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МОЛОДЬ
В Онтаріо існує безліч спеціальних послуг 
для дітей, підлітків і молодих дорослих. 
Багато організацій і державних установ 
надають допомогу з питань освіти, 
працевлаштування, волонтерства, охорони 
здоров›я й соціальних проблем.

Newyouth.ca – це онлайн- співтовариство для 
новоприбулої молоді з інформацією про 
школи, роботу, здоров›я й імміграцію. Тут 
також перераховані заходи для молодих 
людей по всій провінції й низка стипендій, 
грантів і посібників, доступних для 
новоприбулої молоді: newyouth.ca 

Youth Opportunities Ontario надає інформацію 
про працевлаштування, освіту, соціальні 
програми й волонтерство по всій провінції: 
youthconnect.ca 

ОСВІТА

Молоді люди в Онтаріо зобов›язані 
відвідувати школу до 18 років або до 
одержання диплома про середню освіту. 
В Онтаріо існують різні освітні програми. 
Середні школи Онтаріо не мають права 
запитувати у вас імміграційний статус при 
зарахуванні до школи.

Програма кооперативного навчання 
(Cooperative Education, co-op) у середній 
школі дозволяє учням отримувати заліки, 
які зараховуються для одержання диплома, 
одночасно здобуваючи досвід роботи. Сту-
денти кооперативної програми також можуть 
почати стажування по програмі Ontarіo Youth 
Apprentіceshіp Program (OYAP): ontario.ca або 
findlink.at/oyap

В Онтаріо налічується понад 40 коледжів і 
університетів, які фінансуються державою.

Крім того, у провінції налічується понад 400 
приватних коледжів професійної освіти.

Дізнайтеся більше про післяшкільну освіту на 
сайті ontario.ca або findlink.at/findschool

Канадські збройні сили пропонують юнакам 
і дівчатам широкий спектр можливостей 
для одержання освіти й розбудови кар›єри. 
Однак, щоб вступити в ряди збройних сил, 
необхідно бути громадянином Канади.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Працевлаштування молоді є однієї з головних 
проблем в Онтаріо. Існує безліч організацій 
і агентств, які допомагають молоді знайти 
роботу на неповний робочий день і дізнатися 
про можливості кар›єрного росту.

На сайті програми «Робочі місця для молоді» 
(Youth Jobs Program) зазначені робочі місця, 
можливості здобуття навичок і варіанти під-
тримка підприємництва, які можуть бути до-
ступні для молоді, залежно від  її віку й стату-
су в Онтаріо: ontario.ca або findlink.at/yjprogr

ПРАВА І БЕЗПЕКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Молоді люди майже у два рази частіше 
одержують травми на робочому місці. 
Дізнайтеся більше про безпеку на 
робочому місці на сайті, присвяченому 
послугам для молоді, що надаються урядом 
Канади, за адресою youth.gc.ca або на сайті 
findlink.at/jobsafe

Міністерство праці Онтаріо (Ontario Ministry 
of Labour) надає інформацію про ваші права 
як працівника: ontario.ca або findlink.at/youngwork 

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ Й ВОЛОНТЕРСТВО

Багато громадських центрів пропонують 
програми для молоді, включаючи клуби, 
можливості для спілкування, заняття спортом 
і фітнесом, а також участь у громадському 
житті.
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https://www.ontario.ca/page/youth-ontario
https://oyap.com/
https://oyap.com/why-apprenticeships/
https://www.employerline.ca/employer-advice/ministry-of-labour/?msclkid=ec1e6aefcc141086798c0879be6f146f
https://www.ontario.ca/page/employment-programs-people-under-30
https://www.ontario.ca/page/get-help-finding-youth-or-student-job#section-0
https://www.ontario.ca/page/get-help-finding-youth-or-student-job
https://www.ontario.ca/page/ministry-colleges-universities
https://www.ontario.ca/page/go-college-or-university-ontario/#section-1


районі або зверніться до місцевого агентства 
з питань облаштування на новому місці: 
newyouth.ca або findlink.at/youth

• Щоб дізнатися про групи з захисту прав і
інтересів, відвідайте сайт newyouth.ca або
findlink.at/youthadvoc

Волонтерство є гарним способом знайомства 
з людьми, отримання нових навичок і 
знайомства зі своєю спільнотою. 

Дізнайтеся більше про волонтерство на сайті  
Ontario Youth Volunteer Challenge: ctw.ovcn.ca

МОЛОДІЖНА КРИМІНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ

Система молодіжного правосуддя існує 
окремо від звичайної судової системи. Коли 
підлітки у віці від 12 до 17 років порушують 
закон, поліція може використовувати 
різні стратегії для вирішення проблеми. 
Молоді люди, які скоюють злочини, можуть 
одержати від поліції попередження або 
застереження, або їх можуть направити до 
громадської програми. У серйозних випадках 
підлітки можуть бути обвинувачені у скоєнні 
злочину й постати перед судом.

ОТРИМАННЯ ДОПОМОГИ

KidsHelpPhone – це анонімна й конфіденційна 
консультаційна служба для молодих людей 
будь-якого віку. Ви можете зателефонувати 
на цілодобову гарячу лінію або поставити 
запитання онлайн. KidsHelpPhone може 
допомогти у вирішенні повсякденних 
проблем, таких як побачення, тиск із боку 
однолітків, а також більш серйозних питань, 
таких як психічне здоров›я, жорстокий 
поводження і знущання. Зателефонуйте за 
номером 1-800-668-6868 або відвідайте сайт 
kidshelpphone.ca 

Щоб дізнатися більше про те, як 
KidsHelpPhone може допомогти дітям і 
молоді, відвідайте сайт New Youth за адресою 
newyouth.ca або сайт findlink.at/kidshelp

А ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

• Ви можете подати заявку на одержання 
прав водія категорії G1, коли вам 
виповниться 16 років.

• Ви можете подати заявку на участь у 
програмі Ontarіo Works у віці 16 років, 
якщо ви відповідаєте певним умовам.

• Ви можете подати заявку на одержання 
студентського кредиту по програмі 
допомоги студентам Онтаріо (Ontario 
Student Assistance Program, OSAP), якщо 
ви вчитеся на денному відділенні будь-
якого закладу післяшкільної освіти.

• Ви зможете голосувати на муніципальних, 
провінційних і федеральних виборах, коли 
вам виповниться 18 років.

• Вам має бути 19 років, щоб ви могли 
купувати тютюнові вироби в Онтаріо.

• Вам має бути 19 років, щоб ви могли 
купувати і вживати алкоголь в Онтаріо.
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