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Місто Лаваль вітає громадян України, яких прийняли в Канаді відповідно до Дозволу на екстрену 
поїздку Канада-Україна (AVUCU). У співпраці з партнерськими організаціями та установами, 
муніципалітет розробив узгоджену стратегію прийому та комплекс послуг, щоби задовольнити 
потреби у поселенні та інтеграції українців у Лавалі. 

1. Інформація про державні послуги перед прибуттям у Лаваль 

 
Етапи 

 
Послуги 

 
Кого стосується 

 

Прибуття в аеропорт  Громадяни України прибувають в аеропорт у 
Монреалі. 

 Прибулі з України 

 

Карантин у 
федеральному 
закладі 

Пройти карантин зобов’язані особи, які: 

 не мають належного щеплення проти COVID-
19 і не мають плану карантину; 

 мають позитивний результат тесту на 
COVID-19; 

 мають симптоми COVID-19. 

Під час карантину про них потурбуються у 
федеральному закладі. 

Під час карантину їм зателефонує 
призначена приймальна організація, щоб 
оцінити їхні потреби. 

 Федеральний уряд 

Імміграція, біженці і громадянство Канади 
(IRCC) 

  
Соціальний центр допомоги іммігрантам 

514 932-2953 | csai@centrecsai.org 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine.html
mailto:csai@centrecsai.org
https://centrecsai.org/


 

Місто Лаваль  3 
 

 
Етапи 

 
Послуги 

 
Кого стосується 

 

Прийом в кіоску 
аеропорта 

 Роздача інформаційних документів і бланків 
на згоду. 

 Оцінка потреб у тимчасовому житлі. 

 У разі потреби, при виході буде наданий 
транспорт до місця тимчасового проживання 
або вони зможуть приєднатися до своїх 
близьких. 

 Уряд провінції 

Агенти допомоги в інтеграції (AAI) 
Міністерства імміграції, франкізації та 
інтеграції (MIFI) 

  
Соціальний центр допомоги іммігрантам 

514 932-2953 | csai@centrecsai.org 

 

Тимчасове 
проживання у 
Монреалі (при 
необхідності) 

 Зустріч і визначення потреб новоприбулих 
українців. 

 Допомога у пошуку тимчасового житла. 

  
Соціальний центр допомоги іммігрантам 

514 932-2953 | csai@centrecsai.org 

 

Дозвіл на 
працевлаштування 
(роботу) 

 Отримання дозволу на працевлаштування 
(роботу). 

 Заповніть онлайн-заявку:  
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-
ukraine/ukraine-permis-travail-ouvert.html 

 Федеральний уряд 

Імміграція, біженці і громадянство Канади 
(IRCC) 

 Організації супроводу та підтримки в 
інтеграції (PASI), якщо дозвіл не було 
отримано в аеропорту. 

mailto:csai@centrecsai.org
mailto:csai@centrecsai.org
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine/ukraine-permis-travail-ouvert.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine/ukraine-permis-travail-ouvert.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine/ukraine-permis-travail-ouvert.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine.html
https://centrecsai.org/
https://centrecsai.org/
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Етапи 

 
Послуги 

 
Кого стосується 

 

RAMQ 
План медичного 
страхування Квебека 

 Запис на прийом у медичне відомство 
(RAMQ) 

 Телефонуйте за одним із наступних 
номерів, щоб отримати реєстаційний 
бланк: 
Район міста Квебека: 418 646-4636 
В інших місцях провінції Квебек: 
1 800 561-9749 

 Прибулі з України 

 Організації, які діють в рамках Програми 
супроводу та підтримки в інтеграції (PASI) 

 

Від’їзд до Лаваля 
 Від’їзд до Лаваля після тимчасового 

проживання в Монреалі або безпосередньо з 
аеропорту, залежно від випадку. 

 Прибулі з України 

2. Послуги в Лавалі 

 
Етапи 

 
Послуги 

 
Кого стосується 

 

Приїзд в Лаваль 

 Звернення в організації, які забезпечують 
супровід і підтримку в інтеграції, PASI 
(Programme d’accompagnement et de soutien à 
l’integration) для здійснення перших кроків 
для улаштування в Лавалі. 

 Реєстрація на платформі ARRIMA, щоб 
подати заяву на супровід агентом по 
допомозі в інтеграції  (ААІ) від (MIFI) 
Міністерства імміграції, навчання 
французької мови і інтеграції. 

Accompagnement Québec: 

 Прибулі з України 

 Організації, які діють в рамках Програми 
супроводу та підтримки в інтеграції (PASI) 

https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes
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Етапи 

 
Послуги 

 
Кого стосується 

https://www.quebec.ca/immigration/service-
integration-personnes-immigrantes 

Перші кроки по влаштуванню 

 

Прийом з метою 
визначення потреб 
людини 

У разі здійсненої реєстрації на платформі 
ARRIMA Міністерства імміграції, франкізації 
та інтеграції 

 Запис на прийом для супроводу агентом по 
інтеграції (ААІ): 

 Встановлення потреб; 

 Розробка індивідуального плану дій. 

В разі незакінченої реєстрації на платформі 
ARRIMA Міністерства імміграції, франкізації 
та інтеграції 

 Запис на прийом в організацію по супроводу і 
інтеграційній підтримці поблизу місця вашого 
проживання: 

 Допомога у реєстрації на платформі 
ARRIMA; 

 Перевірка кроків для отримання дозволу 
на працевлаштування (роботу) і 
реєстрація в програмі медичного 
страхування; 

 Визначення потреб. 

 Прибулі з України 

 Агенти імміграційної підтримки (AAI) 
Міністерства імміграції, франкізації та 
інтеграції (MIFI) 

 Організації, які діють в рамках Програми 
супроводу та підтримки в інтеграції (PASI) 

 

Житло  Допомога і супровід у пошуку житла. 

 Прибулі з України 

 Організації, які діють в рамках Програми 
супроводу та підтримки в інтеграції (PASI) 

https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes
https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes
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Етапи 

 
Послуги 

 
Кого стосується 

 

Перевірка стану 
здоров’я 

Особам, які влаштувалися в Лавалі, надаються 
такі послуги: 

 перевірка стану здоров’я; 

 оцінка морально-психологічного стану; 

 направлення за потребами (механізм 
постановки на чергу для отримання сімейного 
лікаря, щеплення, психосоціальні служби, 
вузькі спеціалісти тощо). 

 Поліклініка для біженців Комлексного центру 
охорони здоров'я та соціальних послуг 
(CISSS) Лаваля за направленням від 
Carrefour d’intercultures de Laval (CIL), 
організації, призначеної MIFI (Міністерством 
імміграції, франкізації та інтеграції) 

 Clinique des réfugiés du CISSS de Laval 
1665, rue du Couvent  
Laval,Québec, H7W 3A8 

  

 

Запис дітей до школи 

 Запис дітей до школи за місцем проживання: 

 Процедура запису до школи Центра 
шкільних послуг Лаваля (Centre de 
services scolaire de Laval) 

https://www.csslaval.ca/4-a-16-
ans/inscription/procedures-
dinscription/nouveaux-eleves-au-css-de-
laval/ 

Необхідні документи для запису дитини 
до школи: свідоцтво про народження, 
2 документи про місце проживання, 
імміграційні документи, паспорти, 
посвідчення особи. 

 Батьки, що прибули з України 

  

Центр шкільних послуг Лаваля 

За підтримки організацій по втіленню 
програми супроводу і підтримки в інтеграції 
(PASI) 

https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/nouveaux-eleves-au-css-de-laval/
https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/nouveaux-eleves-au-css-de-laval/
https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/nouveaux-eleves-au-css-de-laval/
https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/nouveaux-eleves-au-css-de-laval/
http://www.carrefourintercultures.com
https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/nouveaux-eleves-au-css-de-laval/
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Етапи 

 
Послуги 

 
Кого стосується 

 

Дитячий садок і 
денний табір 

 Запис дітей в дитячий садок  і денний табір 
або інші заходи за потребою: 

 Дитячі садки: 

 приймають дітей від 0 до 5 років; 
 Центри для дітей дошкільного віку 

(CPE); 
 Дитячі садки сімейного типу; 
 Приватні дитячі садки; 

 Денні табори; 

 Інші заходи щодо загального розвитку: 

 Будинки сім’ї. 

 Прибулі з України 

 Організації, які діють в рамках Програми 
супроводу та підтримки в інтеграції (PASI) 

 

Вивчення 
французької мови 

 Запис на курси французької мови 

 Курси повного дня з французької мови 
для іммігратнів 

Записатися: 

https://www.quebec.ca/education/apprendre
-le-francais/cours-temps-
complet/immigrant/temps-
complet/inscription 

 Курси неповного дня з французької мови 
для іммігрантів 

Записатися: 

https://www.quebec.ca/education/apprendre
-le-francais/cours-temps-
partiel/immigrant/temps-partiel/inscription 

 Курси французької мови на повний день 

Запис на курси на повний день здійснюється 
онлайн. Вам можуть допомогти з 
реєстрацією організації PASI та агенти 
імміграційної підтримки (AAI) Міністерства 
імміграції, франкізації та інтеграції  (MIFI).  

 Організації, що пропонують курси 
французької мови на повний день: 

 

 Курси французької мови на неповний 
день 

Організації, що пропонують курси 
французької мови на неповний день: 

 

 

abc 

https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais/cours-temps-complet/immigrant/temps-complet/inscription
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais/cours-temps-complet/immigrant/temps-complet/inscription
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais/cours-temps-complet/immigrant/temps-complet/inscription
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais/cours-temps-complet/immigrant/temps-complet/inscription
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais/cours-temps-partiel/immigrant/temps-partiel/inscription
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais/cours-temps-partiel/immigrant/temps-partiel/inscription
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais/cours-temps-partiel/immigrant/temps-partiel/inscription
https://www.cmontmorency.qc.ca/
https://ealaval.com/centre-de-formation-les-berges/
https://www.loisirsbonpasteur.com/
http://www.carrefourintercultures.com/
http://www.petitespoir.ca/
https://pcarriere.com/
https://ealaval.com/centre-de-formation-les-berges/
https://www.loisirsbonpasteur.com/
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Етапи 

 
Послуги 

 
Кого стосується 

 

Ціль інтеграції 

 Записатися й взяти участь в сесії Цілі 
інтеграції на французькій мові (рівень 
володіння мовою для побутового спілкування 
і середній): 

 Інформація про цінності квебекського 
суспільства і демократичні цінності; 

 Ознайомлення з соціокультурним станом 
в провінції Квебек; 

 Розуміння особливостей ринку праці. 

 Новоприбулі з України 

 Агенти з інтеграційної допомоги 

  

 

Робота 

 Участь у заходах та послугах з 
працевлаштування для фізичних осіб: 

 Доступ до універсальних заходів з 
працевлаштування (кімната 
самообслуговування; незалежно від 
статусу громадянина України); 

 Доступ до всіх заходів і послуг з 
працевлаштування (включаючи MFOR 
(Заходи по підготовці кадрів)  і PRIIME 
(Програма допомоги в інтеграції 
іммігрантів) для громадян України з 
дозволом на роботу); 

 Оцінка потреб у працевлаштуванні та 
направлення. 

 Громадяни України: 

 Тимчасові жителі (AVUCU) з відкритим 
дозволом на роботу; 

 Тимчасові жителі (AVUCU), які чекають 
на дозвіл на роботу; 

 Тимчасові жителі (AVUCU) без дозволу 
на роботу; 

 Постійні жителі (Спеціальна гуманітарна 
програма для возз’єднання сім’ї 
(спонсорована особа). 

 Агенти Québec Laval з допомоги в 
працевлаштуванні за направленням агентів 
допомоги в інтеграції MIFI (AAI) у співпраці з 
організаціями PASI. 

https://pcarriere.com/integration-au-quebec/
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Етапи 

 
Послуги 

 
Кого стосується 

 

Фінансова допомога 
на крайній випадок 

 Заява на отримання фінансової допомоги на 
крайній випадок, в ідеалі - онлайн: 

 Якщо українець залишився без 
фінансових ресурсів, заяву на фінансову 
допомогу можна подати до офісу Services 
Québec Laval онлайн, електронним 
повідомленням або особисто. 

Онлайн 

https://www.quebec.ca/immigration/accueil-
ukrainiens/aide-financiere-ukraine 

Поштою 

Паперову форму заяви на фінансову 
допомогу можна отримати за 
зверненням до Центра зв‘язку з 
клієнтами за номером 1 877 767-8773. 
Обслуговування французькою або  
англійською мовою. 

Особисто 

Заявник також може звернутися особисто 
до офісу Квебекської служби для 
отримання бланка заяви. 

У деяких випадках треба буде пред’явити свої 
документи, що посвідчують особу, у 
найближчому до вашого місця проживання офісі 
Квебекської служби. 

 Прибулі з України 

 Організації, які діють в рамках Програми 
супроводу та підтримки в інтеграції (PASI) 
 

 
 
 

  Laval 

Квебекська служба в Лаваль-де-Рапід 

3, Place Laval, 4e étage, Laval-des-Rapides 

або 

Квебекська служба в Шомеде 

1438, boulevard Daniel-Johnson, Chomedey 

 
 
 
 

 
 

 Використовуйте локатор, щоб знайти офіс 
Квебекської служби, по поштовому індексу 
адреси заявника: 

https://www.localisateur.servicesquebec. 
gouv.qc.ca/ 

 

Допомога продуктами 
харчування 

 За потреби отримайте невідкладну 
продовольчу допомогу. 

 Прибулі з України 

 Організації, які діють в рамках Програми 
супроводу та підтримки в інтеграції (PASI) 

https://www.quebec.ca/immigration/accueil-ukrainiens/aide-financiere-ukraine
https://www.quebec.ca/immigration/accueil-ukrainiens/aide-financiere-ukraine
https://www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/
https://www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/
https://www.quebec.ca/services-quebec
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Етапи 

 
Послуги 

 
Кого стосується 

  
(Волонтерський центр та Moisson Laval) 

 

Муніципальні, 
комунальні та 
соціальні служби 

 Отримати послуги муніципальних, 
громадських та соціальних послуг. 

 Прибулі з України 

 Організації, які діють в рамках Програми 
супроводу та підтримки в інтеграції (PASI) 

 Муніципальні служби за номером телефону 
311 

 Громадські та соціальні послуги: 
інформаційна лінія за номером 211 

 Медичні та соціальні послуги: інформаційна 
лінія 811 

3. Організації по супроводу та допомозі в інтеграції 

 
  

 

226-1536, boulevard Curé-Labelle 

Laval (Québec) H7V 2W2 

Телефон: 450 686-0554 

Факс: 450 686-2809 

www.carrefourintercultures.com 

150-500, boulevard Saint-Martin O. 

Laval (Québec) H7M 3Y2 

Телефон: 450 627-7757 

Факс: 450 967-1061 

www.cjelaval.qc.ca 

1235, montée du Moulin 

Laval (Québec) H7A 3V6 

Телефон: 450 936-1922 

Факс: 450-936-1923 

www.petitespoir.ca 

(Objectif intégration) 

1772, boulevard Le Corbusier 

Laval (Québec) H7S 2K1 

Телефон: 450 682-2278 

Факс: 450 682-2924 

https://pcarriere.com/ 
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