Ресурси місцевої громади та інша підтримка

На додаток до підтримки, яку пропонує Halton Region , існує низка підтримки, яку пропонують місцеві громадські організації та провінційний і
федеральний уряди. Кілька ресурсів для новоприбулих доступні в Інтернеті, включаючи підтримку переселення, послуги та ресурси як для
новачків, так і для тих, хто хоче запропонувати допомогу. Halton Community Service Directory(зовнішнє посилання)надає вичерпний каталог
інформації про громадські послуги в Halton, деякі вибрані ресурси перераховані нижче.

Послуги підтримки новоприбулих/поселення
•

Achēv(зовнішнє посилання)надає послуги з працевлаштування, новачків, мовні та молодіжні послуги, включаючи
широкий спектр послуг для іммігрантів, щоб допомогти новоприбулим оселитися в Канаді. Підтримка включає: освіту та
навчання, працевлаштування, охорону здоров’я, житло, правову, фінансову, соціальну та рекреаційну.

•

Товариство допомоги канадським українцям-іммігрантам (CUIAS)(зовнішнє посилання)- некомерційна громадська
організація, яка понад 30 років надає допомогу іммігрантам у поселенні за підтримки федерального уряду (Управління
імміграції, біженців та громадянства Канади) та уряду провінції (Міністерство громадянства та імміграції).

•

Центр розвитку навичок(зовнішнє посилання)надає безкоштовні послуги для кваліфікованих іммігрантів, які вперше
прибули до Канади та регіону Халтон. Послуги включають уроки англійської мови, підвищення кваліфікації мови,
допомогу в поселенні та пошук роботи.

•

Підключення HMC(зовнішнє посилання): Halton Multicultural Council — це агентство з поселення, яке надає
різноманітні програми та послуги для спільнот іммігрантів і біженців.

•

Шкільна рада Халтонського округу - Центр прийому(зовнішнє посилання): Центр привітання підтримує нові
сім’ї/сім’ї, які повертаються до регіону Халтон, і пропонує такі послуги, як реєстрація, оцінка та підтримка в
поселенні. Платні студенти та їхні родини отримують підтримку через Програму для іноземних студентів.

•

Indus Community Services(зовнішнє посилання)є некомерційною організацією, яка надає культурно відповідні послуги
новоприбулим, сім'ям, жінкам і людям похилого віку.

•

Оквільська публічна бібліотека(зовнішнє посилання)тісно співпрацює з HMC Connections, Центром розвитку навичок
та Інформаційним центром для новоприбулих Achēv, щоб забезпечити різноманітні програми та заходи для новачків у
своїх місцях.

•

Служба іммігрантів YMCA(зовнішнє посилання): YMCA Гамільтона, Берлінгтона, Брентфорда допомагає
новоприбулим отримати широкий спектр послуг, таких як охорона здоров’я, освіта та мовна допомога, а також підтримує
новачків із заповненням форм і документів, ліцензуванням та акредитацією, усним та письмовим перекладом.

Інші громадські організації
•

Oakville Community Foundation - Oakville Resettlement Fund(зовнішнє посилання): З наростаючою кризою в Україні
пожертви, зроблені до Фонду переселення Оквілла, допоможуть майбутнім українцям, які прибудуть до Оквілла та
Халтона.

•

LifeWorks(зовнішнє посилання)є світовим лідером у наданні цифрових та особистих рішень, які підтримують психічне
здоров’я та благополуччя людей, і відкрила спеціалізовану лінію підтримки в кризових ситуаціях(зовнішнє посилання)для
всіх, хто потребує емоційної підтримки у зв'язку з подіями в Україні. Лінія підтримки в кризових ситуаціях працює
цілодобово і без вихідних, за номером 1-844-751-2133. Зателефонувавши, люди отримають професійну емоційну
підтримку та/або направлення до ресурсів громади.

•

Їжа для життя (зовнішнє посилання) : для переліку наразі відкритих місцевих продовольчих програм, які проводяться
муніципалітетом.

Провінційний і федеральний уряд
Уряд Канади
•

Імміграційні заходи для людей, які постраждали від російського вторгнення в Україну(зовнішнє
посилання): Головна веб-сторінка, яка надає інформацію українцям про приїзд до Канади та продовження терміну
перебування в Канаді.

•

Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (CUAET)(зовнішнє посилання): Допомогти українцям та членам
їхніх родин якомога швидше приїхати до Канади та надати їм можливість працювати та навчатися під час перебування в
Канаді. CUAET також надає тим, хто вже перебуває в Канаді, можливість продовжити свій статус відвідувача, дозвіл на
роботу або дозвіл на навчання, щоб вони могли продовжувати тимчасово жити, працювати або навчатися в Канаді.

•

Імміграційні заходи в Україну(зовнішнє посилання): Продовжити перебування або відновити свій статус у Канаді Інформація про те, як продовжити перебування в Канаді як робітник, приїжджий чи студент (для українців, які вже
проживають у Канаді).

•

Канада розширює підтримку поселення українців, які приїжджають до Канади(зовнішнє посилання): Прес-реліз
про підтримку федеральним урядом поселення прибулих українців.

•

Нове партнерство для допомоги українцям приїхати до Канади(зовнішнє посилання): Прес-реліз про анонс
стратегії фінансування подорожей в Україні.

•

Сайт Вакансії для України(зовнішнє посилання): допомогти новоприбулим українцям отримати доступні робочі місця.

•

Імміграційні заходи в Україну: відкриті дозволи на роботу для українців(зовнішнє посилання): Пояснює право на
дозвіл на роботу.

Уряд Онтаріо
•

Телефонуйте за безкоштовним номером 1-888-562-4769 : спеціальна гаряча лінія для українських сімей, які
прибувають згідно з новим дозволом на екстрені поїздки.

•

Новоприбулі українці можуть писати електронною поштою ukrainianjobs@ontario.ca(зовнішнє
посилання)запитати підтримку в пошуку роботи.

•

Приїзд до Онтаріо з України(зовнішнє посилання): Імміграційні заходи та підтримка поселення для людей, які
постраждали від конфлікту в Україні, включно з людьми, які перебувають в Онтаріо за екстреним дозволом.

•

Планування та готовність до надзвичайних ситуацій для переміщених українців(зовнішнє
посилання): інформація Міністерства охорони здоров'я для постачальників медичних послуг та додаткові ресурси.

•

Працевлаштування Онтаріо(зовнішнє посилання): Знайдіть службу працевлаштування або постачальника навчання у
вашому регіоні, щоб допомогти вам знайти роботу чи навчання.

