Регіональна підтримка для українських новачків

Регіон Халтон вітає новоприбулих українців і всіх новоприбулих у наш регіон, пропонуючи
різноманітні ресурси та підтримку. Від охорони здоров’я та підтримки тимчасового житла до
догляду за дітьми та допомоги в працевлаштуванні, Halton Region прагне забезпечити всім
мешканцям легкий доступ до необхідних послуг. Окрім підтримки, що пропонується
безпосередньо через Регіон, зверніться до ресурсів місцевої спільноти та іншої веб-сторінки
підтримки.

Потрібна додаткова
інформація?
Щоб отримати додаткову інформацію або
подати заявку на одну з регіональних служб
підтримки на цій сторінці, зателефонуйте за
номером 311 або напишіть на адресу
mailto:accesshalton@halton.ca.

Знайдіть житло
Халтон Регіон пропонує різноманітну житлову підтримку та послуги новоприбулим українцям:
•

Halton Housing Help може допомогти українцям знайти відповідне та доступне житло в Халтоні.

•

Фонд стабільності житла може допомогти з придбанням основних меблів, ліжок, витратами на переїзд, орендною платою
за останній місяць та іншими непередбаченими витратами.

•

Регіон Халтон може надати сімейний притулок особам, які прибувають до Халтона. Як зазначалося вище, залежно від
попиту це може мати форму гуртожитків коледжу та/або готелів. Перебуваючи в екстреному притулку, українці можуть
просити допомоги в отриманні більш постійного житла та доступу до соціальних послуг.

Знайдіть лікаря
•

Хелтон надає список сімейних лікарів, які зараз приймають пацієнтів .

Отримайте допомогу з догляду за дітьми та вихованням дітей
•

Програма субсидії на оплату догляду за дітьми підтримує батьків/опікунів, які мають на це право, у сплаті витрат на
догляд за дітьми віком 0–12 років. Українські сім’ї, які відвідують школу, працюють або мають направлення на підставі
медичних чи виняткових потреб, можуть претендувати на це.

•

Дитячі та сімейні центри EarlyON : українські сім’ї можуть відвідувати дитячі та сімейні центри EarlyON, щоб брати участь
у програмах, отримувати підтримку батьків та спілкуватися з іншими батьками/опікунами та їхніми дітьми. Центри
EarlyON призначені для дітей віком 0-6 років та їхніх батьків/опікунів.

•

Служби розвитку дітей : Українські сім’ї з дітьми, які мають ризик розвитку або мають особливі потреби, можуть отримати
доступ до кількох програм через Служби розвитку дітей.

•

Новачки можуть зв’язатися з HaltonParents для різноманітних безкоштовних програм виховання дітей, включаючи
медичних працівників, які надають якісну інформацію про виховання та здоров’я для тих, хто думає про вагітність, для
виховання підлітків, до ресурсів, доступних для дітей з особливими потребами.

Готуйтеся до школи
•

Отримайте інформацію про щеплення , необхідні для відвідування школи, і рекомендований графік імунізації в Онтаріо.

Доступ до працевлаштування та фінансової підтримки
•

Екстрена допомога(зовнішнє посилання): Українці, які потребують фінансової допомоги в очікуванні федеральної
підтримки, можуть мати право на екстрену допомогу через програму Ontario Works.

•

Допомога у працевлаштуванні : через Employment Halton українці можуть цілодобово отримувати доступ до віртуальних
семінарів із працевлаштування та реєструватися на семінари, пов’язані з працевлаштуванням, на haltonjobs.ca . Українці
з дозволом на роботу також можуть отримати індивідуальну допомогу від співробітників Employment Halton, щоб
допомогти їм знайти роботу.

•

Субсидовані путівки для транзиту з низьким рівнем доходу (SPLIT) : через програму SPLIT українські мігранти можуть
подати заявку на допомогу з оплатою автобусного квитка чи квитків у Берлінгтоні, Мілтоні та Оквіллі або на вартість
участі в програмах ActiVan або Taxi Scrip у Халтоні. Пагорби. У разі відповідності вимогам, 50% транспортних витрат
буде сплачено від імені особи.

