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Orientation to Ontario
ФРАНКОМОВНІ НОВОПРИБУЛІ ДО ОНТАРІО

ФРАНКОМОВНА СПІЛЬНОТА В ОНТАРІО

Закон про надання послуг французькою 
мовою (French Language Services Act) 
гарантує право людини на отримання 
послуг французькою мовою від державних 
органів і агентств Онтаріо у 25 спеціально 
призначених районах.
Щоб дізнатися більше про 25 призначених 
районів, відвідайте сайт ontario.ca
Для отримання додаткової інформації 
зателефонуйте в інформаційну службу 
ServiceOntario  за номером 1 866 532 3161 
(безкоштовно) або (на території Торонто) 
(416) 314 5518.
Ви можете знайти спільноти в Онтаріо, де 
ви можете отримати доступ до різних 
послуг французькою мовою. Для 
отримання додаткової інформації, будь 
ласка, відвідайте сайт !0��(%//!)!*0ċ+.#ƫ
Якщо у вас є друзі або сім'я, які думають 
про переїзд до Онтаріо, ви можете 
запросити їх відвідати сайт  
%))%#.�0%+*".�*�+,$+*!ġ+*0�.%+ċ��

ДОСТУПНІ РЕСУРСИ

Інформація про облаштування на новому місці
Оселившись в Онтаріо, ви можете скористатися 
великою кількістю корисних ресурсів.

• Щоб знайти агентство з питань 
облаштування на новому місці поруч з 
вами, відвідайте сайт !0��(%//!)!*0ċ+.#

• Уряд Онтаріо має цінну інформацію для 
франкомовних новоприбулих, які 
проживають в Онтаріо. Для отримання 
більш детальної інформації про 
франкомовну громаду Онтаріо та про 
проживання у франкомовному середовищі 
в Онтаріо відвідайте сайт stage +*0�.%+ċ��ƫ

• Щоб оселитися в Онтаріо, вам 
знадобиться інформація про різні сфери, 
такі як житло, зайнятість, охорона 
здоров'я, юридичні послуги, освіта, 
культура, спосіб життя та багато інших. 
Для отримання додаткової інформації, 
будь ласка, відвідайте сайт 
!0��(%//!)!*0ċ+.#

• Щоб знайти громадські послуги, які вам 
можуть знадобитися, або щоб отримувати 
інформацію 24 години на добу, 7 днів на 
тиждень, відвідайте сайт Ăāā+*0�.%+ċ��ĥ". 
або зателефонуйте за номером Ă-ā-āċƫƫ

Люди з вадами слуху можуть зателефонувати 
за номером 1-888-340-1001. Зателефонувавши 
за номером 211, ви будете говорити з людиною, 
а не з машиною, а послуги є безкоштовними та 
конфіденційними. Послуги надаються більше 
ніж  100 мовами.
ЗАЙНЯТІСТЬ

Онтаріо має сильну, диверсифіковану економіку 
з багатьма різними видами робіт та 
промисловості. Для отримання додаткової 
інформації про можливості пошуку роботи 
зателефонуйте до організації Emploi Ontario за 
номером 1 800 387 5656 або відвідайте сайт ƫ 
+*0�.%+ċ��ĥ".ĥ�+))1*%0%!/ĥ!),(+5)!*0

Тут вони знайдуть інформацію про 
франкомовні спільноти та послуги, доступні 
для них, такі як місцева інформація про 
освіту, бізнес, зайнятість та охорону 
здоров'я.
Цей закон гарантує, що послуги повинні 
бути доступні французькою мовою в 
державних установах провінції.
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ОСВІТА

В Онтаріо є чотири державні шкільні 
системи: франкомовні громадська та 
католицька системи і англомовні 
громадська та католицька системи. Є 12 
франкомовних управлінь освіти, які 
представляють 425 франкомовних шкіл. 
Для отримання додаткової інформації 
відвідайте сайт ontarioċ��ƫ

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНІ 
ПОСЛУГИ

Якщо ви шукаєте франкомовні послуги у 
сфері охорони здоров'я та соціального 
обслуговування, відвідайте сайт 
c(%-1!6/�*0!ċ��ĥ".ƫ

ЖІНКИ

Якщо ви франкомовна жінка, яка має 
справу з насильством і потребує 
допомоги, будь ласка, зателефонуйте до 
організації Fem'aide за номером 
1-877-336-2433 або за номером для 
людей з вадами слуху 1-866-860-7082. 
Ця франкомовна гаряча лінія доступна 
24 години на добу, 7 днів на тиждень. 
Щоб отримати додаткові відомості про 
цю послугу, відвідайте сайт "!)�% !ċ��
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СПIЛЬНОТА ДЛЯ МОЛОДИХ НОВОПРИБУЛИХ

Ви можете взяти участь в онлайн-
спільноті для молодих новоприбулих, 
відвідавши сайт *+12!�14&!1*!/ċ��

Тут ви можете подивитися відео, 
створені молоддю про їхній досвід 
облаштування на новому місці, 
приєднатися до дискусійних груп і 
отримати інформацію про школу, 
зайнятість, житло та багато інших 
цікавих сфер.

Якщо вам 20 або менше років, і вам 
потрібно поговорити з кимось про 
проблеми, які у вас можуть виникнути, 
або проблеми, з якими ви стикаєтеся, 
ви можете зателефонувати за 
номером 1 800 668 6868 24 години на 
добу, 7 днів на тиждень. Ці послуги є 
анонімними, безкоштовними, 
конфіденційними та професійними. 
Для отримання додаткової інформації 
відвідайте сайт ƫ&!1*!//!&!�+10!ċ��ƫƫ

https://www.ontario.ca/fr/page/education-et-formation
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