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Крок 1: Подача заявки на 

участь у CUAET 
Безкоштовна програма 

пришвидшеного отримання 
документів на тимчасове 

проживання українців у Канаді. Час 
обробки заявки – 2 тижні. 

Під час зустрічі з IRSA PEI Вам буде запропоновано такі послуги: 
• Пошук тимчасового житла
• Подача заявки на отримання номера соціального страхування (SIN)
• Подача заявки на отримання медичної картки PEI та реєстрація на 

проходження обов‘язкового медогляду (рентген грудної клітки, 
огляд у лікаря, вакцинація, тощо)

• Подача заявки на діючі пільгові програми 
• Відкриття банківського рахунку 
• Усний та письмовий переклад (для отримання водійських прав, 

карти щеплень, тощо) 
• Встановлення зв’язку з Українською Громадою PEI 
• Скерування на отримання додаткових внутрішніх послуг 

IRSA PEI, серед яких: 

Під час 2ої та 3ої зустрічі із працівником IRSA PEI можна: 
• Отримати відповіді на питання, поставлені під час 1ої зустрічі 
• Поставити загальні та уточнюючі питання 
• Обговорити інтереси та другорядні потреби 
• Попросити про допомогу із закупівлею продуктів харчування, 

транспортуванням,  навчанням, отриманням пільг від провінції, 
придбанням мобільного телефону, ознайомленням із життям у 
Канаді, соціалізацією, тощо  
 
У разі потреби клієнти можуть користуватися послугами IRSA 
PEI протягом двох років 

• 17 травня, 2022 року уряд 
Канади запустив безкоштовну 
програму CUAET для 
пришвидшеного отримання 
документів на тимчасове 
проживання у Канаді.  

• Щоб отримати доступ 
до необхідних послу, під 
час подачі документів на 
відкриття візи важливо 
також подати заявку 
на отримання дозволу 
на працевлаштування, 
незалежно від того, чи Ви 
плануєте працювати, чи ні.  

• Усім українцям, хто прибув до 
PEI, рекомендується пройти 
онлайн-реєстрацію в IRSA 
PEI, щоб отримати необхідні 
підтримку та послуги.  

• Якщо під час подачі 
документів на відкриття 
візи Ви не подали заявку 
на отримання дозволу на 
працевлаштування, Ви 
можете це зробити після 
прибуття до PEI. 

Крок 4: Реєстрація в IRSA
Усі українці мають зареєструватися 

онлайн в IRSA PEI.  
www.irsapei.ca | info@irsapei.ca

*Українці, які вже перебувають у провінції 
PEI (наприклад, іноземні студенти), також 

повинні зареєструватися в IRSA PEI. 

Крок 5: Зустріч з 
працівником IRSA PEI

IRSA зв’яжеться з Вами протягом 
2-3 днів після реєстрації, щоб 

призначити зустріч. 

Необов’язковий крок: Скерування до PEI Office of Immigration
Якщо людина з України виявить бажання залишитися у провінції PEI на 

постійній основі, її необхідно скерувати до PEI Office of Immigration для 
обговорення процесу імміграції.

Крок 6: 2га і 3тя зустрічі з 
працівниками IRSA PEI 
У разі потреби проведення 

додаткових зустрічей з 
працівниками IRSA PEI у зручний 

для клієнта час. 

Крок 2: Прибуття до Канади 
Пройдіть процес реєстрації 

та отримайте інформаційний 
пакет для Вашої провінції від 

Канадського Червоного Хреста.

Крок 3: Прибуття до PEI 
IRSA PEI збільшує кількість 

інформаційних вивісок в аеропорту 
міста Шарлоттаун, заохочуючи 

українців реєструватися  
в IRSA. 

Допомога в 
працевлаштуванні 

Допомога для молоді Послуги сімейних 
консультантів 

Оцінювання знання 
мови для дорослих 

Скерування на 
оцінювання знання мови 

та реєстрація на навчання 
дітей шкільного віку 
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