
Інформаційний довідник для українців Альберти 

 

Інформація для українців від уряду Альберти 

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

 

1. SIN (номер соціального страхування) 

Заповніть форму для запису на прийом - https://eservices.canada.ca/en/service/ 

Сервіс Канади зателефонує вам і повідомить, на яку дату і місце прийти на прийом. 

 

2. Отримання медичної допомоги в Альберті, водійські права 

Знайдіть найближчий реєстр https://www.alberta.ca/ahcip-registry-locations.aspx 

(Візьміть з собою візу, паспорт, підтвердження адреси) 

 

3. Повний медичний огляд 

Malborough Medical Clinic – Імміграційний медичний огляд 

https://immigration.marlboroughmedical.com/ 

(403) 514-6001 

Лише 100 доларів для українців 

 

4. Банк їжі - Якщо вам потрібна їжа, перейдіть за посиланням 

Загальна інформація - https://www.calgaryfoodbank.com/needfood/ 

Подати заявку - https://www.calgaryfoodbank.com/needfoodform/ 

 

5. Fair Entry  

https://www.calgary.ca/csps/cns/neighbourhood-services/programs-and-services-for-low-income-

calgarians.html 

 

6. Банківський рахунок 

Деякі банки мають спеціальні пропозиції для українців: 
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BMO - https://www.bmo.com/main/personal/newcomers-to-canada/special-offers-for-
ukrainians/#:~:text=If%20you%20are%20a%20Permanent,any%20BMO%20branch%20footnote%20star
%20*. 
CIBC - https://www.cibc.com/en/journeys/new-to-canada/support-ukraine-ukr.html 
National Bank - https://www.nbc.ca/personal/notice/support-measures.html 
Servus Credit Union - https://servus.ca/news/alerts/financial-supports-for-members-and-communities-
impacted-by-crises 
ATB - https://www.atb.com/company/news/releases/support-for-
ukraine/#:~:text=In%20times%20of%20crisis%20and,team%20members%2C%20clients%20and%20Albe
rtans. 
Scotiabank - https://startright.scotiabank.com/newcomers.html#account-benefits 
RBC - https://www.rbcroyalbank.com/dms/enterprise/newcomers/offers.html 
TD - https://www.td.com/ca/en/personal-banking/products/special-offers/newcomers-to-canada-
banking-package/ 
 

7. Оренда 

• RentFaster: https://www.rentfaster.ca/ab/calgary/ 

• Kijiji: https://www.kijiji.ca/h-calgary/1700199 

• Facebook Marketplace 

 

8. Центр пожертв (будь ласка, зателефонуйте заздалегідь, щоб призначити дату та час) 

  Адреса: 495 – 36 St NE. 

 403-604-2302 (пн-п'ятниця з 8:30 до 16:30) 

403-470-8171 (п'ятниця/нд 8:30-16:30) 

 

Володимирський Український Православний Собор 

404 Meredith Rd NE #1, Калгарі, AB T2E 5A6 

Середа 18:00-21:00 

Субота 11:30-16:00 

 

 

9. Уроки англійської мови 

• Спочатку вам потрібно буде зареєструватися для оцінки англійської мови в CLARC (Calgary 

Language Assessment and Referral Centre) за номером 403-262-2656. Будь ласка, скажіть їм, що ви 

українець, щоб отримати цю оцінку БЕЗКОШТОВНО. 
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• Після того, як ви закінчите оцінювання, ви будете спрямовані на правильні курси англійської 

мови. 

 

 

10. Освіта / Школа 

Будь ласка, дізнайтеся про процес реєстрації в двох шкільних округах, які фінансуються державою. 

• Інформація про реєстрацію для Ради освіти Калгарі (CBE) 

 https://www.cbe.ab.ca/welcome/Pages/default.aspx 

• Інформація про реєстрацію для католицького шкільного округу (CCSD) 

 https://www.cssd.ab.ca/district-st-john-reception 

 

11. Місця відвідати у  Калгарі 

https://www.tripadvisor.ca/Attractions-g154913-Activities-a_allAttractions.true-

Calgary_Alberta.html 

 

12. Продуктові магазини, де їжа дешевша 

 

• Superstore 

• Walmart 

• NoFrills 

• Costco – оптом 

• Український магазин Kalinka 

• Європейський магазин European Deli & Produce 

• Європейський магазин European Deli & Produce Market 

• Європейський магазин European Bakery & Deli 

• Європейський магазин Polcan Polish Store 

• Європейський магазин Luc’s European Meats 

13. Українські групи у Фейсбук 

• https://www.facebook.com/groups/688020985860109/?ref=share 

• https://www.facebook.com/groups/UkrainiansofCalgary/?ref=share 

• https://www.facebook.com/groups/ukrainiancalgary/?ref=share 

• https://www.facebook.com/groups/UkrainianNewcomers/?ref=share 

• https://www.facebook.com/calgaryucc/ 
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14. Реєстрація на Child Tax Benefit (Child Tax Benefit — це програма підтримки доходів для 

канадських сімей, яка перевіряється на рівень доходу. Він надається як неоподатковуваний 

щомісячний платіж, доступний для відповідних канадських сімей, щоб допомогти з витратами на 

виховання дітей)  

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-benefit-

overview/canada-child-benefit-apply.html 

15. Податись на AAHB-Alberta Adult Health Benefit (Програма допомоги дорослим у Альберті 

охоплює пільги для здоров’я мешканців Альберти в сім’ях із низьким рівнем доходу, які вагітні або 

мають високу потребу в ліках, що відпускаються за рецептом. Цей план охорони здоров’я включає 

дітей віком від 18 до 19 років, якщо вони живуть вдома та відвідують середню школу.  

https://www.alberta.ca/alberta-adult-health-benefit.aspx 
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