Ресурси для вимушено переміщених українців

Механізми тимчасової та постійної імміграції
Міністерство з питань імміграції, біженців та
громадянства Канади (IRCC) здійснює видачу
тимчасових дозволів на роботу і проїзних
документів. В рамках реагування Канади на поточну
ситуацію в Україні IRCC оголошує про застосування
спеціальних заходів та видачу дозволів на екстрені
поїздки до Канади (CUAET) для громадян України,
які тікають з України внаслідок конфлікту. Будьяка особа, яка має дозвіл на проживання в Канаді
відповідно до CUAET, може мати право на в’їзд
до країни протягом перших трьох років або до
закінчення терміну дії паспорта з можливістю
подати заяву на продовження свого перебування
у Канаді. CUAET також передбачає для особи
можливість звернутися до IRCC з метою отримання
відкритого дозволу на роботу або навчання під час
перебування у Канаді.
Також передбачені заходи, що дозволяють тим,
хто вже перебуває у країні, продовжити термін
свого перебування до трьох років. Особи, вже
перебуваючи в Канаді, які отримали пропозицію
щодо працевлаштування і хотіли б працювати,
відтепер можуть подати заяву на отримання дозволу
на роботу з території Канади та почати працювати
в той час, коли їхня заява ще розглядається. IRCC
видаватиме відкриті дозволи на роботу українським
відвідувачам, працівникам та студентам, які зараз
перебувають у Канаді та не можуть повернутися
додому. Крім того, для громадян України IRCC
скасовує плату за отримання імміграційних і
проїзних документів, таких як канадські паспорти,
проїзні документи постійного резидента, документи,
що підтверджують громадянство, візи для
відвідувачів, а також дозволи на роботу та навчання.
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Знайдіть найновішу інформацію щодо
імміграційних заходів для осіб, які постраждали
внаслідок ситуації в Україні або зверніться
безпосередньо до IRCC, щоб дізнатися більше
про ці заходи, заповнивши та надіславши вебформу (додайте ключове слово UKRAINE2022
у полі «Ваш запит», і ваше звернення буде
розглянуто в пріоритетному порядку). Ви також
можете звернутися туди за телефоном
+1-613-321-4243.

Імміграція до провінції Саскачеван

IRCC впроваджує спеціальний спонсорський
механізм возз’єднання сім’ї для постійного
проживання. Всі українці, які приїдуть до Канади
в рамках цих заходів, матимуть право подавати
документи на відкриті дозволи на роботу,
аби полегшити роботодавцям прискорене
працевлаштування громадян України.
Ви можете звернутися безпосередньо до IRCC,
щоб дізнатися більше про зазначений механізм
допомоги та спеціальні заходи, заповнивши
та надіславши веб-форму (додайте ключове
слово UKRAINE2022 у полі «Ваш запит», і ваше
звернення буде розглянуто в пріоритетному
порядку). Ви також можете звернутися туди за
телефоном +1-613-321-4243.

Ресурси для вимушено переміщених українців
Урядом провінції Саскачеван запроваджується
Програма номінації іммігрантів Саскачевану
(SINP). Ця імміграційна програма нашої провінції
передбачає механізм для отримання права на
постійне проживання у провінції Саскачеван.
Громадяни України, які раніше не працювали в
провінції Саскачеван, можуть подати заяву за
категорією Міжнародний кваліфікований працівник.
Після 6 місяців роботи у провінції Саскачеван такі
особи можуть подати заяву відповідно до категорій
Досвід у провінції Саскачеван. В межах SINP
звернення громадян України розглядатимуться в
пріоритетному порядку.
Якщо у Вас виникли запитання щодо порядку
подання заяви до SINP або необхідних дій після
номінації для отримання статусу постійного
резидента у Канаді, зверніться до спеціаліста із
взаємодії з клієнтами за телефоном 1-833-613-0485
або електронною поштою immigration@gov.sk.ca.
Послуги, пов’язані з поселенням
Уряд провінції Саскачеван співпрацює з Конгресом
українців Канади в Саскачевані (UCC Saskatchewan),
який виступає в якості центрального контактного та
координаційного центру задля допомоги кожному,
хто прибуває до нашої провінції з України, та
отримання ними необхідної інформації, послуг та
підтримки. До UCC Saskatchewan можна звернутися
за номером 1-888-652-5850. UCC Saskatchewan буде
тісно співпрацювати з іншими постачальниками
послуг з поселення, роботодавцями та громадами.
Дізнайтеся більше про послуги, пов’язані з
поселенням у провінції Саскачеван.

Правильно керуйте власними коштами

Невдовзі після прибуття в провінцію Саскачеван
вам знадобиться відкрити банківський рахунок,
щоб зберігати свої гроші в безпеці та переводити
в готівку чеки, які ви отримуватимете.
Існує багато банків, які пропонують необхідні вам
послуги, зокрема:
º оплата рахунків;
º переведення чеків у готівку;
º переказ грошей між країнами.

Знайдіть інформацію про вартість життя в
провінції Саскачеван і дізнайтеся більше про
гроші, банківські операції, податки тощо.

Отримайте водійські права

У провінції Саскачеван вам потрібні дійсні
водійські права, щоб керувати автомобілем,
позашляховиком або вантажівкою.

Щоб отримати посвідчення водія, ви повинні
вміти:
º керувати транспортним засобом 		
безпечно та належним чином;
º розуміти всі дорожні знаки;
º знати правила дорожнього руху.
		
Знайдіть інформацію про те, як отримати
водійські права, дізнайтеся про умови
автострахування, поглибити розуміння правил
дорожнього руху та отримати поради щодо
водіння.

Реєстрація для оформлення картки медичних
послуг

Картка медичних послуг провінції Саскачеван —
це особисте посвідчення, яке пред’являється для
отримання медичних послуг. Подання заяви на
отримання картки медичних послуг— це перший
необхідний крок, щоб отримувати обслуговування в
медичних установах провінції Саскачеван.

Ресурси для вимушено переміщених українців
Реєстрація своєї дитини/дітей для відвідування
школи
У провінції Саскачеван початкові школи
відвідують учні віком починаючи зазвичай з 3 або
4 років (Prekindergarten) і 5 років (Kindergarten)
і до восьмого класу. В більшості середніх шкіл
навчаються учні 9–12 класів. Учні навчаються в
класах з однолітками.

Зусилля в напрямку досягнення освітніх цілей
новоприбулих учнів та їхніх сімей підтримуються
урядом провінції Саскачеван, навчально-виховним
персоналом, партнерами з питань освіти та іншими
зацікавленими сторонами.
Дізнайтеся більше про систему початкової і
середньої освіти (PreK-12) для новоприбулих учнів.

Догляд за дітьми
Сім’ї та громади новоприбулих підтримуються
через програму раннього навчання та догляду
за дітьми провінції Саскачеван. Ця програма
забезпечує високоякісний догляд за дітьми в
умовах здорового, безпечного та дбайливого
середовища.
Дізнайтеся більше про програми раннього
навчання та догляду за дітьми у провінції
Саскачеван та знайдіть ліцензованого
постачальника послуг з догляду за дітьмипоруч
з вами.
Громадські програми для сімей
Існує низка програм і послуг, що надаються
ресурсними центрами з питань сім’ї та
громадськими організаціями з метою підтримки
сімей з маленькими дітьми та сприяння
здоровому розвитку дитини.

Послуги з постачання електроенергії,
опалення, телефонного зв’язку та
Інтернету

Якщо опалення, постачання електроенергії,
телефонний зв’язок або інші комунальні послуги
не входять у вашу орендну плату, або якщо ви
щойно купили житло, вам знадобиться, перш ніж
заселитися, під’єднати комунальні послуги.
Дізнайтеся більше про житло в провінції
Саскачеван.

Можливості працевлаштування
Якщо ви шукаєте можливості
працевлаштування, перегляньте численні
вакансії, які публікуються на провідному сайті
вакансій провінції Саскачеван: Saskjobs.ca.
Можливості з працевлаштування для
підтримки вимушено переміщених
працівників з України можна знайти за тегом
#sksupportsukraine
В межах Програми номінації іммігрантів
Саскачевану звернення від громадян України
розглядатимуться в пріоритетному порядку.
Якщо Вам потрібна підтримка з питань
працевлаштування, зверніться до
представників SaskJobs Career Services:
Безкоштовний номер телефону: 1-833-6130485
Адреса електронної пошти: careerservices@
gov.sk.ca
Для отримання додаткової інформації
відвідайте SaskJobs Career Services.
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Ресурси для вимушено переміщених українців
Підтримка, пов’язана з вирішенням житлових
питань та забезпеченням доходу
Вимушено переміщені українці, які
прибувають за програмою Канадськоукраїнського дозволу на екстрені поїздки,
можуть мати право на участь у програмі
фінансової підтримки провінції Саскачеван
(SIS) або в програмі надання гарантованої
допомоги у зв’язку з втратою працездатності
провінції Саскачеван (SAID). Для подання заяви
на програму SIS відвідайте найближчий відділ
Міністерства соціальних послуг (Ministry of
Social Services) або зателефонуйте за номером
1-866-221-5200. Для подання заяви на програму
SAID відвідайте найближчий відділ Міністерства
соціальних послуг (Ministry of Social Services)
або зателефонуйте за номером 1-866-221-5200.
Для розміщення вимушено переміщених
українців можуть використовуватися
помешкання, розташовані в сільських і міських
громадах по всій провінції, що належать
Saskatchewan Housing Corporation (SHC). З
метою забезпечення біженців, які потребують
допомоги, безпечним житлом, під час їхнього
поселення в провінції Саскачеван SHC
працюватиме разом з громадськими
партнерами та місцевими органами житловокомунального господарства. Щоб звернутися
за підтримкою, пов’язаною з вирішенням
житлових питань, сім’ї, окремі особи або
представники громадських організацій можуть
зателефонувати в SHC за номером 1-800-6677567.
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