
Контрольний список для новоприбулих: 
Якнайшвидше: 

• Відпочиньте 

• Отримайте SIM-карту та тарифний план 

• Завантажте Say Hi  та / або Google Translate додатки 

• Дізнайтеся, коли наступний  Pop-Up Service Fair  для отримання SIN, MSP, тощо. 

• Роздрукуйте сторінки паспорта (сторінку з фотографіями та сторінку канадської візи) та дозвіл на роботу (Work 
permit) 

• Нехай приймаюча родина напише  лист - підтвердження тимчасової адреси. 

• Читайте блог щоб зрозуміти, чого очікувати 

• Прочитайте про ресурси які вам доступні 
 

Перші 7 днів: 

• Отримайте SIN (податковий номер) у Service Canada  

• Зареєструйтеся на MSP (охорона здоров'я) у Service BC 

• Отримайте BC services card  

• Зареєструйтесь у Work BC (Допомога з пошуком роботи, безкоштовний квиток на автобус, безкоштовний ноутбук і 
безкоштовний робочий одяг) 

• Зареєструйтеся в Settlement Services agency у вашому районі (Міжкультурне агентство/Мультикультурний центр) 

• Отримайте одяг, туалетні приналежності, дитячі іграшки/велосипеди та інші необхідні речі (безкоштовно) 

• Зареєструйтеся на  Класи англійської мови 

• Відкрийте рахунок у банку 

• Отримайте $3000 / дорослий і $1500 / дитина від уряду Канади 

• Отримайте Допомога у важких умовах від уряду Британської Колумбії 

• Подайте заявку на безкоштовний абонемент на відпочинок: Південний острів / Мід-Айленд / Північний острів 

• Отримайте безкоштовний одяг, велосипеди та інші необхідні речі 
 

Перші 14 днів: 

• Отримайте квиток на автобус (Безкоштовно від ICA чи WorkBC) 

• Зробіть вакцинування  (при необхідності) 

• Приєднайтеся до Українського Центру або Української Церкви у вашому районі, щоб знайти нові знайомства 

• Зареєструйтеся для консультування з питань імміграції 

• Зареєструйте дітей до школи / дитячого саду 
 

Перші 30-45 дні: 

• Почніть працювати 

• Відвідайте Події і розпочніть формувати соціальні зв’язки  
 

Перші 60 днів: 

• Пройдіть медичний огляд 

• Отримайте канадські водійські права (за бажанням) 
 

Перші 90 днів: 

• Знайдіть постійне житло 

• Повна вакцинація 

https://www.sayhi.com/en/translate/
https://translate.google.ca/
https://ukrainehelpvi.ca/events/
https://secureservercdn.net/198.71.233.172/z4b.f3f.myftpupload.com/wp-content/uploads/2022/06/22330054-0485-47BC-8F02-797D6100149F.jpeg
https://uk.ukrainehelpvi.ca/category/from-ukraine-to-vancouver-island/
https://uk.ukrainehelpvi.ca/once-you-arrive-in-canada/
https://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-lst.jsp?prov=BC&lang=eng
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/ministries/citizens-services/servicebc
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/ministries/citizens-services/servicebc
https://www.workbc.ca/Employment-Services/WorkBC-Centres.aspx
https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/documents/BCSIS-Service-Provider-Organizations.aspx
https://uk.ukrainehelpvi.ca/free-clothing-and-goods/
https://uk.ukrainehelpvi.ca/learn-english/
https://uk.ukrainehelpvi.ca/cuaet-guides-pt-5-how-to-open-a-canadian-bank-account-some-words-on-the-credit-score/
https://uk.ukrainehelpvi.ca/cuaet-guides-how-to-get-the-single-time-3000-cad-support-money/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/income-assistance/apply-for-assistance
https://www.victoria.ca/EN/main/residents/facilities/life-program.html
https://www.nanaimo.ca/parks-recreation-culture/recreation-facilities-schedules/leap-(leisure-economic-access-pass)
https://www.courtenay.ca/EN/main/community/recreation/recreation-access.html
https://uk.ukrainehelpvi.ca/free-clothing-and-goods/
https://www.icavictoria.org/
https://www.workbc.ca/Employment-Services/WorkBC-Centres.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
https://uk.ukrainehelpvi.ca/local-organizations/
https://uk.ukrainehelpvi.ca/counselling/
http://www.bced.gov.bc.ca/schools/bcmap.htm
https://uk.ukrainehelpvi.ca/events/
https://www.icbc.com/driver-licensing/moving-bc/Pages/Moving-from-another-country.aspx
https://uk.ukrainehelpvi.ca/housing/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/register
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