історія і кредитний скоринг у
Канаді демонструють вашу фінансову репутацію та
успішність. Прибувши до Канади вперше, ви маєте,
перш за все, потурбуватися про створення
кредитної історії. Отримання кредитної картки для
новоприбулих — це чудовий спосіб почати
формувати свій кредитний скоринг у Канаді.
Серед переваг кредитної картки для
новоприбулих можна виділити такі:
 • Отримати таку картку можуть новоприбулі, які
не мають кредитного скорингу або кредитної
історії.
 • Немає потреби в гарантійному внеску, на
відміну від забезпечених кредитних карток.
 • Дозволяє розпочати формування кредитної
історії шляхом регулярного користування і
погашення кредиту.
 • Можливість робити покупки в кредит і
оплачувати їх пізніше.
 • Ваш початковий кредитний ліміт може бути
збільшено в разі покращення кредитного
скорингу. 

Перш за все, для отримання картки Вам
необхідно буде звернутись до:
 • фінансового консультанта, який працює з
новоприбулими, щоб зрозуміти, який варіант
найкраще підійде для вас;
 • банку, який надає кредитні картки за програмою
«newcomers in Canada»;
 • або отримати кредитну картку з забезпеченням
(Secured credit card).
Програма «newcomers in Canada»

Давайте більш детально розглянемо кожен з
варіантів. Програма «newcomers in Canada»
працює у 5 банках Канади, а саме:
 • Scotiabank
 • TD Canada Trust
 • CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce)
 • Royal Bank of Canada (RBC)
 • Bank of Montreal (BMO)

гідно з цією програмою, Ви можете отримати
кредитну картку в одному з вищезазначених
банків під час відкриття банківського рахунку, але
для цього Вам необхідно мати статус постійного
резидента Канади. Також, всі новоприбулі, які
отримали кредитну картку по програмі
«newcomers in Canada», можуть користуватися
карткою без сплати щорічної комісії протягом
одного-двох років (залежить від банку). 

Які документи потрібні для отримання картки?
Коли ви подаєте заявку на відкриття кредитної картки, вам
необхідно пред’явити:
 • Фотоідентифікацію (ID) 
 • Друге ID 
 • Ваш номер соціального страхування в цілях податку на
дохід (SIN)
 • Також потрібно буде повідомити адресу Вашого місця
проживання, адже картку Вам надішлють поштою.

Зберігайте квитанції про всі покупки з кредитної картки.
Перевіряйте свої квитанції з випискою з кредитної картки,
щоб переконатися, що немає помилок. Якщо ви виявите
помилку, негайно зверніться до банку, який видав вам
кредитну картку.

Перш ніж звернутись до банку Ви можете скористатись
сервісом для вибору кредитних карток Credit Card
Comparison Tool (https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/CCCT-
OCCC/SearchFilter-eng.aspx).
Завдяки цьому сервісу ви зможете обрати картку, яка краще
за все буде відповідати вашим потребам та порівняти
процентні ставки, щорічну комісію, кредитний ліміт і т.д. 

Умови користування кредитною карткою
Перш ніж починати користуватися кредитною карткою,
важливо зрозуміти, як вона працює, а також дізнатися про
ваш платіжний цикл, кредитний ліміт і відсоткові ставки, які
нараховуються, якщо ви не можете в повному розмірі та
вчасно погасити заборгованість за кредитною карткою. Раз
на місяць Вам надходитиме рахунок з банку, який необхідно
оплатити. Якщо Ви оплачуєте всю суму протягом місяця (або
іншого періоду, обумовленого в угоді з банком - зазвичай 21
день), то з вас не спишуть відсотки. 

Коефіцієнт використання кредиту
Ваш коефіцієнт використання кредиту — це порівняння
доступних кредитних коштів і частини з них, яку ви
використовуєте. Наприклад, якщо ви маєте кредитну картку
зі встановленим кредитним лімітом у розмірі 3 000
канадських доларів, саме ця сума є доступною для
використання. Якщо ви витрачаєте зі своєї кредитної картки
близько 1 000 канадських доларів щомісяця, ваш коефіцієнт
використання кредиту розраховується таким чином: (1 000
CAD / 3 000 CAD) × 100 = 33,33 відсотка.
Високий коефіцієнт використання кредиту може негативно
впливати на ваш кредитний скоринг. Зазвичай краще
уникати перевищення кредитного ліміту більш ніж на 35
відсотків.

CREDIT
CARD
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Багато новоприбулих здивовані, наскільки важливими є кредити у фінансовій системі Канади. На відміну
від країн, у яких люди зазвичай беруть кредит, коли це потрібно, і така заборгованість часто вважається
чимось поганим, канадська економіка базується на кредитах, які використовуються навіть для щоденних
покупок.



СИСТЕМА  ОПОДАТКУВАННЯ
КАНАДИ

 

Щороку ви визначаєте свої податкові зобов’язання,
заповнюючи декларацію про податок на прибуток і
пільги та надсилаючи її до CRA. У декларації ви
повідомляєте про свій дохід і вимагаєте відрахування,
розраховуєте свій федеральний, провінційний або
територіальний податок і визначаєте, чи є у вас залишок
податку за рік або відшкодування частини або всього
податку, який було вираховано з вашого доходу
протягом року. 

Коли подавати Individual Income Tax Return?
Individual Income Tax Return необхідно подати до
відповідного органу CRA до 30 квітня наступного року.
Наприклад, декларацію про доходи за 2022 рік слід
подати до 30 квітня 2023 року.
Тим не менш, оскільки 30 квітня 2023 року припадає на
вихідний день, CRA продовжує термін подання заявки
до наступного робочого дня, тобто 1 травня 2023 року.
Якщо ви або ваш партнер є самозайнятим, кінцевий
термін подання Individual Income Tax Return за 2022 рік
– 15 червня 2023 року. Тим не менш, якщо ви повинні
сплатити податки, ви все одно повинні здійснити платіж
до 30 квітня 2023 року.

Basic Personal Amount
Альберта має найвищий Basic Personal Amount («BPA») у
Канаді. BPA – це допустима сума доходу, який ви
можете заробити до того, як вам доведеться почати
сплачувати податки. Для 2022 податкового року BPA
Альберти становить 19 369 доларів, а федеральний BPA
– 14 398 доларів.

 

СТОРІНКА 32 |UKRAINE 2023

Податкова система Канади дуже відрізняється від української. У Канаді роботодавці та інші платники зазвичай
вираховують податки з доходу, який вони вам виплачують, тоді як особи, які мають доходи від бізнесу чи
оренди, зазвичай сплачують податки в розстрочку.
Багато пільг, якими користуються люди в Канаді, стали можливими завдяки податкам. Канадська податкова
система оплачує дороги, школи, охорону здоров'я, соціальне забезпечення та громадську безпеку.

Ви повинні повідомити про свій світовий дохід. Світовий дохід –
це дохід з усіх джерел у Канаді та за її межами.
У деяких випадках пенсійний дохід за межами Канади може
бути звільнений від оподаткування в Канаді через податкову
угоду, але ви все одно повинні повідомити про дохід після
повернення. Ви можете вирахувати звільнену частину в рядку
25600 вашого повернення.
Якщо ви перебуваєте під захистом (включно з біженцем) і
отримуєте кошти від благодійної організації, такої як церковна
група, або від окремої особи, зазвичай не потрібно повідомляти
суми у своїй податковій декларації. Однак, якщо благодійна
організація найняла вас як працівника, отриманий вами дохід
від роботи оподатковується.

Про який дохід потрібно повідомити?
Для тієї частини податкового року, коли ви вважалися резидентом
Канади:



 Зареєстрований внесок у пенсійний накопичувальний план
Витрати на переїзд. Зверніть увагу, що ви не можете вирахувати витрати на переїзд, понесені під час
переїзду до Канади, якщо ви не були резидентом Канади до переїзду до Канади. 

 Виплати аліментів подружжю

Підготувати податкову декларацію самостійно, придбавши програмне забезпечення для
оподаткування, наприклад TurboTax. Вам доведеться роздрукувати податкову декларацію та надіслати
її до офісу CRA.
Скористайтеся volunteer tax clinic.
Отримати платні послуги від бухгалтера. Найдешевше послуги можна отримати в податкових офісах
HR Block або Liberty Tax.

Чи підлягає оподаткуванню фінансова допомога для CUAET?
Фінансова допомога була надана українським сім’ям, які перебувають у Канаді згідно Канадсько-
українського дозволу на екстрені поїздки (“CUAET”). Допомога є одноразовою, не підлягає оподаткуванню.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-
measures/settlement/get-financial-assistance.html

Що можна вимагати від оподатковуваного доходу?
Ви можете зменшити свій дохід, вимагаючи відрахувань, на які ви маєте право. Нижче наведено
найпоширеніші відрахування:

Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.canada.ca/en/revenue-
agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-
credits-expenses/line-21900-moving-expenses/line-21900-expenses-you-deduct.html

Як подати декларацію з Individual Income Tax Return?
Існує 3 способи подання Individual Income Tax Return:
1. Електронний файл
2. Net-файл
3. Паперовій файл
Будь ласка, зверніть увагу, що особи, які подають декларацію про доходи вперше, повинні подавати свої
податкові декларації в паперовому вигляді. Це означає, що лише варіант 3 доступний для вашої
податкової декларації за 2022 рік.
Щоб дізнатися більше https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-
non-residents/individuals-leaving-entering-canada-non-residents/newcomers-canada-immigrants.html#dhtf

Для того, щоб подати свій перший документ (пам’ятайте, що в наступні роки буде більше варіантів)
Подати декларацію про доходи фізичних осіб ви можете:

СИСТЕМА  ОПОДАТКУВАННЯ
КАНАДИ
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ЩО ТАКЕ  PERMANENT RESIDENCY?
 Що таке PR?

Постійний резидент (permanent resident) — це особа, яка
отримала статус постійного резидента внаслідок
імміграції до Канади, але не є громадянином Канади.
Постійними мешканцями є громадяни інших держав.

Особа, яка тимчасово перебуває в Канаді, як студент чи
іноземний працівник, не є постійним жителем.

Біженці, переселені з-за кордону, стають постійними
мешканцями через Програму біженців, що підтримується
державою, або Програму приватного спонсорства
біженців.

Той, хто подає заяву на отримання статусу біженця в
Канаді, не стає постійним резидентом на той час. Щоб
стати ним, Рада з питань імміграції та біженців повинна
спершу затвердити їхню заяву. Після цього вони повинні
подати заявку на отримання статусу постійного жителя.

отримувати більшість соціальних виплат, які отримують
громадяни Канади, включаючи медичне
обслуговування,
жити, працювати чи навчатися будь-де в Канаді,
подати заяву на отримання громадянства Канади,
захист відповідно до законодавства Канади та
Канадської хартії прав і свобод.

голосувати або балотуватися на політичну посаду,
виконувати деякі роботи, які потребують високого рівня
безпеки.
Час проживання в Канаді
Щоб зберегти свій статус постійного жителя, ви повинні
перебувати в Канаді не менше 730 днів протягом
останніх п'яти років. Ці 730 днів не обов’язково повинні
бути безперервними. Частина вашого часу за кордоном
може зараховуватися до 730 днів.

Ви повинні платити податки та поважати всі закони Канади
на федеральному, провінційному та муніципальному рівнях.

Чого не можуть робити постійні мешканці?
Вам заборонено:
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Як постійний житель ви маєте право:

 

Це програма економічної імміграції, що допомагає
людям отримати статус постійного мешканця в
Альберті.
https://www.alberta.ca/aaip-application-
streams.aspx

Що таке Alberta Advantage Immigration Program (AAIP)?

Люди, які можуть подаватися на PR

Ті хто мають open work permit, виданий згідно з
імміграційними заходами IRCC в Україні (також відомий
як Канадсько-український дозвіл на екстрені подорожі
(CUAET)). Заявки людей, що прибули за програмою
CUAET будуть розглядатись пріоритетно!
https://www.alberta.ca/aaip-alberta-opportunity-stream-
eligibility.aspx#jumplinks-0

Мовні вимоги 
Під час подання заявки ви повинні продемонструвати, що
результати мовного іспиту з англійської чи французької
мови ви здали мінімум на 4 бали, якщо професія за
таблицею NOC C, D або на 5 балів якщо NOC 0, A, B. 

Перелік іспитів, що допускаються при поданні заяви:
https://www.celpip.ca/ - CELPIP
http://www.ielts.org/test_takers_information.aspx - IELTS
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/en/tests-diplomas/test-
for-evaluating-french-tef/tef-canada/ - TEWF Canada
http://www.ciep.fr/tcf-canada - TCF Canada

Освітні вимоги 
Станом на 1 січня 2021 року на момент подання вашої
заявки ви повинні мати мінімальну середню освіту,
еквівалентну канадським стандартам.
https://www.alberta.ca/aaip-alberta-opportunity-stream-
eligibility.aspx#jumplinks-4

Професії, які відповідають вимогам 
Більшість професій за національною класифікацією професій
(NOC) рівнів кваліфікації 0, A, B, C і D відповідають вимогам AAIP.
Ви повинні працювати за професією, що відповідає цим
критеріям мінімум 12 місяців за останні 18 місяців до подачі на
PR. Знайдіть свою професію на веб-сайті NOC:
https://noc.esdc.gc.ca/Home/Welcome/4d655901c5a8499d8af705
bb2a3aee03?GoCTemplateCulture=en-CA



НАШІ КОНТАКТИ ТА СОЦ.МЕРЕЖІ:
 

refugeecoordc@gmail.com
https://www.facebook.com/ukrwel?mibextid=LQQJ4d
https://uucalgary.com
https://stvlads.com/aid
@uu_calgary
https://twitter.com/ukrwel
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