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       Ласкаво просимо до Канади 
Контрольний список для новоприбулих 

 
 

 

 

Урядова Підтримка 

Федеральний, провінційні та територіальні уряди пропонують широкий діапазон послуг та 
підтримки для новоприбулих до Канади. Будь ласка, знайдіть нижче список важливих дій, які 
необхідно зробити після прибуття до Канади. Зверніть увагу, деякі пункти можуть не 
відповідати вашій ситуації. Данна інформація надана для того, щоб допомогти вам зробити 
перші кроки. 

У перші тижні перебування у Канаді: 

☐ Зателефонуйте або відвідайте організацію допомоги іммігрантам та дізнайтеся які 

послуги доступні у вашому населенному пункті: Canada.ca  Immigration and Citizenship 
 New Immigrants  Find immigrant services near you  

☐ Подайте заяву на отримання Номеру Соціального Страхування (Social Insurance 

Number - SIN): 

- онлайн, використовуючи портал eSIN на sin-nas.canada.ca/en/Sin/ (при подачі 
заявки онлайн потрібно підтвердження адреси проживання); 

- особисто у Центрі Сервіс Канада шляхом запису на прийом через eСервіс Канада 
форму заявки  (eservices.canada.ca/en/service/); або,  

- поштою.  

Для додаткової інформації відвідайте: Canada.ca  Jobs  Apply for a Social Insurance 
Number (SIN)  Apply (Подати Заяву) 

☐ Надайте Міністерству в справах імміграції, біженців і громадянства Канади вашу 

канадську адресу проживання, як тільки вона у вас з’явиться: Canada.ca  Immigration, 
Refugees and Citizenship Canada  Contact us  Find out to contact us  

☐ Подайте заяву на отримання дозволу на роботу (якщо це вас стосується): Canada.ca 

 Immigration and Citizenship  Work  Get a work permit (Отримати дозвіл на роботу) 

☐ Отримайте оцінку відповідності ваших дипломів  (у випадку необхідності): Canada.ca 

 Immigration and Citizenship  New Immigrants  Prepare for life and work in Canada  

Get your credentials assessed in Canada  

☐ Подайте заяву на отримання картки урядового медичного страхування  

☐ Відкрийте канадський банківський рахунок 

☐ Здійсніть пошук житла для оренди або покупки. Довідайтеся про свої права в якості 

орендаря: Canada.ca  Immigration and Citizenship  New Immigrants  Start your life in 
Canada  Find a place to live (Знайти житло) 

☐ Запишіть своїх дітей до школи 

https://ircc.canada.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://sin-nas.canada.ca/en/Sin/
https://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp
https://eservices.canada.ca/en/service/
https://eservices.canada.ca/en/service/
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html#online
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/contact-ircc.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/prepare-work/credential-assessment.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/housing.html


У перші місяці перебування в Канаді: 

☐ Подайте заяву на отримання Допомоги на Дітей у Канаді (Canada Child Benefit) 

(якщо ви маєте дітей віком до 18 років): Canada.ca  Benefits  Family and Caregiving 
benefits  Canada Child Benefit (Допомога на Дітей у Канаді) 

☐ Довідайтеся про канадські закони та ваші громадянські права та обов’язки у якості 

резидента Канади: Canada.ca  Immigration and Citizenship  New Immigrants  Get to 
know Canada  Law (Юриспруденція) 

☐  Отримайте Ваше канадське посвідчення водія якщо ви плануєте водити машину у 

Канаді: Canada.ca  Immigration and Citizenship  New Immigrants  Prepare for life and 
work in Canada  Get a driver’s licence (Отримати посвідчення водія) 

☐ Заплануйте вивчення або покращення вашої англійської або французької мови, 

записавшить на безкоштовні мовні курси. Canada.ca  Immigration and Citizenship  

New Immigrants  Find immigrant services near you (Знайти послуги для іммігрантів 
поблизу вас) 

☐ Знайдіть сімейного лікаря або медичний центр, куди ви можете звернутися за 

консультацією з питань вашого здоров’я. Інформація про охорону здоров’я у Канаді. 
Canada.ca  Immigration and Citizenship  New Immigrants  Start your life in Canada  

Learn about health care in Canada (Довідатися про охорону здоров’я у Канаді) 

☐ Почніть пошук роботи  та подачу заявок на працевлаштування. Довідайтеся про свої 

права в якості найманого працівника: Canada.ca  Immigration and Citizenship  New 
Immigrants  Prepare for life and work in Canada  Prepare to work  Get help finding a job. 
(Отримайте допомогу у пошуку роботи) 

Довідайтеся як користовуватись Банком Вакансій: Canada.ca  Jobs  Find a Job  Job 
Bank  Job Bank Newcomers to Canada (Новоприбулі до Канади) 

☐ Довідайтеся про доступні варіанти освіти для підвищенння вашої кваліфікації 

 

Важливі номери телефонів та джерела інформації, які допоможуть Вам влаштуватися 
в Канаді   

 911  Екстрені служби (поліція, швидка допомога та пожежна служба)  

 211 Інформаційно-довідкова служба для громадських та державних медичних та 
соціальних служб по всій Канаді (цілодобово, без вихідних, пряма лінія, конфіденційне 
обслуговування, доступна більш ніж 150 мовами, онлайн-ресурс  211.ca)  

 1-800 O-Canada (1-800-622-6232)  Безкоштовний номер для доступу до інформації  про 
програми та послуги Уряду Канади  

 Ласкаво Просимо до Канади (Публікація Міністерства в справах імміграції, біженців і 
громадянства Канади (Immigration, Refugees and Citizenship Canada - IRCC): 
canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/pub/welcome.pdf  

 Відвідайте Міністерство в справах імміграції, біженців і громадянства Канади для 
додаткової інформації та відео про те, як розпочати своє життя в Канаді: Canada.ca    

Immigration and Citizenship  New Immigrants   Start your life in Canada (Почати своє життя 
в Канаді) 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-benefit-overview.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/learn-about-canada/laws.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/driving.html
https://ircc.canada.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/health-care.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/prepare-work/look-jobs.html
https://www.jobbank.gc.ca/findajob/newcomers
https://211.ca/
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/pub/welcome.pdf
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada.html

