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Британська Колумбія продовжує розбудовувати мережу підтримки для українців, які 

приїдуть у Канаду 
 
ВІКТОРІЯ – Очікуючи на тисячі українців, які прибудуть до Британської Колумбії 

протягом наступних кількох місяців, 
провінція розширює перелік послуг і засобів підтримки задля надання новоприбулим 

біженцям та їхнім родинам 
необхідної допомоги. 
 
«Українці, які тікають зі своєї країни через вторгнення Росії, вже й так дуже багато 

втратили, намагаючись 
зберегти й убезпечити своє життя», — сказав Натан Каллен, Міністр житлово-

комунального господарства. «Пріоритет нашого 
уряду — забезпечити всім новоприбулим у Британську Колумбію доступ до послуг і 
підтримки, необхідних під час адаптації до життя в Канаді». 
 
Новий спеціалізований портал Welcoming Ukraine gov.bc.ca/WelcomingUkraine вже 

функцією та 
містить корисну інформацію для українців, які переїжджають до Британської Колумбії, а 

також 
для жителів провінції, які бажають стати волонтерами чи зробити пожертву задля 

підтримки українців. Цей веб-сайт пропонується також 
українською та російською мовами й доповнює телефонну лінію Service BC, створену в 

рамках комплексу 
заходів з підтримки, який провінція запровадить протягом найближчих місяців. Номер 

телефонної лінії Service BC: 
1 800 663-7867. 
 
На веб-сайті українці можуть скористатися безкоштовними сервісами з пошуку житла, 

оформлення медичного 
страхування, пошуку роботи, запису дітей до школи, а також дізнатися про інші 

громадські послуги 
й види підтримки. Але цим веб-сайтом можуть користуватися також і 
жителі Британської Колумбії, які хочуть запропонувати підтримку українцям, які 

рятуються від насильства. 
Зокрема, тут вони можуть пропонувати житло, роботу або робити пожертви. 
 
Українські громадські організації у великих міських і регіональних центрах зазначили, що 



вони вражені щедрістю жителів Британською Колумбії — вони не встигають обробляти 

всі дзвінки й 
пропозиції щодо підтримки, і потребують допомоги. Ця веб-сторінка разом із 

покращеними сервісами підтримки Service BC допоможе подолати 
ці проблеми. 
 
Уряд провінції вирішив надати біженцям з України право навчатися за тарифами для 

громадян, 
щоб допомогти їм продовжити навчання й отримати навички, 
необхідні для розширення можливостей працевлаштування. 
 
«Немає слів, щоб описати ті звірства, які зараз відбуваються в Україні», — сказала Енн 

Кан, Міністр 
з питань середньої спеціальної та професійної освіти. «Ми працюємо над тим, щоб хоч 

трохи полегшити життя для людей, 
які приїдуть у Британську Колумбію та схочуть продовжити або почати післяшкільну 

освіту. 
Ми продовжимо співпрацю з нашими навчальними закладами післяшкільної освіти, щоб 

підтримувати студентів, які 
стали жертвами цього конфлікту». 
 
Очікується, що більшість українців, які опиняться в Британській Колумбії, приїдуть за 

програмою екстреного переміщення Canada-Ukraine 
Authorization for Emergency Travel (CUAET). Згідно з цією новою федеральною 

програмою, 
українцям і членам їхніх сімей буде дозволено перебувати в Канаді до трьох років у якості 

тимчасових резидентів 
і подавати заяви на отримання трирічного дозволу на роботу відкритого 
типу. 
 
Станом на 30 березня 2022 року Канада отримала понад 91 000 заяв від українців 
у рамках нової програми екстреного переміщення. Федеральний уряд не обмежує 

кількість 
громадян України, які мають право подати заяву на участь у програмі. Україніці, які 

приїдуть у Канаду, зможуть оселитися у будь-якій провінції 
за своїм вибором. За оцінками, Британська Колумбія прийме приблизно 17–20% 
новоприбулих українців. 
 
«Ми дякуємо уряду за заходи, яких він вживає, щоб допомогти українцям, які 

приїжджають 
до провінції», — сказала Кеті Крокер, генеральний директор Спілки багатокультурних 

громад і агентств із 
надання послуг Британської Колумбії. «Це вирішальний момент для українців, які 

намагатимуться побудувати нове життя 
в Канаді. Члени нашої спілки стануть стратегічно важливою ланкою для успішної 

інтеграції новоприбулих у спільноту Британської Колумбії, і ми 
наполегливо працюємо з урядом, бізнесом і громадами, щоб українці почувалися у безпеці 
й відчували підтримку в питаннях розселення та інтеграції в суспільство». 



 
Заходи, яких вживатиме уряд Британської Колумбії, залежатимуть від розвитку ситуації в 

Україні 
й кількості біженців. Провінція співпрацює з міністерствами, федеральним 
урядом і українською громадою, щоб забезпечити належну підтримку, 
коли це потрібно. Протягом наступних тижнів з’явиться додаткова підтримка в режимі 

онлайн. 
 
Дізнатися більше: 
Англійська: gov.bc.ca/WelcomingUkraine 
Українська: gov.bc.ca/WelcomingUkraine-UKR 
Російська: gov.bc.ca/WelcomingUkraine-RU 
 
Контакти:  
Алана Конні (Alanah Connie) 
Старший спеціаліст зі зв'язків з громадськістю 
Міністерство житлово-комунального господарства 
250-880-3945 


