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Урядова Підтримка 
Федеральний, провінційні та територіальні уряди пропонують широкий діапазон послуг та 
підтримки для новоприбулих до Канади. Інформацію про соціальні виплати та послуги на які 
Ви можете мати право можна знайти у Пошуку Соціальних Виплат, який доступний на сайті 
Benefitsfinder.services.gc.ca 

Сервіс Канада 
Сервіс Канада надає фізичним особам єдину точку доступу до широкого діапазону програм та 
підтримки Уряду Канади для новоприбулих до Канади. Ви можете отримати доступ до послуг 
або онлайн, за телефоном, або особисто. Додаткова інформація про програми та послуги Уряду 
Канади доступна на Canada.ca або шляхом зв’язку з нами використовуючи інформацію 
наприкінці цієї сторінки. 

Відповідні Федеральні Програми & Послуги 
Нижче наведено декілька відповідних програм та послуг запропонованих Урядом Канади: 

Номер Соціального Страхування (Social Insurance Number - SIN) 
Номер соціального страхування  - це дев’ятизначний номер, який Вам потрібен для роботи в 
Канаді або для доступу до урядових програм та соціальних виплат. Заяву на отримання SIN 
надавайте на розгляд онлайн на безпечному та захищеному порталі еSIN sin-
nas.canada.ca/en/Sin/  

Якщо Ви плануєте відвідати Центр Сервіс Канада, ми наполегливо рекомендуємо, щоб Ви 
записалися на прийом, заповнивши форму заявки на послугу на: 
eservices.canada.ca/en/service/. Співробітник Сервіс Канада зв’яжеться з Вами протягом 2-х 
робочих днів. 

Підтвердження іноземних дипломів 
Ця программа допомагає новоприбулим спеціалістам з міжнародною освітою якнайшвидше 
пройти процедуру оцінки визнання дипломів . Експерти  оцінюють та визнають, що отримані 
Вами за  межами Канади освіта, мовні навички та досвід роботи відповідають певним 
стандартам. Для додаткової інформації відвідайте Canada.ca/en/employment-social-
development/programs/foreign-credential-recognition.html 

Банк Вакансій 
Банк Вакансій пропонує онлайн-список оголошень про вакансії з усієї Канади сповіщуєпро 
наявність робочіх місць, надає інформацію про ринок праці,  планування кар’єри та створення 
резюме. Для додаткової інформації відвідайте сайт jobbank.gc.ca/findajob/newcomers  

Звертайтесь до нас для додаткової інформації 

Натисніть:  Canada.ca 

Зателефонуйте:  1 800 O-Canada (1-800-622-6232)  
1-800-926-9105 (телетайп) 

Якщо Вам потрібна допомога, будь ласка, заповніть онлайн форму заявки на: 
eservices.canada.ca/en/service/ 
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