TIES is offering support for
Ukrainians fleeing the war
If you have recently left Ukraine and have arrived in Calgary, or you are
sponsoring someone from Ukraine, there are resources and assistance
available that can ease your stress and burden.
Supports from the Government of Canada:

Supports from The Immigrant Education Society:

Canada is offering three-year work and study visas to
Ukrainian nationals who are seeking refuge from the
war in their country. It is important to note that while
Canada is not identifying Ukrainians as internationally
recognized refugees, many of the same supports will
be made available to the new arrivals. At this point,
4.5 million people have fled Ukraine with millions
more internally displaced.

The Immigrant Education Society (TIES) is here to
help with FREE English language programs, FREE
employment training initiatives, and FREE mental
health counselling for individuals or whole families.
Services are available immediately and without cost
to the participants or the host families.

Canada launched a new temporary residence pathway
for Ukrainians wishing to seek refuge in Canada on
March 17. Businesses and employers can now add
jobs for Ukrainians on Canada’s online job bank.
Click here for Government of Canada supports for
Ukrainian Temporary Residences

Supports from the Government of Alberta:
The Government of Alberta is supporting medical and
emergency medical care for arriving Ukrainians. Other
provincial supports are available.
•
•
•

If you know of someone who has fled the war in
Ukraine and can use some help to get established
here in Calgary, please don’t hesitate to contact our
Settlement and Mental Health Programs Manager,
Ronni Abraham, who will help with connection to
available services.

Contact Ronni Abraham for TIES Support:
ronniabraham@immigrant-education.ca

587-392-4177
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Школа TIES надає допомогу
українцям, що рятуються від війни

Якщо ви нещодавно залишили Україну і прибули до Калгарі або спонсоруєте
когось з України, школа TIES надає ресурси і допомогу, які можуть полегшити
ваш стан стресу та стурбованості.
Підтримка від уряду Канади

Підтримка від школи TIES

Канада пропонує трирічні робочі та навчальні візи
громадянам України, які шукають притулку від війни, що
триває в Україні. Важливо зазначити, що хоча Канада
не вважає українців міжнародно визнаними біженцями,
більшість подібних програм для біженців буде надано
і новоприбулим українцям. На цей момент з України
виїхали 4,5 мільйона людей, але ще багато мільйонів
залишаються вимушеними переселенцями на території
України.

Товариство іммігрантської освіти (TIES) пропонує
вам БЕЗКОШТОВНЕ вивчення англійської мови;
БЕЗКОШТОВНІ програми з працевлаштування; а також
БЕЗКОШТОВНІ консультації для окремих осіб або
цілих родин з проблем психічного здоров’я. Ці послуги
надаються негайно та безкоштовно для українців та
приймаючих сімей.

17 березня Канада запровадила новий шлях тимчасового
проживання для українців, які бажають знайти притулок
у Канаді. Підприємства та роботодавці тепер можуть
розміщувати вакансії для українців у канадському
онлайн-банку робіт.
перейдіть за цим посиланням на веб-сайт уряду Канади
для інформації про доступну підтримку з питань
тимчасового місцепроживання для українців

Підтримка від уряду Альберти
Уряд Альберти надає медичну та термінову медичну
допомогу для новоприбулих українців. Надається також
інша допомога від провінції.
•
•
•

Якщо ви знаєте людей, які залишили Україну через
війну і потребують допомоги для влаштування в
Калгарі, будь ласка, звертайтеся до Ронні Абрахам,
менеджера з питань розміщення та з питань психічного
здоров’я, яка допоможе вам зв’язатися з відповідними
агентствами для отримання необхідної допомоги.

Контакти Ронні Абрахам:
ronniabraham@immigrant-education.ca

587-392-4177

Альберта з Україною
Підтримка для українців | Alberta.ca
Медичні послуги Альберти для України |
Alberta Health Services
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Школа TIES предлагает помощь
украинцам, спасающимся от войны

Если вы недавно оставили Украину и прибыли в Калгари или спонсируете
кого-то из Украины, вам предлагаются ресурсы и помощь для облегчения
психической травмы и стресса.
Помощь от правительства Канады

Поддержка от школы TIES

Канада предлагает трёхлетние рабочие и студенческие
визы для граждан Украины, которые спасаются от
войны. Необходимо отметить, что хотя Канада не считает
украинских граждан международно признанными
беженцами, многие из аналогичных программ поддержки
будут предоставлены вновь прибывшим украинцам. В
данный момент 4,5 миллиона людей покинули Украину,
а также многие миллионы остаются вынужденными
переселенцами на территории Украины.

Общество образования для иммигрантов (TIES)
предлагает вам БЕСПЛАТНОЕ изучение английского
языка; БЕСПЛАТНЫЕ программы по трудоустройству;
а также БЕСПЛАТНЫЕ консультации по вопросам
психического здоровья. Эти услуги предоставляются
немедленно и бесплатно для украинцев и семей,
которые их приютили.

17 марта Канада запустила новую программу временного
проживания для украинцев, которые ищут убежище в
Канаде. Предприятия и работодатели теперь могут
размещать рабочие вакансии для украинцев в канадском
онлайн-банке работ.
перейдите по данной ссылке на вебсайт правительства
Канады с информацией о доступных программах
поддержки для временного местопроживания для
украинцев

Поддержка от правительства Альберты

Если вы знаете тех, кто покинул Украину из-за войны
и нуждается в размещении в Калгари, пожалуйста,
обращайтесь к Ронни Абрахам, менеджеру по
размещению и психическому здоровью. Она поможет
вам связаться с соответствующими службами для
получения необходимой помощи.

Контакты Ронни Абрахам:
ronniabraham@immigrant-education.ca

587-392-4177

Правительство Альберты предоставляет медицинскую
и неотложную помощь для прибывающих украинцев.
Предоставляется и другая помощь от провинции.
•
•
•
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