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ІММ ГРУЙТЕ

ВАШ ДІМ | ВАШЕ МАЙБУТНЄ 

В РЕГІОН НІАГАРА 
welcomeniagaracanada.com



ЖИВІТЬ ТУТ 

Ласкаво просимо до НІАГАРИ, 
КАНАДА, дружнього регіону 
із сімейними цінностями, 
ідеального місця для життя, 
роботи та навчання.
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РЕГІОН НІАГАРА – ОДНЕ З 
НАЙКРАЩИХ МІСЦЬ 
У КАНАДІ ДЛЯ КУПІВЛІ 
НЕРУХОМОСТІ 

СЕРЕДНЯ ВАРТІСТЬ 
БУДИНКУ НА 
ВТОРИННОМУ РИНКУ $388 500MLS $CDN 2017 

НАЙМЕНШІ ЗАТОРИ НА 
ДОРОГАХ З УСІХ ВЕЛИКИХ 
МІСТ КАНАДИ 

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДО 
ТОРОНТО ТА СВІТУ 

• Літні поїзди GO 
з Торонто 

• Щоденні поїзди GO 
з 2021 року 

• 7 аеропортів у 
межах 1 години їзди 

АКТИВНИЙ 
СТИЛЬ ЖИТТЯ 
ОБЛАШТОВАНО 

• 40 курсів із гольфу 
• понад 30 стадіонів 
• понад 300 км 
  велотрас 

У 

10
КАНАДСЬКИХ 
СТОЛИЧНИХ 
РАЙОНІВ ІЗ 
НАЙМЕНШИМ 
РІВНЕМ 
ЗЛОЧИННОСТІ 

ПРИРОДНІ ЛАНДШАФТИ 
ДЛЯ ПОДОРОЖЕЙ 
І ВІДПОЧИНКУ 
• Ніагарський уступ 
• Озеро Ері 
• Озеро Онтаріо 

РОЗВАГИ ТА ПАМ’ЯТКИ 
ЗІ СВІТОВИХ ТУРИСТИЧНИХ 
НАПРЯМКІВ 

• Ніагарський водоспад 
• Фестиваль Бернарда Шоу 
• Казино та концертні зали 
• Фестивалі та події 
• Ресторани світового рівня 

A+ ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ ТА ПРОГРАМИ 
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

• 137 початкових шкіл 
• 26 середніх шкіл 
• 11 приватних шкіл 
• Ніагарський коледж 
• Університет Брока 

НІАГАРСЬКИЙ ВИННИЙ 
МАРШРУТ 

96+ ВИНО-
РОБЕНЬ 

РЕВОЛЮЦІЯ 
КРАФТОВОГО ПИВА 

13+ МІСЦЕВИХ 
БРОВАРЕНЬ 
І БУДЕ БІЛЬШЕ 

БОНУС Унікальна 
географія регіону Ніагара 
створює мікроклімат із 
найкращою погодою 
в Канаді!
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ЖИТТЯ 
ТУТ

Здебільшого кожен може легко знайти на 
карті відомий у всьому світі Ніагарський 
водоспад, але це не єдиний спосіб знайти 
нас. Регіон НІАГАРА, КАНАДА, ідеально 
розташований у межах Золотої підкови 
Південного Онтаріо між Торонто та 
кордоном зі США.



Р 
ЖИТ 

О 
ТЯ 

З
 Т 

Т 
УТ 

АШУВАННЯ 
: 

130 МЛН ЛЮДЕЙ У 
МЕЖАХ 1-ДЕННОЇ 
ПОЇЗДКИ 
800 КМ 
(500 МИЛЬ) 

Ніагара, Канада – це не тільки Ніагарський 
водоспад. Це регіон, який складається з 
багатьох громад, зокрема середніх міст, 
маленьких містечок і селищ. 

• До регіону Ніагара входять 12 місцевих 
муніципалітетів: Форт-Ері, Пілгам, Ґрімсбі, 
Лінкольн, Ніагара-Фоллс, Ніагара-он-те-Лейк, 
Порт-Колборн, Сент-Кетерінс, Торолд, 
Вейнфліт, Велланд і Вест-Лінкольн 

• Загальна площа регіону складає 1 852 км2, 
а населення – 449 098 осіб 

• У регіоні є три міські центри: Сент-Кетерінс, 
Ніагара-Фоллс і Велланд 

• Природні ландшафти включають озеро 
Онтаріо, озеро Ері та Ніагарський уступ 

• Регіон є частиною області, яка розташована 
в межах 30 хвилин їзди, налічує майже 2 млн 
людей і постійно зростає 

• Регіон Ніагара розташований приблизно в 120 км 
їзди машиною чи громадським транспортом 
від Торонто, найбільшого міста Канади. Їдьте 
машиною по красивих місцях або відпочивайте 
в кріслі поїзда GO сезонного залізничного 
сполучення Ніагара-Торонто. У 2021 році також 
розпочалося щоденне сполучення 

• У межах однієї години їзди машиною можна 
дістатися 5 міжнародних прикордонних 
переходів зі Сполученими Штатами, а також 7 
аеропортів, що надає легкий доступ із регіону 
Ніагара, Канада, до будь-якої точки світу

СЕНТ- КЕТЕРІНС

НІАГАРА-
ОН-ТЕ-ЛЕЙК

НІАГАРА-
ФОЛЛС

ВЕЛЛАНД

ФОРТ-ЕРІ

БАФФАЛОПОРТ-КОЛБОРН

ҐРІМСБІ

ГАМІЛЬТОН

БЕРЛІНГТОН

ОКВІЛЛ

МІССІСОГА

ТОРОНТО

ОЗЕРО ОНТАРІО

ОЗЕРО ЕРІ

ГВЕЛЬФ

КЕМБРИДЖ

БРАНТФОРД

США

КАНАДА

ЛІНКОЛЬН

ПІЛГАМ

ВЕЙНФЛІТ

ВЕСТ-ЛІНКОЛЬН

 ТОРОЛД

КАНАДА

США
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ЖИТТЯ ТУТ: 

БУДУЙТЕ СВОЄ ЖИТТЯ 
ЗНАЙДІТЬ ЖИТЛО 
Однією з перших речей, які вам знадобиться зробити після прибуття до регіону Ніагара, Канада, 
– це знайти місце, де жити. Пошук житла іноді буває нелегким, але в регіоні Ніагара є багато 
варіантів житла за конкурентними цінами, розташованих поблизу інфраструктури, громадських 
послуг та організацій, які надають послуги з пошуку житла. Незалежно від того, де ви хочете 
жити, – у місті чи за містом, у будинку чи квартирі – для вас завжди знайдеться багато варіантів. 

РОБОТА 
Регіон Ніагара, Канада, – прекрасне місце для пошуку роботи, на якій часто можна заробити 
достатньо для комфортного життя. Як правило, головні роботодавці регіону Ніагара постійно 
шукають працівників, і якщо ви шукаєте роботу, ви можете звернутися до багатьох місць, у яких 
компанії розміщують опис і вимоги відкритих вакансій на різні посади в різноманітних галузях. 

ЗАПОЧАТКУЙТЕ ВЛАСНИЙ БІЗНЕС 
Започаткувати й вести бізнес у Ніагарі легше. Наскільки легше? Регіон Ніагара, Канада, був 
названий другим в Онтаріо економічно вигідним центром для бізнесу – і більш вигідним, ніж усі 
76 американських юрисдикцій, зазначених у дослідженні. Підприємці знайдуть у регіоні Ніагара 
багато підтримки від численних організацій із допомоги бізнесу для тих, хто хоче започаткувати 
власну справу. 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА 
Основні медичні послуги в Онтаріо сплачуються Програмою медичного страхування Онтаріо 
(Ontario Health Insurance Plan – OHIP). Послуги з охорони здоров’я в регіоні Ніагара надає 
Niagara Health, система, яка фінансується державою та включає шість лікарень і багато інших 
медичних установ. 

Регіональна служба поліції Ніагари працює задля безпеки мешканців і гостей регіону. Регіон 
Ніагара присутній у переліку 10 столичних районів Канади з найнижчим рівнем злочинності.
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ЖИТТЯ ТУТ: 

ОСВІТА
ДИТЯЧІ САДКИ 
Батьки малюків і дошкільників можуть легко знайти дитячі садки, які надають їм змогу спокійно 
працювати, знаючи, що за їхніми дітьми добре доглянуть. Ви також можете знайти центри 
EarlyON, які гостинно запрошують батьків і нянь із дітьми, щоб зустрітися з іншими сім’ями та 
фахівцями. Школи Монтессорі та ліцензовані дитячі садки є додатковою альтернативою, аби 
надати вашим дітям найкраще навчання та догляд. 

ПОЧАТКОВА ТА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 
Усі діти в Онтаріо мають ходити до школи до 18 років або до завершення середньої школи. 
Для дітей до 18 років є чотири добре відомі державні шкільні системи з гарною репутацією 
(безкоштовні), а також багато незалежних приватних шкіл, які надають високоякісну початкову 
та середню освіту для школярів у регіоні Ніагара. 

ВИЩА ОСВІТА 
Після середньої школи діти можуть здобути вищу освіту в Університеті Брока або Ніагарському 
коледжі, які пропонують сильні академічні програми, сучасні дослідження та приміщення 
світового рівня. Поблизу також розташовано 15 інших коледжів і університетів. 

* Будь ласка, зауважте, що, якщо ви ще не є резидентом Канади і плануєте навчатися в регіоні 
Ніагара більше шести місяців, вам необхідно отримати дозвіл на навчання до прибуття в 
Канаду. 

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ 
Багато державних і приватних закладів середньої та вищої освіти пропонують широкий вибір 
програм для іноземних студентів, а також цілу низку послуг із підтримки, аби допомогти вам 
призвичаїтися до життя в Канаді. Серед таких послуг: 

• програми з англійської мови 
• послуги для новоприбулих і орієнтаційні програми для іноземних студентів 
• медичне страхування 
• клуби та культурні програми 
• найрізноманітніша підтримка 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОКЛАДНІШОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВСТУПУ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ 
ДО КОНКРЕТНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.
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ЖИТТЯ ТУТ: 

ДОЗВІЛЛЯ
У регіоні Ніагара, Канада, необмежені можливості для дозвілля. Місцеві жителі мешкають поряд 
із неймовірним водоспадом і посеред винних земель. Вам не потрібно залишати домівку, щоб 
знайти розваги світового рівня, за якими приїжджають стільки туристів. 

Життя в регіоні Ніагара, Канада, означає насолоду улюбленим молодим вином із місцевими 
сирами на будь-якій із багатьох виноробень Ніагари, бути глядачем театральних вистав 
світового рівня, гру в гольф поряд із річкою Ніагара та відпочинок у найкращих спа-салонах. 
Це означає бути враженим звуками водоспаду, дивування природним чудом, яким є Ніагарський 
уступ, внесений до переліку світових біосферних заповідників UNESCO, чи наймальовничішу 
у світі недільну поїздку на машині маршрутом Niagara Parkway.  

Незалежно від сезону, у календарі регіону Ніагара, Канада, завжди є щось цікаве. Вам неодмінно 
сподобаються численні сонячні дні та гарне повітря в регіоні. Кожного місяця тут відбуваються 
багато громадських заходів і фестивалів. 

ДЛЯ МАЛИХ І ДОРОСЛИХ Є СОТНІ ПРИЧИН НАСОЛОДЖУВАТИСЯ 
ЖИТТЯМ В ОДНОМУ З НАЙПОПУЛЯРНІШИХ РЕГІОНІВ СВІТУ.
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ЖИТТЯ ТУТ: 

ВІДПОЧИНОК НА 
СВІЖОМУ ПОВІТРІ
Унікальна географія регіону Ніагара, Канада, створює погоду, яка поділяється на чотири чітко 
виражені сезони, і кожний сезон пропонує гарні умови для відпочинку на свіжому повітрі. 

Весна, літо й осінь – найкращий час для регіональних велотрас довжиною 300 км, 48 курсів 
із гольфу, 39 природоохоронних зон, а також багатьох пляжів і узбереж озер Ері й Онтаріо. 
Це також час для походів найдовшою в Канаді пішохідною тропою Брюса та дослідження 
природного дива, яким є Ніагарський уступ. Узимку спробуйте національний вид спорту, 
хокей на льоду, або навчіться кататися на ковзанах на одній із понад тридцяти ковзанок 
у регіоні. 

У БУДЬ-ЯКИЙ СЕЗОН РОКУ ВИ ЗНАЙДЕТЕ ВІДМІННІ ОЗДОРОВЧІ 
УСТАНОВИ, ВІД ДЕРЖАВНИХ БАСЕЙНІВ ДО СПОРТИВНИХ 
ЗАКЛАДІВ І ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ. 



ІММІГРУЙТЕ ДО НАС 

Вибір нового місця для життя, 
переїзд і пошук роботи можуть 
бути нелегкими. Регіон НІАГАРА, 
КАНАДА, пропонує всебічну 
підтримку, щоб якомога більше 
полегшити вам ці завдання. 
Підтримка надається протягом 
усього процесу: імміграції, 
пошуку житла та роботи, 
отримання доступу до 
державних і громадських 
послуг тощо.
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ІММІГРУЙТЕ ДО НАС: 

ДО ПРИБУТТЯ
Уряд Канади фінансує багато безкоштовних послуг, які надаються до прибуття, онлайн чи 
особисто, аби допомогти вам підготуватися до життя в регіоні Ніагара, Канада. На вебсайті 
уряду Канади також можна знайти актуальну інформацію щодо необхідних документів. 

Якщо ви отримали документи на постійне проживання, але ще перебуваєте поза регіоном 
Ніагара, Канада, послуги, які надаються до прибуття, можуть допомогти вам: 

• зрозуміти стиль життя в Канаді 

• знайти роботу в Канаді, отри-
мати доступ до ринку праці та 
інформації 

• дізнатися інформацію щодо мови та інших навичок, 
необхідних для адаптації в канадському суспільстві 

• дізнатися про безкоштовні послуги з адаптації, які 
надаються після прибуття 

ВИ МОЖЕТЕ БЕЗКОШТОВНО ЗАМОВИТИ СТІЛЬКИ ПОСЛУГ, СКІЛЬКИ ВАМ НЕОБХІДНО. 
КОРИСНИМИ МОЖУТЬ СТАТИ ТАКІ ПОСЛУГИ: 

Програма Acces - Canadian 
Employment Connections 
надає онлайнові послуги, що 
допомагають новоприбулим 
з іноземною освітою знайти 
роботу у сфері машинобудування, 
фінансових послуг, управління 
персоналом, інформаційних 
технологій, продажів і 
маркетингу. 

Програма Build ON допомагає 
новим іммігрантам підготуватися 
до кваліфікованої роботи в 
Онтаріо. 

Організація Canadian 
Apprenticeship Forum надає 
онлайнові послуги, аби 
допомогти новоприбулим 
підготуватися до навчання та 
знайти кваліфіковану роботу. 

Організація Planning for 
Canada надає послуги онлайн 
та особисто, а також ознайомчі 
курси для іммігрантів, які мають 
прибути за економічною чи 
сімейною програмами. 

Програма PrepCan надає 
онлайнові послуги з 
працевлаштування до прибуття 
для економічних іммігрантів, 
їхніх чоловіків або дружин 
і дорослих утриманців, а 
також інформацію про ринок 
праці. Фахівці програми також 
допомагають скласти резюме, 
отримати навички, необхідні для 
співбесіди, та знайти роботу. 

Навчальна програма з 
управління безпекою харчових 
продуктів надає онлайнові 
послуги до прибуття, аби 
допомогти кваліфікованим 
особам здобути знання та 
навички, необхідні для роботи 
в харчовій промисловості. 

Вебсайт Settlement.org 
пропонує вебінари, ресурси й 
індивідуальні плани з адаптації 
до прибуття, щоб допомогти вам 
підготуватися до переїзду 
в Канаду. 

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЯКІ 
НАДАЮТЬСЯ ДО ПРИБУТТЯ, МОЖНА 
ЗНАЙТИ НА ВЕБСАЙТІ УРЯДУ КАНАДИ.
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☐

☐

☐

☐

ІММІГРУЙТЕ ДО НАС: 

ПОСЕЛЕННЯ
Ваші перші дні в регіоні Ніагара, Канада, будуть насиченими. Важливо знайти час, щоб зареє-
струватися в усіх програмах і підготувати необхідні документи. У перші дні ви маєте: 

відвідати консультанта з адаптації для отримання 
інформації щодо того, що треба зробити, пошуку 
доступних послуг і встановлення зв’язків із громадою 

знайти житло 

подати заяву на отримання номера соціального 
страхування 

зустрітися з консультантом із працевлаштування, 
щоб почати пошук роботи 

подати заяву на отримання медичної картки 

отримати карти вулиць міста та велодоріжок 

відкрити банківський рахунок 

знайти сімейного лікаря 

розглянути можливість відвідування курсу 
з англійської мови 

записати дитину до школи 

послуги для дітей: знайти дитсадок 

знайти публічну бібліотеку поряд із домом 

подати заяву на отримання посвідчення водія в Онтаріо 

приєднатися до етнокультурних і релігійних груп 

отримати інформацію щодо своїх прав 

ознайомитися з канадським законодавством 
та вимогами щодо податку на прибуток
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ІММІГРУЙТЕ ДО НАС: 

АДАПТАЦІЯ 

Новоприбулі до регіону Ніагара, Канада, знайдуть багато установ, які пропонують послуги з 
адаптації, та організацій, які допоможуть приєднатися до громади. 

Консультант з адаптації – це перша людина, з якою вам необхідно зустрітися для отримання 
інформації та підтримки. Консультанти з адаптації можуть: 

• допомогти дізнатися про нову спільноту та зорієнтуватися в ній 

• надати актуальну інформацію та ресурси 

• допомогти в спілкуванні з роботодавцями, орендодавцями, соціальними та державними 
установами, юридичними компаніями тощо 

• допомогти заповнити бланки 

• надати підтримку та зв’язати з організаціями, які надають спеціалізовані послуги, аби 
допомогти вам з особистими питаннями або критичними ситуаціями 

• перекласти деякі документи щодо працевлаштування, охорони здоров’я, навчання та 
юридичних питань, необхідні безпосередньо для адаптації 

• зв’язати вас із перекладачем 

Не впевнені, з чого почати? Наберіть 211 на своєму телефоні. 211 – це визнані нагородою 
довідкова служба та онлайновий довідник, які допоможуть знайти громадські, соціальні та 
медичні послуги в Онтаріо. За номером 211 відповідають висококваліфіковані консультанти 
з громадських послуг. 

ПОСЛУГИ ДОСТУПНІ В РІЗНИХ МІСТАХ РЕГІОНУ НІАГАРА, 
КАНАДА, АНГЛІЙСЬКОЮ ТА ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВАМИ. 
Послуги багатьма іншими мовами також надаються фахівцями 
з адаптації, які знають іноземні мови.
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ІММІГРУЙТЕ ДО НАС: 

ПОШИРЕНІ 
МІФИ
МІФ: Я ОТРИМАЮ ГРОМАДЯНСТВО КАНАДИ, КОЛИ ОДРУЖУСЯ З КАНАДЦЕМ 

Одруження з канадцем не надає вам громадянство Канади автоматично. Якщо ви бажаєте отримати 
громадянство Канади, вам необхідно виконати передбачені процедури. 

МІФ: ЩОБ ПРИЇХАТИ ДО КАНАДИ, НЕОБХІДНО ОТРИМАТИ ПРОПОЗИЦІЮ ЩОДО РОБОТИ 

Отримання пропозиції щодо роботи є одним зі шляхів, але є й інші способи іммігрувати в Канаду. 
Ви можете подати заяву на відвідання Канади як турист, інвестор, студент, тимчасовий працівник 
або постійний резидент. 

МІФ: ІММІГРАЦІЙНА ПРОГРАМА ОБМЕЖУЄ ВИБІР ТОГО, ДЕ ЖИТИ В КАНАДІ 

Якщо ви є постійним резидентом Канади, ви можете жити та працювати в будь-якому місці країни. 

МІФ: ДЛЯ ПОДАННЯ ЗАЯВИ НА ІММІГРАЦІЮ В КАНАДУ ПОТРІБЕН ПРЕДСТАВНИК 

Вам не потрібен представник для подання заяви на імміграцію в Канаду. Багато заявників вирішують 
звернутися до фахівця, який може перевірити їхні документи та забезпечити, щоб комплект документів 
був повний і мав максимальні шанси на погодження. У Канаді особами, уповноваженими представляти 
ваші документи для канадської імміграції, окрім вас самих, є: 

• дипломовані юристи з гарною репутацією в їхній провінціальній асоціації адвокатів, та 

• консультанти, зареєстровані в Регуляторній раді імміграційних консультантів Канади 
(Immigration Consultants of Canada Regulatory Council – ICCRC).
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ІММІГРУЙТЕ ДО НАС: 

ПОШИРЕНІ 
ПИТАННЯ

 

ЯК МОЖНА ПОДАТИ ЗАЯВУ НА ІММІГРАЦІЮ В РЕГІОН НІАГАРА, КАНАДА? 

Міністерство в справах імміграції, біженців і громадянства Канади (Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada – IRCC) встановлює імміграційну політику та приймає рішення щодо того, хто може 
приїхати до Канади. На вебсайті IRCC можна подати заяву на навчання, роботу чи імміграцію в Канаду, 
а також на отримання громадянства, картки постійного резидента чи захисту для біженців. 

ЗНАННЯ ЯКИХ МОВ ВИМАГАЄТЬСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА КАНАДИ? 

У Канаді 2 офіційні мови: англійська та французька. Вам необхідно надати підтвердження щодо знання 
однієї з цих мов. 

ЩО ТАКЕ EXPRESS ENTRY? 

Express Entry (EE) – це онлайнова система для подання заяв на імміграцію. Вона надає змогу надіслати 
свої документи на розгляд у категорії кваліфікованих іммігрантів. Кандидатів із найвищими балами запро-
шують подати заяву на постійне проживання. 

ЩО ТАКЕ ПОСЛУГИ ДО ПРИБУТТЯ? 

Послуги до прибуття – це програма безкоштовних послуг, які надаються онлайн чи особисто, для людей, 
які отримали погодження щодо імміграції в Канаду. 

БІЛЬШЕ ВІДПОВІДЕЙ НА ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ МОЖНА ЗНАЙТИ 
НА WWW.SETTLEMENT.ORG.



ВАШ ДІМ | ВАШЕ МАЙБУТНЄ

ДОКЛАДНІШУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ЗНАЙТИ НА 

welcomeniagaracanada.com 

ТРАВЕНЬ 2018 Р.


	ІММІГРУЙТЕ В РЕГІОН НІАГАРА�
	ЖИВІТЬ ТУТ 
	Р ЖИТ О ТЯ З Т Т УТ АШУВАННЯ : 
	ЖИТТЯ ТУТ: БУДУЙТЕ СВОЄ ЖИТТЯ 
	ЗНАЙДІТЬ ЖИТЛО 
	РОБОТА 
	ЗАПОЧАТКУЙТЕ ВЛАСНИЙ БІЗНЕС 
	ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКА 

	ЖИТТЯ ТУТ: ОСВІТА
	ДИТЯЧІ САДКИ 
	ПОЧАТКОВА ТА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 
	ВИЩА ОСВІТА 
	ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ 

	ЖИТТЯ ТУТ: ДОЗВІЛЛЯ
	ЖИТТЯ ТУТ: ВІДПОЧИНОК НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ

	ІММІГРУЙТЕ ДО НАС 
	ІММІГРУЙТЕ ДО НАС: ДО ПРИБУТТЯ
	ІММІГРУЙТЕ ДО НАС: ПОСЕЛЕННЯ
	ІММІГРУЙТЕ ДО НАС: АДАПТАЦІЯ 
	ІММІГРУЙТЕ ДО НАС: ПОШИРЕНІ МІФИ
	МІФ: Я ОТРИМАЮ ГРОМАДЯНСТВО КАНАДИ, КОЛИ ОДРУЖУСЯ З КАНАДЦЕМ 
	МІФ: ЩОБ ПРИЇХАТИ ДО КАНАДИ, НЕОБХІДНО ОТРИМАТИ ПРОПОЗИЦІЮ ЩОДО РОБОТИ 
	МІФ: ІММІГРАЦІЙНА ПРОГРАМА ОБМЕЖУЄ ВИБІР ТОГО, ДЕ ЖИТИ В КАНАДІ 
	МІФ: ДЛЯ ПОДАННЯ ЗАЯВИ НА ІММІГРАЦІЮ В КАНАДУ ПОТРІБЕН ПРЕДСТАВНИК 

	ІММІГРУЙТЕ ДО НАС: ПОШИРЕНІ ПИТАННЯ 
	ЯК МОЖНА ПОДАТИ ЗАЯВУ НА ІММІГРАЦІЮ В РЕГІОН НІАГАРА, КАНАДА? 
	ЗНАННЯ ЯКИХ МОВ ВИМАГАЄТЬСЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА КАНАДИ? 
	ЩО ТАКЕ EXPRESS ENTRY? 
	ЩО ТАКЕ ПОСЛУГИ ДО ПРИБУТТЯ? 






