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Як отримати доступ до послуг 

 
 
 

 

Cервіс Канада надає єдину точку доступу до широкого діапазону урядових послуг та 
соціальних виплат. 

Доступ до послуг можна отримати трьома способами: 

1. Вийти онлайн або зателефонувати до одного з колл-центрів 

Отримуйте доступ до всіх програм, послуг та соціальних виплат Сервіс Канада через онлайн 
послуги та колл-центри. 

2. Потрібна додаткова допомога? Зробіть запит на зворотній дзвінок   

Допомога доступна через форму заявки на послугу, що доступна онлайн та на мобільних 
телефонах. 

Отримуйте доступ до онлайн послуг Сервіс Канада на: Canada.ca/service-canada-home 

Подайте заяву на отримання Номеру Соціального Страхування онлайн на:  

https//:sin-nas.canada.ca/en/Sin/ 

 Зв’яжіться з одним з колл-центрів за телефонами: 

Сервіс Канада 1-800-O-CANADA (1-800-622-6232) 

Страхування Зайнятості 1-800-206-7218 

Пенсія Канади та Безпека у Старості 1-800-277-9914 

Номер Соціального Страхування 1-866-274-6627 

 

eservices.canada.ca/en/service/ 

 Можуть бути надані послуги усного перекладу. 

Представник зв’яжеться за телефоном протягом двох робочих днів. 

Якщо необхідна послуга не може бути завершена по телефону, буде 
запропоновано прийом для обслуговування у Центрі Сервіс Канада. 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/portfolio/service-canada.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_Service-canada-home
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html#online
https://sin-nas.canada.ca/en/Sin/
https://sin-nas.canada.ca/en/Sin/
https://eservices.canada.ca/en/service
https://eservices.canada.ca/en/service
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3. Зателефонувати до Аутріч Центру Підтримки 

Якщо доступ до комп’ютеру або інтернету недоступний або якщо існують інші перешкоди для 
доступу до послуг, зв’яжіться з безкоштовним обслуговуванням Аутріч Центру Підтримки 
Сервіс Канада. 

 Аутріч Центр Підтримки має обмежену місткість та призначен для підтримки потреб клієнтів, 
що не мають інших засобів отримати обслуговування. 

 

 

 

Аутріч Центр Підтримки 

  з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 16:00  

1-877-631-2657 
телетайп: 1-833-719-2657 

Можуть бути надані послуги усного перекладу 

Доступні послуги: 

 Страхування Зайнятості 

 Пенсійний План Канади / Безпека у Старості  

 Інформація про Номер Соціального Страхування  

 Інформація про програми та послуги Справ Ветеранів Канади  

 Інформація та направлення до інших федеральних програм та послуг 

 

Пошук Соціальних Виплат 

Інструмент Пошуку Соціальних Виплат може допомогти визначити соціальні виплати та 
послуги для всіх життевих ситуацій. Задаються кілька питань та надані відповіді 
використовуються для пошуку всіх застосовних соціальних виплат. 

Відвідайте: benefitsfinder.services.gc.ca  

 

https://benefitsfinder.services.gc.ca/hm?GoCTemplateCulture=en-CA

