
 

FIRST ESSENTIAL STEPS FOR NEWCOMERS. ІНСТРУКЦІЯ - ПЕРШІ КРОКИ У КАЛГАРІ 

 

1. Отримання SIN (Social Insurance Number) - Service Canada Centre and Passport Services +1 800-567-

6868 https://goo.gl/maps/cF4gWJCnH8eTJGSn9 Краще приїзджати о 8 ранку 

 

2. Купівля сім карти для телефону - провайдер FIDO надає пакет за 35$ в місяць українцям, 

знаходяться у ТЦ Chinook CF Chinook Centre (403) 259-2022 

https://maps.app.goo.gl/hYdXEJmJFVoVwzqz6?g_st=ic 

 

3. Відкриття банківського рахунку та картки. Банк Servus - безкоштовне відкриття та 

обслуговування для укр новоприбулих. Бонус від банку по 250$ за відкриття рахунку. Можна 

відкрити дебітну картку та окремо кредитну з лімітом на 1500$. (!) Ваш договір з банку буде 

слугувати вам підтвержденням адреси у майбутньому (можна ставити тимчасову адресу, а потім 

змінити). Servus Credit Union - Mount Royal +1 888-233-8993. 

https://maps.app.goo.gl/FHemgurTnfiYs9XK8?g_st=ic 

 

4. Оформити Health Cards у відділенні Registry 

• Alberta Personal Health Card 

• Alberta Health Benefits Card 

Там ви заповнюєте анкети, самі картки отримуєте поштою за 3-4 тижні, тому важливо податися 

якнайшвидше http://www.calgaryregistry.com/ 

 

5. Заповнити онлайн анкету на одноразову виплату від Канади - надходить на банківську картку, 

чекати від 5  до 30 днів, тому заповнюйте якнайшвидше https://www.canada.ca/en/immigration-

refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/get-financial-

assistance.html 

 

6. Отримати лист - low-income letter from the social worker. 

• Жінки можуть отримати лист на всю сім'ю в організації WINS. Треба написати імейл на 

dwesterbeek@winsyyc.ca або подзвонити, залишити повідомлення що хочете назначити 

зустріч із соціальним працівником та отримати цей лист). https://www.winsyyc.ca/contact 

• Чоловіки можуть звернутися за таким листом сюди https://www.centrefornewcomers.ca/ 

 

7. Роздрукувати за заповнити анкету Fair Entry. 

• анкету можна скачати за посиланням (відмічаємо галочками перші два пункти в списку) 

https://www.calgary.ca/content/dam/www/csps/cns/documents/neighbourhood-services/fair-

entry-fee-reduction-application-large-print.pdf 
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• з листом від соц працівника та заповненою анкетою їдемо купити проїздний по пільговій 

вартості (39$ / місяць) + оформлювати безкоштовну картку Fair Entry на 1 рік 

• Адреси, де це можна зробити - Municipal Building - 800 Macleod Trail S.E. 

https://g.page/calgary-city-hall?share та Village Square Branch Calgary Public Library – 2623 56 

Street N.E. https://goo.gl/maps/HG8dXKYxQuQUKMT96 

 

 

НИЖЧЕ ЦЕНТРИ ПОМОГИ, КУДИ ВИ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТИСЯ ОНЛАЙН ЗАЗДАЛЕГІТЬ (навіть до 

прильоту) 

 

8. Безкоштовні меблі - https://calgarydropin.ca/howwehelp/freegoods-program/ 

9. Безкоштовний одяг та меблі - http://www.ukrainian-donation-centre.ca/ 

10. Предмети першої необхідності (постіль, гігієнічні засоби, кухонне приладдя) - 

https://stvlads.com/aid 

11. Безкоштовні продукти - https://www.calgaryfoodbank.com/  

Інструкція українською мовою 

https://drive.google.com/file/d/1BblsElDpVir2RxfWNfgwksbUZLSQZs5n/view?usp=share_link 
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