CUIAS

ДЕ НАС ЗНАЙТИ
ГОЛОВНИЙ ОФІС

2383 Bloor St. W., 2nd floor, Toronto, ON M6S 1P6
Tel: 416 767 4595
Fax: 416 767 2658
E-mail: cuias@cuias.org

IMMIGRANT SERVICES

КУІС - це джерело
компетентних порад,
достовірної інформації та
професійної допомоги

НОВІ В КАНАДІ?
БЕЗКОШТОВНІ ПОСЛУГИ
ДЛЯ ІММІГРАНТІВ

ЛАСКАВО ПРОСИМО

ОФІС В NORTH YORK

540 Finch Ave. W., Unit 131, Toronto, ON M2R 1N7
Tel: 416 225 0511
Fax: 416 225 5008
E-mail: cuias@cuias.org

АДАПТАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІММІГРАЦІЮ
www.cuias.org
416.767.4595
CUIAS Immigrant Services
Нові в Канаді_New to Canada

ПРО НАС
Канадсько-Українська
Імміграційна Служба

КУІС - це некомерційна
громадська організація
при підтримці федерального та
провінційного урядів,
а також української громади,
яка більше 40-ка років надає
допомогу новоприбулим

Ми надаємо послуги
англійською, українською,
російською, польською
та румунською мовами

НАШІ ПОСЛУГИ
• Адаптація і безкоштовні послуги по
прибутті в Канаду
• Консультації з питань повсякденного життя
(житло, оформлення дітей до школи, переклад
довідок про щеплення, банківський рахунок,
охорона здоров’я і т.д.)
• Заповнення необхідних заяв та форм
(SIN, OHIP, дитячі бенефіти, субсидоване
житло і садочки; Welcome Policy, OW, ODSP,
пенсії)
• Відновлення загублених або вкрадених
документів (PR cards, landed documents)
• Допомога у справах з Canada Revenue
Agency (переклади, написання листів)
• Інформація по пошуку роботи
(допомога з написанням резюме)

Наші
досвідчені та професійні працівники
завжди раді допомогти вам
у влаштуванні в Канаді.

• Інформація по імміграції
(family sponsorship, visitor/ work/ study permit
extensions)
• Допомога в реєстрації на курси англійської
мови

OUR SERVICES
• Reception and orientation upon arrival
• Assistance with immediate needs
(housing, schooling for children, immunization
records translation, banking, health, etc.)
• Applying for basic government services SIN, OHIP, Child Tax Benefits, OW, ODSP,
subsidized housing, daycare, etc.
• Welcome Policy application assistance
• Restoration of lost/ stolen documents
(PR cards, landed documents)
• Help dealing with Canada Revenue
Agency matters (interpretation, writing letters)
• Employment search information, resume
writing help
• Immigration information
-family sponsorship
-visitor/ work/ study permit extensions
• Assistance with registration for English
classes

