Ваша громада у Саскачевані чекає на вас!

Переліт до Саскачеванy (Канада)
10 серпня 2022 року

Саскачеван вітає вас у нашій провінції. Уряд провінції Саскачеван та його партнери наполегливо працюють, щоб
підготуватися до вашого прибуття та забезпечити задоволення ваших потреб після в’їзду в країну. Ми зібрали деяку
інформацію, яка допоможе вам перед поїздкою, що вам потрібно знати після прибуття, а також деякі інші подробиці про
життя в Саскачевані.

До вашого приїзду
Уряд провінції Саскачеван співпрацює з гуманітарними організаціями Open Arms та Solidaire у Варшаві (Польща), що
допомагатимуть українцям, які виїжджають до Саскачевану. Організація Open Arms виступатиме основною точкою контакту
для українців, зацікавлених у приїзді до Саскачевану. Чартерний рейс до Саскачевану для українців є безкоштовним. На
рейс до Саскачевану 4 липня було більше зацікавлених, ніж місць, тому було складено список очікування на майбутні
рейси. Open Arms використовує цей список очікування, щоб зв’язатися з пасажирами для рейсу що відбудеться 10 серпня.

Прибуття до Саскачевану
Уряд провінції Саскачеван та його партнери готові допомогти вам облаштуватися в нашій провінції. Наша команда зустріне
вас після прибуття і допоможе вам у вирішенні наступних питань:

•

Житло

•

Тимчасове житло та транспорт надаються одразу
після вашого прибуття до Саскачевану (безкоштовно
протягом двох тижнів). У нас також будуть люди,
які допоможуть вам знайти середньострокове/
довгострокове житло.

•

Охорона здоров’я
Провінція Саскачеван має державну систему охорони
здоров’я, яка передбачає надання медичної допомоги
без будь-яких прямих витрат з вашого боку. Щоб
забезпечити доступ до медичних послуг, після прибуття
ми допоможемо вам зареєструватися для отримання
медичної картки провінції Саскачеван.

Фінансова підтримка
Уряд Канади надає фінансову допомогу українцям, які
прибувають до Канади. Допомога складається з прямої
одноразової виплати в розмірі 3 000 канадських доларів
на дорослого та 1 500 канадських доларів на дитину
(до 17 років). Ми можемо допомогти вам у процесі
подачі заяви. Ви також можете мати право на додаткову
фінансову допомогу, від уряду провінції Саскачеван. Ми
також допоможемо вам якнайшвидше відкрити рахунок
у канадському банку, щоб ви могли почати подавати
необхідні заяви та отримувати фінансову підтримку.
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•

Працевлаштування
Ми прагнемо допомогти вам знайти роботу після
вашого прибуття до Саскачевану. Ми співпрацюємо з
багатьма роботодавцями у Саскачевані, які прагнуть
працевлаштувати новоприбулих в громадах по всій
провінції. Ми зробимо все від нас залежне, щоб
узгодити ваші наявні навички та досвід з можливостями,
які існують у провінції Саскачеван. Після прибуття в
Саскачеван ви також можете відвідати вебсайт
saskjobs.ca або один з 10 центрів зайнятості / центрів з
працевлаштування.

Прибуття до Саскачеванi
•

Освіта
Система загальної освіти провінції Саскачеван
починається з дитячого садка (зазвичай у 5
років), продовжується у початковій, середній та
старшій школі, й закінчується у 12 класі. Педагоги
Саскачевану тісно співпрацюють з учнями, щоб
забезпечити їм найкращий старт у наших школах.
Певні школи навіть пропонують деякі уроки
українською. Плата за навчання учнів від дитячого
садка до 12 класу із сімей не стягується.

•

Догляд за дітьми
Ми знаємо, що період адаптації є важким. У нас
також працюватимуть команди, які зможуть надати
інформацію про варіанти безпечного та дбайливого
догляду за дітьми для сімей, яким потрібна ця
послуга після того, як ви облаштуєтеся у своїх
нових громадах.

•

Релігія
Для багатьох новоприбулих дуже важливо
знайти місця відправлення релігійного культу.
У провінції діють кілька українських грекокатолицьких та православних церков (як
віртуальних, так і очних), а також церкви інших
конфесій.

•

Зв’язок
Відразу після прибуття важливо мати
можливість користуватися пристроями зв’язку.
Після прибуття на проміжний період вам буде
надано нову SIM-картку та передплачену
послугу мобільного зв’язку (безкоштовно для
вас).

•

Zabutnyy Dance Company

Regina, Saskatchewan

Підтримка громади
У Саскачевані безліч небайдужих людей
та організацій, які готові вітати вас у своїх
громадах і допомогти вам зорієнтуватися в
нашій провінції.

Wheat Fields of Saskatchewan
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Проживання у Саскачевані
У зв’язку з переїздом в нову країну, нову провінцію та нову громаду вам доведеться дізнатися багато нового та отримати
новий досвід, і в нас є люди, які допоможуть вам у цей період. Ось лише деякі відомості, які, сподіваємось, стануть вам у
пригоді під час облаштування у своїй громаді в Саскачевані.

•

Погода
Саскачеван має чотири пори року: весну, літо,
осінь і зиму. Денна температура влітку зазвичай
коливається від 20 до 25 градусів за Цельсієм.
Інколи денна температура досягає 30 градусів
за Цельсієм і вище! Однак також нерідкі похмурі,
прохолодні дні або навіть періоди. Легкий
багатошаровий одяг допоможе вам пристосуватися
до мінливої літньої температури і почуватися
комфортно. Популярний літній одяг у Саскачевані
— шорти, футболки або топи без рукавів/з
короткими рукавами та сандалії.

•

Водіння автомобіля
У провінції Саскачеван, щоб керувати
автотранспортним засобом потрібно мати дійсні
водійські права. Будь-яка особа, яка має повноцінні
українські права на водіння пасажирського
транспортного засобу категорії B, може обміняти
їх на водійські права Saskatchewan Class 5. Це
безкоштовно, і наші офіційні особи допоможуть вам
у цьому процесі.

•

•

Підтримка в облаштуванні

У провінції працює декілька груп, які пропонують
послуги підтримки новоприбулим. Сюди входять
послуги письмового та усного перекладу, культурна
підтримка, уроки англійської мови, загальна допомога
в орієнтації, підтримка у працевлаштуванні тощо. Ми
можемо допомогти вам зв’язатися з постачальниками
таких послуг невдовзі після вашого прибуття.

Earth Bound Bakery and Kitchen

Відпочинок
Парки, озера та широкі відкриті простори
Саскачевану роблять його чудовим місцем для
життя та ознайомлення. Чи любите ви проводити
свої дні у тиші та спокої на рибалці, галасливо
вболівати за професійну футбольну команду,
насолоджуватися музичними фестивалями чи
робити щось ще, Саскачеван — це чудове місце для
всього цього!

Saskatoon, Saskatchewan

Щоб отримати інформацію про те, які програми та послуги вам доступні після прибуття
до Саскачевану, зверніться до нас по телефону:
За межами Північної Америки: +1-306-787-0482
В межах Північної Америки: 1-833-613-0485
або електронною поштою: ukrainesupport@gov.sk.ca
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