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Допомога новоприбулим з облаштуванням в Альберті 

4 липня 2022 року  

Новоприбулі до Альберти українці, які відповідають 

критеріям, матимуть доступ до нових можливостей 

соціальної підтримки, у тому числі до тимчасової 

фінансової підтримки для покриття основних витрат, 

а також субсидію для догляду за дітьми. 

 

Окремі особи та сім’ї, які втікають від конфлікту в Україні, 

можуть зіткнутися з низкою проблем на шляху до своєї 

домівки в Альберті. Щоб допомогти українцям із фінансовими 

потребами, 25 липня буде запущена нова програма, яка 

зможе забезпечити до шести місяців підтримки базових 

витрат, таких як харчування, одяг та житло.  

 

«Після незаконного вторгнення Росії мільйони українців були 

змушені залишити все й рятуватися. Уряд Альберти зреагував 

швидко, запропонувавши доступ до послуг охорони здоров'я, 

догляду за дітьми, освіти, екстреного фінансування, а також 

інструкцію для отримання офіційних документів і пошуку 

роботи. А тепер, з розширеною соціальною підтримкою для 

українців, які шукають тут притулку, ми зробимо ще більше, 

щоб допомогти їм відбудувати своє життя в Альберті. 

Джейсон Кеннеді, прем'єр-міністр 

 

«Українці, які тікають від насильства в їхній країні, не 

залишилися наодинці зі своїми проблемами. Надаючи їм 

фінансову допомогу для покриття основних потреб, ми 

можемо допомогти новоприбулим українцям з 

облаштуванням і налагодженням нового життя. Ми вітаємо 

українців в Альберті, і ми стоїмо поруч із вами у цей важкий 

час».  

Джекі Армстронг-Гоменюк, помічниця міністра з питань 

статусу жінок і голова Консультаційної ради з відносин між 

Україною та Альбертою. 

 

Оскільки багато з новоприбулих є сім'ями з одним батьком 

(матір'ю) або сім'ями, які залишили в Україні все, батьки з 
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України можуть також подати заяву на 6 місяців фінансування 

для покриття витрат ліцензованого догляду за дітьми 

(дитсадок) через Програму субсидій для догляду за дітьми. Вік 

дітей для цієї програми має бути не більшим за 12 років. 

Детальна інформація щодо усіх варіантів підтримки міститься 

на вебсайті alberta.ca/Ukraine.  

 

«Допомагаючи з витратами на догляд за дитиною та підтримуючи доступ до якісних програм з 

догляду за дітьми для українських батьків, які прибувають до Альберти, ми надаємо безпеку 

їхнім дітям, щоб сім’ї мали необхідну допомогу, будуючи нове життя в нашій провінції. 

Мет Джонз, Міністр з послуг для дітей 

 

«Ми вдячні уряду Альберти за цю фінансову підтримку. Це, 

безумовно, додаткова підтримка, яка не була доступна 

новоприбулим з України раніше. Важлива будь-яка допомога, і 

це обов'язково сприятиме успіху українців на шляху успішної 

інтеграції в суспільство Канади». 

  

Орися Бойчук, президентка Конгресу українців Канади — 

Провінційна рада Альберти 

 

Уряд Альберти продовжує прискорювати розгляд заявок на 

постійне проживання громадян України та продовжує 

скасування зборів за імміграційну програму Alberta Advantage.  

 

Постійна допомога від уряду Альберти та партнерство з 

агенціями з облаштування забезпечують отримання українцями 

наступних можливостей та послуг: 

• доступ до медичного страхування;  

• прийняття дітей до класів К–12 школи у нових спільнотах;  

• отримання ідентифікаційної картки Альберти, включаючи 

водійське посвідчення;  

• пошук і надання ліцензійних послуг з догляду за дітьми;  

• ресурси, які допоможуть з пошуком роботи та розвитком 

кар'єри від центрів підтримки Alberta Supports;  

• доступ до навчальних програм для дорослих з метою 

поліпшення фінансових навичок та грамотності; 

• інструкція англійською та українською мовами 

знаходиться на вебсайті alberta.ca/Ukraine і містить 

докладну інформацію щодо ресурсів і підтримки, які 

https://www.alberta.ca/alberta-supports.aspx
https://www.alberta.ca/support-for-ukrainians.aspx
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можуть допомогти новоприбулим українцям 

облаштуватися на новому місці. 

 

Більше інформації щодо того, як Альберта підтримує 

новоприбулих з України, знаходиться за адресою 

alberta.ca/Ukraine. 

 

Стислі факти  

• Альберта є домівкою для більш ніж 369 000 мешканців 

українського походження.  

• Тимчасова фінансова підтримка: Ця підтримка полягає 

в щомісячних виплатах та одноразовій допомозі в 

особливих надзвичайних ситуаціях. Переміщені українці 

отримають ті ж самі переваги, що й інші жителі Альберти 

за аналогічних фінансових обставин.  

• Субсидія для догляду за дітьми: Заявники, що 

відповідають критеріям, мають бути громадянами 

України та мати спеціально видану картку медичного 

покриття Альберти з датою закінчення терміну дії. Діти 

мають відвідувати ліцензований заклад з догляду за 

дітьми (садочок) в Альберті, вік дітей має бути не 

старшим за 12 років, і вони мають ходити у клас, 

молодший за 7 клас. 

• Загальна підтримка: Станом на поточний момент з початку конфлікту з Росією уряд 

Альберти надав наступну допомогу Україні та її громадянам: 

o 2,2 мільйони доларів на облаштування та мовні послуги у провінції; 

o 1 мільйон у відповідь на Гуманітарне звернення України від Конгресу українців 

Канади та Канадсько-української фундації для координації й надання гуманітарної 

допомоги; 

o 5 мільйонів Конгресу українців Канади на надання 5000 захисникам територіальної 

оборони України захисного обладнання; 

o 5 мільйонів Канадсько-українській фундації на надання додаткової гуманітарної 

допомоги; та 

o 350 000 доларів Раді провінції Альберта Конгресу українців Канади на кампанію з 

координації авіаперевезень обладнання першої допомоги та захисного 

обладнання для України. 

 

 

 

https://www.alberta.ca/support-for-ukrainians.aspx

