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Orientation to Ontario

Якщо ви вважаєте, що вас дискримінували за 
однією з цих захищених ознак, ви можете 
подати позов до Трибуналу з прав людини 
(Human Rights Tribunal). Щоб одержати 
юридичну допомогу в Центрі правової 
підтримки з питань прав людини (Human 
Rights Legal Support Centre), відвідайте сайт  
https://www.hrlsc.on.ca
Дізнайтеся більше про права людини в 
Онтаріо на сайті Комісії з прав людини в 
Онтаріо (Ontario at the Ontario Human Rights 
Commission) за адресою  
https://www.hrlsc.on.ca
ПРАВА МОЛОДІ
Хоча молода людина вважається дорослою 
в 18 років, існують й інші закони, засновані на 
віці. В Онтаріо вам повинне бути 19 років, 
щоб ви могли пити або купувати тютюнові 
вироби. Вік згоди на сексуальні відносини 
становить 16 років за деякими 
виключеннями.
Дізнайтеся більше про вік згоди на сайті 
https://justice.gc.ca  або findlink.at/ageconsent 
ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
Дізнайтеся більше про правову систему 
Онтаріо й про те, як одержати доступ до 
юридичних послуг.

Довідник адвокатів і помічників юристів в 
Онтаріо можна знайти на сайті Юридичного 
суспільства Верхньої Канади (Law Society of 
Upper Canada) за адресою https://lso.ca або на 
сайті findlink.at/tlsu

КАНАДСЬКА ХАРТІЯ ПРАВ І СВОБОД 
(CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND 
FREEDOMS)
Ця хартія захищає наступні права й свободи 
чоловіків і жінок:

• Можливість вільно виражати свої
переконання.

• Можливість вільно об’єднуватися, з ким
побажаєте.

• Можливість вільно сповідувати свою
релігію.

• Право жити в будь-якому місці Канади.
• Право на захист від незаконного арешту й

право на належну правову процедуру.
• Право на рівний захист і рівні переваги

закону без дискримінації за ознакою раси,
національного або етнічного походження,
кольору шкіри, релігії, статі, віку,
розумової або фізичної неповноцінності.

• Право на одержання послуг
федерального уряду англійською або
французькою мовою.

ЮРИДИЧНІ ПРАВА Й ПОСЛУГИ

Дізнайтеся про Хартію на сайті Міністерства 
юстиції на сайті  https://justice.gc.ca або  
findlink.at/constiacts

КОДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ ОНТАРІО (THE 
ONTARIO HUMAN  RIGHTS CODE)
Згідно з цим Кодексом, дискримінація або 
переслідування людини в сфері зайнятості, 
житла й послуг на підставі її віку, раси, етнічної 
приналежності, місця походження, релігії, 
інвалідності, родинного стану (включаючи статус 
одностатевого партнерства), ідентичності, 
наявності судимостей, статі або сексуальної 
орієнтації є незаконними.
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• Legal Aіd Ontarіo надає юридичні 
послуги людям з низькими доходами. 
Телефонуйте за номером 
1-800-668-8258 або заходьте на сайт 
https://www.legalaid.on.ca/

• Settlement.org надає інформацію про 
канадську правову систему і юридичні 
послуги:  https://settlement.org або 
findlink.at/Legal-Serv

• Communіty Legal Educatіon Ontarіo 
випускає інформаційні бюлетені, що 
допомагають людям зрозуміти свої 
законні права й обов'язки. Додаткову 
інформацію можна знайти на сайті 
https://www.cleo.on.ca

• Для одержання юридичної інформації 
(доступної більше ніж 170 мовами) 
телефонуйте 1-866-252-0104 або завітайте 
на сайт Justice Ontario за адресою https://
www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca або на 
сайт findlink.at/on-justice

Якщо ви вважаєте, що уряд Онтаріо обійшовся з 
вами несправедливо, ви можете повідомити про 
те, що трапилося, омбудсменові Онтаріо      
https://www.ombudsman.on.ca/

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА

В Онтаріо два важливі закони 
захищають ваші законні права і свободи:

• Канадська хартія прав і свобод 
(Canadian Charter of Rights and 
Freedoms).

• Кодекс прав людини провінції 
Онтаріо (Ontario Human Rights 
Code).
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