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Ukrainian Council of NSW Inc.
Об’єднання Українських Громад НПВ
Українська Громада НПВ (UCNSW Inc) - це є об'єднання українських
суспільних організації, які є реєстровані в НПВ (NSW).
Сучасна управа співпрацює з нашими членами (українські організації)
та з урядом НПВ (NSW).
Рівнож, організація має голос в рядах Союз Українських Організації
Австралії (СУОА).
Наша мета є:
x представляти українську громаду в усіх аспектах суспільного та
громадянського життя та сприяти, підтримувати та захищати
інтереси українців НПВ
x розвивати українську мову, культуру та традиції серед організаційчленів та висувати їх серед австралійської громадськості,
x підтримувати відносини з Україною та брати активну роль у
підтримці прагнень України та її продовження боротьби за
збереження незалежності.
Post: PO Box 270, Lidcombe NSW 1825
Email: ucnswinc@gmail.com
Web: www.ucnsw.org

Корисні веб-сайти:
www.ozeukes.com - Союз Українських Організацій Австралії
www.ukrainians.org.au - Ресурс для українців в Австралії
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VISA UPDATE
The Australian Federation of Ukrainian Organisations (AFUO) met with representatives from the Department of Home
Affairs, Multicultural NSW and Settlement Services International.
A summary of the topics discussed is provided below along with FAQs.
KEY STATISTICS
22 April 2022
● Home Affairs has 1,971 applications on hand (transitioning from Tourist 600 visas to Humanitarian 449 visas).
● To date, 49 Humanitarian 449 visas have been granted and that is expected to ramp up quickly over the coming days.
● Please note that this is a process Home Affairs haven’t used recently, the last time they did something like this was 2025 years ago.
5 May 2022
● Approximately 7,300 temporary visas have been issued
● ~2,600 arrivals
● ~2,500 accepted the offer of 449 visa
● A handful of 786 visas have been issued
Multiple visa applications
● If an individual has applied for another visa subclass (not humanitarian), then that visa application will continue to be
processed by the Department of Home Affairs regardless whether that individual transitions on the 449/786 visa or not.
However, if an individual applies for the 449 visa, then they will be barred from applying for any other visa.
● (Please refer to an explanation about the 7-day window in the FAQ section below.)
BEWARE OF MISINFORMATION
It has come to our attention that there are some Facebook groups offering visa and settlement advice.
Therefore, we urge everyone to only use official sources of information and turn to official organisations.
In Australia, it is illegal for someone to give immigration assistance or advice if they are not on the Register of migration agents,
a legal practitioner or are not on the list of exempt persons. Individuals who ignore this law can face heavy penalties.
Although we understand the desire to help, the information that is disseminated on Facebook groups which are not associated
with official community structures is often misleading and, in some cases, completely incorrect. The Australian Government only
communicates with official community organisations and structures like the AFUO, the peak body representing Ukrainians in
Australia.
Please only rely on information that is disseminated by the Australian government, the AFUO or its member organisations (State
Hromady). Should you have any questions, please contact Stefan Romaniw or Kateryna Argyrou, Co-Chairs of the AFUO.
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За результатами зустрічі представників Союзу Українських Організацій Австралії (СУОА) з представниками
Department of Home Affairs, Multicultural NSW and Settlement Services International, до вашої уваги короткий огляд
тем, що обговорювалися та відповіді на поширені запитання.
ОСНОВНА СТАТИСТИКА
22 квітня 2022
● Наразі на розгляд Департаменту подано 1,971 заяв (про перехід з туристичної візи підкласу 600 на гуманітарну
візу підкласу 449).
● На сьогоднішній день видано 49 гуманітарних віз підкласу 449, і очікується, що найближчими часом ця кількість
швидко зросте.
● Зверніть увагу, що цей візовий процес, який запроваджено, зараз не використовувався Департаментом досить
довго, востаннє робили щось подібне 20-25 років тому.
5 травня 2022
● Було видано близько 7300 тимчасових віз
● Приблизно 2600 прибулих
● ~2500 прийняли пропозицію візи 449
● Було видано кілька 786 віз
Подача декількох заяв на візу
● Якщо ви подалися на іншу (негуманітарну) візу, то розгляд цієї заяви буде продовжуватиметься Департаментом
незалежно від того, чи подалися ви зараз на візу підклас 449/786 чи ні. Якщо ж ви подаєтеся на візу підклас 449,
то після отримання цієї візи, ви вже не можете подаватися на іншу візу.
● (Будь ласка, перегляньте пояснення щодо 7-денного вікна в розділі найпоширеніших запитань нижче.)
БЕРЕЖІТЬСЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ
Нам стало відомо, що у Facebook є кілька груп, в яких активно надаються консультації щодо отримання віз та
облаштування в Австралії. Ми закликаємо використовувати насамперед лише офіційні джерела інформації та
звертатися до офіційних організацій.
Наголошуємо, що в Австралії суворо заборонено надавати будь яку імміграційну допомогу чи консультацію, якщо особа
не зареєстрована як міграційний агент, не є практикуючим юристом або, якщо не є особою, щодо якої передбачено
законодавством винятки (наприклад особа є родичем, спонсором тощо). Особам, які порушують ці вимоги загрожує
покарання.
Незважаючи на те, що ми розуміємо бажання багатьох допомогти, інформація, яка поширюється у фейсбук групах, які
не мають відношення до українських громад, досить часто вводить в оману, а в деяких випадках — зовсім є
недостовірною. Уряд Австралії співпрацює лише з офіційними громадськими організаціями та структурами, такими як
СУОА – найвищим органом, що представляє українців в Австралії.
Лише уряд Австралії, СУОА, та Стейтові Громади володіють офіційною інформацією і видають відповідні роз'яснення,
за результатами перемовин. Якщо у вас виникають питання, будь ласка звертайтеся до Стефана Романіва або
Катерини Аргіру, співголів СУОА.
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MORE FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
● Q: Is there any possibility to have the health/medical check fees waived or covered?
No, it’s a private cost.
Rough costs quoted by Bupa: medical examination $240-280; chest x-ray $120-180; if both $330-430.
● Q: Is it possible to waive hotel quarantine fees?
Yes, quarantine fees can be waived in NSW. Awaiting more information from other states.
● Q: Do I have to pay a fee to access Humanitarian Settlement Program (HSP) service providers?
No. HSP is free of charge and there is no cost recovery.

UPDATE: 29 April 2022
● Q: Can / will those who were on temporary visas prior to the announcement transition to the 449/786? Eg:
Temporary Activity visa (subclass 408) Religious Work stream?
Yes, the 786 visa is available for all Ukrainian citizens who are in Australia on temporary visas.
On 20 March 2022 the Australian Government announced it will make available a temporary humanitarian (subclass
786) visa to all Ukrainian temporary visa holders currently in Australia and those who arrive in the coming months.
● Q: The community continues to have questions/ confusion about the transition/what will happen after the three
year Humanitarian visa?
The 786 visa will be valid for three years.
The Government will work closely with the Ukrainian community to ensure permanent visa options are made available
to this cohort at an appropriate time.
● Q: The community would like additional information on HSP provider assistance to 600 visa holders during the
transition?
Information on settlement support is available at Australian Government offer for Temporary Humanitarian Stay in
Australia (homeaffairs.gov.au), under the heading ‘Following the grant of a subclass 786 visa’, which includes
reference to Ukrainian nationals holding a subclass 600 visa.
● Q: In the 449 visa grant document, there is a section that states the following:
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So are individuals barred from applying for other visas or not?
The way the process works is that in order to transition onto a 786 visa, individuals first need to be on a 449 visa which
is why we have this 2-step process.
Under the Migration Act, as soon as an individual is on a 449 visa, they are barred from applying or getting on to any
other visa. So we need to lift the bar to transfer people from the 449 visa onto the 786 visa.
This is why there is a section in the visa grant letter (this is a legal requirement) to effectively say that the bar has been
lifted for the purposes of accepting the visa offer and to transition from the 449 to the 786 visa.
The bar lift only operates for 7 days. All of this is to make it comply with the Migration Act requirements and to allow the
legal transition onto the 786 visa.
It’s not a permanent lifting of the bar, after the 7 days, the bar drops again which is why individuals will continue to be
barred from applying for any other visa after that time.
● Q: If the 7-day window exists, should individuals apply for parent/family visas to get into the queue?
Individuals should seek their own legal/migration advice.
Technically, there is a 7-day window that individuals could use to apply for another visa if they meet the eligibility
requirements, however this is something they should consider before they start the process of moving onto the
humanitarian visa rather than using that 7-day window which can become messy and complicated.
The 7-day window is being created for legal purposes to facilitate the transition onto the 786 visa.
It should also be noted that this process is something that the government hasn’t used for a very long time, so it’s not
necessarily something a migration agent would be familiar with. There is a bit of learning here to be done on both
sides.
If someone chooses not to do anything now, then that’s ok. The government will work through the pathways to
permanent visas down the line, once we finish focusing on getting people onto the 786 visas.
● Q: In some instances, the 449 visa grant letter has only one condition (8506 - notify change of address),
however VEVO sometimes has 2 conditions (8506 - notify change of address AND 8529 - medical examination).
Could you please clarify the discrepancy? And what should the applicant do?
On the medical checks, in some cases we are waiving the requirement for the subclass 449 visa but unfortunately it is
still built into our back end system which is why it is showing up on VEVO. To address this, we are now including the
following line in the subclass 449 grant letter:
“This visa includes a condition about getting certain medical checks performed in Australia. The Department intends to
check if you need medical checks as part of processing the Temporary (Humanitarian Concern) (subclass 786) visa.
However if you check your visa status using the Department’s online tool, VEVO, you will see the visa condition 8529.
This is an automated condition. The contract health provider will contact you if you are required to complete health
checks. If you are not contacted, the Department will continue to process your subclass 786 visa.”
● Q: Individuals don't know where to go to complete the medical checks - would it be possible to include a link
to Bupa in the 449 visa grant letter?
Bupa will contact individuals directly for the health check. Nothing is required until they are contacted.
● Q: What if a Ukrainian Displaced Person needs to go to hospital before receiving a Humanitarian visa/ access
to Medicare?
NSW Health will provide access to public hospital services free of charge for people from Ukraine who arrived in
Australia on or after 1 December 2021. This is a temporary arrangement under the NSW Health policy for asylum
seekers without Medicare.
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Queensland Health: People seeking asylum in Australia who are not eligible for a Medicare Card can access public
hospitals in Queensland free of charge. More information can be found here:
https://www.health.qld.gov.au/multicultural/public/language/translated-asylum-seeker-factsheets

UPDATE: 30 April 2022
● Q: What is the timeframe from application submission to being granted the 786 visa?
The Department has put in place processes to move individuals quickly from a subclass 449 visa to a subclass 786
Temporary Humanitarian Concern (THC) visa. The subclass 786 THC visa can only be granted once specific
requirements for the visa are met. Ukrainian nationals are encouraged to undertake health checks (where required)
and provide further information requested, as soon as they receive notification from the Department.
● Q: Is there an age limit for the humanitarian visa?
No, the 786 THC visas are available for all Ukrainian citizens who are in Australia on temporary visas.
● Q: What happens if a visa 600 holder does not pass the medical examination?
Any health issues identified as part of the health check will not result in a visa refusal. Once the health checks have
been completed, the Government will process and grant the subclass 786 visa.
● Q: Whilst many of the arrivals from Ukraine will speak English, there is currently a shortage of Ukrainian
interpreters and translators. What is being done to address this?
TIS National has updated its appointment priorities to add Ukrainian as a priority. TIS has commenced intensive
outreach to the local Ukrainian community and is also working with the Community Liaison Officer network to identify
potentially suitable people to become interpreters.
There are currently 7 applications in the pipeline from bilingual Ukrainian/English speakers who have met the
preliminary assessment that they may be suitable to become interpreters. These applications are at various stages of
the process, with the first new addition expected to be inducted week commencing 18 April 2022.
TIS National also has a capacity building program in place. New service providers who joined the panel will be
supported to complete the Interpreting Skills for NAATI Certification Course. Those who pass will be eligible to become
Recognised Practising Interpreters.

UPDATE: 5 May 2022
● Q: The Home Affairs guide notes that Medicare will only be available after the grant of the 786 visa. However,
Services Australia lists the 449 visa as being eligible for Medicare. Why is there a discrepancy and is there
access to Medicare on a 449 visa?
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Services Australia: https://www.servicesaustralia.gov.au/enrolling-medicare-if-youre-temporary-resident-coveredministerial-order?context=60092

The Home Affairs team have confirmed that Ukrainian 449 visa holders are not eligible for Medicare. Of course, once
they are granted the 786 visa, they are eligible for Medicare.
They’ll be talking with Services Australia today so it can be made clearer on their website.

UPDATE: 10 May 2022
● Q: Does an international driver licence issued by Ukraine have to be replaced with an AU driver licence after a
449 visa has been granted?
NSW Dept Customer Service: A 449 visa is a temporary humanitarian visa. People from overseas can use their licence
for as long as they remain temporary overseas visitors. If they are visiting NSW for more than 3 months with the visa,
they can obtain a temporary overseas visitor licence, more details can be found here: https://www.nsw.gov.au/drivingboating-and-transport/driver-and-rider-licences/visiting-or-moving-to-nsw/applying-for-a-visitor-licence
Individuals can visit a Service NSW centre (or call them and they can use the translation service if they need to) to help
them further. Individuals may also just check in with Service NSW if there are any particular concerns.
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НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ
● Чи є можливість скасувати або покрити плату за медичний огляд?
Ні, це приватні витрати. Орієнтовні витрати, наведені Bupa:
● медичний огляд $240-280 доларів;
● рентген грудної клітки $120-180;
● якщо обидва $330-430.
● Чи можливо скасувати плату за перебування в готелі на карантині?
Так, в NSW можна скасувати плату за перебування в готелі на карантині. Чекаємо додаткової інформації з
інших штатів.
● Чи потрібно сплачувати плату за доступ до постачальників послуг за гуманітарною програмою уряду
(HSP)?
Ні, допомога, яка здійснюється постачальниками послуг за гуманітарною програмою уряду (HSP) є
безкоштовною.

ОНОВЛЕННЯ ВІД 29 КВІТНЯ 2022
● Чи можуть ті, хто був на тимчасових візах до оголошення, перейти на підклас 449/786? Наприклад, з
тимчасової візи підклас 408: Релігійна Діяльність?
Так, віза 786 доступна для всіх громадян України, які перебувають в Австралії за тимчасовими візами.
20 березня 2022 року уряд Австралії оголосив, що надасть тимчасову гуманітарну візу (підклас 786) усім
українцям, власникам тимчасових віз, які зараз перебувають в Австралії, і тим, хто прибуде в найближчі місяці.
● Громада продовжує питати що станеться після закінчення трирічної гуманітарної візи?
Віза 786 буде дійсна протягом трьох років.
Уряд буде тісно співпрацювати з українською громадою, щоб розробити та запропонувати варіанти постійних
(резидентських) віз у відповідний час.
● Громада хоче отримати додаткову інформацію про допомогу від HSP для власників віз підкласу 600 під
час переходу на гуманітарну візу, підклас 786.
Додаткова інформація доступна на сторінці Australian Government offer for Temporary Humanitarian Stay in
Australia (homeaffairs.gov.au), у розділі ‘Following the grant of a subclass 786 visa’ і містить посилання на
громадян, які мають візу підкласу 600.
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● У документі про надання візи 449 є розділ, у якому зазначено наступне:

Отже, особам заборонено подавати документи на інші візи чи ні?
Процес працює так: для переходу на візу 786 спочатку потрібно отримати візу 449, тому ми маємо цей
двоетапний процес.
Відповідно до Міграційного закону, як тільки особа отримує візу 449, їй заборонено подавати заяву чи
переходити на будь-яку іншу візу. Тому нам потрібно зняти це обмеження, щоб перевести людей з візи підклас
449 на візу підклас 786.
Ось чому в листі про надання візи є розділ (це юридична вимога), який фактично повідомляє, що обмеження
буде знято для прийняття візової пропозиції та переходу з візи 449 на візу 786.
Період переходу (без обмеження) продовжується лише 7 днів. Це зроблено для того, щоб перехід на іншу візу
(підклас 786) відповідав вимогам Міграційного закону та був легальним.
Через 7 днів обмеження знову вступає в дію і особам буде заборонено подавати заявки на будь-яку іншу візу.
● Якщо існує 7-денне вікно, чи можна подавати документи на батьківську або сімейну візу, щоб стати в
чергу?
Вам необхідно звернутися особисто до міграційного агента або юриста за міграційною чи юридичною
консультацією.
Технічно, протягом цього 7-денного вікна, можна подати заявку на отримання іншої візи, якщо ваша ситуація
відповідає всім візовим вимогам. Але це те, що вам потрібно вирішити, перш ніж почати процес переходу на
гуманітарну візу, інакше можуть виникнути небажані ускладнення.
7-денне вікно створене в юридичних цілях, щоб дозволити перехід саме на візу підкласу 786.
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Необхідно також зазначити, що цей процес уряд не використовував протягом дуже тривалого часу і тому
міграційні агенти може бути не знайомі з цим процесом.
Якщо хтось вирішить нічого не робити зараз (і отримати візу 786), то це нормально. Уряд буде працювати над
тим, щоб запропонувати варіанти переходу на постійні візи, як тільки він закінчить зосереджуватися на тому,
щоб люди отримали візи 786.
● У деяких випадках лист про надання візи 449 має лише одну умову (8506 - повідомити про зміну адреси),
однак VEVO іноді має 2 умови (8506 - повідомити про зміну адреси та 8529 - медичний огляд). Не могли б
ви пояснити невідповідність? І що повинен зробити заявник?
Під час розгляду заяв, у деяких випадках ми скасовуємо вимоги щодо медичного огляду для отримання візи
підкласу 449. На жаль, ця вимога вбудована в нашу внутрішню візову систему, тому вона з’являється на VEVO.
Щоб пояснити це, ми зараз включаємо наступний параграф у лист про надання візи підкласу 449:
«Ця віза містить умову про проходження медичного огляду в Австралії. Департамент має намір перевірити,
чи потрібен вам медичний огляд для оформлення тимчасової (гуманітарної) візи (підклас 786). Однак якщо ви
перевірите статус своєї візи за допомогою VEVO, ви побачите візову умову 8529. Це умова додається
автоматично. Медичний провайдер зв’яжеться з вами, якщо вам потрібно буде пройти медогляд. Якщо з
вами не зв’яжуться, це значить що Департамент продовжує розгляд вашої справи для надання візи підкласу
786».
● Люди не знають, куди звернутися для проходження медичних оглядів – чи можна було б включити
посилання на Bupa в лист про надання візи 449?
Bupa зв'яжеться напряму з тими людьми, яким треба пройти перевірки стану здоров'я. Нічого не потрібно
робити, доки з ними не зв’яжуться.
● Що робити, якщо переміщена особа потребує медичної допомоги, перш ніж отримала гуманітарну
візу/доступ до Medicare?
NSW Health надасть безкоштовний доступ до державних лікарняних послуг для людей з України, які прибули до
Австралії 1 грудня 2021 року або після цієї дати. Це тимчасова угода відповідно до NSW Health policy for asylum
seekers without Medicare.
Queensland Health: люди, які шукають притулку в Австралії, які не мають права на картку Medicare, можуть
безкоштовно отримати доступ до державних лікарень у Квінсленді. Більше інформації можна знайти тут:
https://www.health.qld.gov.au/multicultural/public/language/translated-asylum-seeker-factsheets

ОНОВЛЕННЯ ВІД 30 КВІТНЯ 2022
● Скільки часу займає від подачі заяви до отримання візи 786?
Департамент запровадив процеси для якнайшвидшого переходу з візи підкласу 449 на візи підкласу 786
Temporary Humanitarian Concern (THC). Віза підкласу 786 (THC) може бути надана лише після виконання вимог
щодо даної візи. Громадянам України рекомендується проходити медичні огляди (за потреби) та надавати
додаткову інформацію, що вимагається, щойно вони отримають повідомлення від Департаменту.
● Чи є вікові обмеження для гуманітарної візи?
Ні, візи 786 THC доступні для всіх громадян України, які перебувають на території Австралії за тимчасовими
візами.
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● Що станеться, якщо власник візи 600 не пройде медичний огляд?
Будь-які проблеми зі здоров’ям, що виявлені під час медичного огляду, не призводять до відмови у видачі візи.
Після завершення медичних перевірок уряд опрацює дані та надасть візу підкласу 786.
● Поки ті, хто прибув з України опановують англійську, у урядових організацій невистачає українських
перекладачів. Що робиться для вирішення цієї проблеми?
TIS National (Служба усного перекладу) оновила пріоритети і українська мова була визначена як пріоритетна.
TIS National розпочала інтенсивну роботу з місцевою українською громадою, а також співпрацює з мережею
фахівців по зв'язках із громадськістю (the Community Liaison Officer network), щоб визначити людей, які можуть
бути перекладачами.
Наразі на рогляді є 7 заявок від двомовних осіб (українська / англійська), які пройшли попередню оцінку і
потенційно можуть стати перекладачами. Ці заявки перебувають на різних етапах розгляду і нове поповнення
штату перекладачів очікується вже з 18 квітня 2022 року.
TIS National також має програму розвитку: ті, хто приєднуються до програми і будуть надавати послуги
перекладів, можуть скористатися нагодою і отримати підтримку для проходження курсу навичок перекладу за
сертифікацією NAATI (Національний орган з акредитації перекладачів). Ті, хто пройде цей курс, стануть
сертифікованими перекладачами.

ОНОВЛЕННЯ ВІД 5 ТРАВНЯ 2022
● На сайті Home Affairs зазначено, що Medicare буде доступним лише після надання візи 786. Однак на
сайті Services Australia зазначено, що віза 449 дає право на Medicare. Чому виникає розбіжність і чи є
доступ до Medicare за візою 449?
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Services Australia: https://www.servicesaustralia.gov.au/enrolling-medicare-if-youre-temporary-resident-coveredministerial-order?context=60092

Команда Home Affairs підтвердила, що власники віз 449 не мають права на Medicare. Але, щойно вони
отримають візу 786, вони отримають право подаватися на Medicare.
Home Affairs зв'яжуться з Services Australia, щоб оновити інформацію на їхньому веб-сайті.

ОНОВЛЕННЯ ВІД 10 ТРАВНЯ 2022
● Чи потрібно після отримання візи підклас 449 заміняти міжнародне посвідчення водія, що видане
Україною, на австралійське водійське посвідчення?
Відповідь Департаменту NSW з обслуговування клієнтів: Віза підклас 449 є тимчасовою гуманітарною візою.
Люди з-за кордону можуть використовувати свої водійські права до тих пір, поки вони мають статус осіб, що
тимчасово перебувають тут. В той ж час, якщо особи перебувають на території NSW більше ніж 3 місяці, вони
можуть (тобто за бажанням) отримати тимчасові водійські права NSW, більш детальну інформацію можна
знайти за посиланням:
https://www.nsw.gov.au/driving-boating-and-transport/driver-and-rider-licences/visiting-or-moving-to-nsw/applying-fora-visitor-licence
Особи можуть відвідати Сервісний центр NSW (або зателефонувати, скориставшись послугою перекладу за
потреби), щоб отримати подальшу допомогу. Особи також можуть звернутися до Сервісного центру NSW, якщо
є якісь інші особливі запити.
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Ukraine – Accepting the Australian Government offer of a
temporary humanitarian stay in Australia16:8SGDWH

KWWSVZZZKRPHDIIDLUVJRYDXKHOSDQGVXSSRUWXNUDLQHYLVDVXSSRUW

About Settlement Services International (SSI):
SSI is a community organisation and social business that supports newcomers and other Australians to
achieve their full potential.
We work with all people who have experienced vulnerability, including refugees, people seeking asylum
and culturally and linguistically diverse (CALD) communities, to build capacity and enable them to
overcome inequality.
SSI draws on its expertise and experience to advocate for the people and communities it serves. Through
the work we do, we empower people to change their lives.
Through our advocacy and representation, we influence ideas and policy.
SSI website: https://www.ssi.org.au

Про Міжнародний Сервіс Облаштування (SSI)
SSI - це суспільна організація та соціальна служба, яка підтримує новоприбулих до Австралії та інших її
мешканців з метою розкриття їх повного потенціалу.
Ми працюємо з усіма незахищеними верстами населення, включаючи біженців, з різноманітними
культурними та мовними спільнотами (CALD), щоб надати їм можливості та подолати нерівність.
SSI має великий досвід у представленні інтересів людей та спільнот, яким вони служать. Наша праця
допомагає змінювати життя на краще.
Представляючи інтереси таких людей, ми впливаємо на ідеї та політику.
SSI веб-сайт : https://www.ssi.org.au
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

What is Humanitarian Settlement Program (HSP):
The Humanitarian Settlement Program (HSP) supports humanitarian entrants and other eligible visa holders
during their initial settlement. It helps new arrivals integrate into Australian life by building the skills and
knowledge they need to become self-reliant and active members of the community.
The program has a strong focus on helping clients to learn English, gain employment and access education
and training.
Settlement Services International (SSI) is contracted by the Department of Home Affairs to deliver the
Humanitarian Settlement Program (HSP) in the Sydney, Armidale, Coffs Harbour and Newcastle area.
SSI delivers support to clients using an individualised case management approach tailored to their needs,
strengths and goals.
To receive HSP from SSI, please contact SSI at the contact details provided below (How to contact SSI).

Що таке Гуманітарна Програма Облаштування (HSP)
HSP підтримує отримувачів гуманітарних та деяких інших віз під час їх початкового облаштування. Це
допомагає новоприбулим інтегруватися в австралійське життя, будуючи навички та знання, які їм
потрібні для того, щоб стати самодостатніми та активними членами суспільства.
Програма сфокусована на допомозі клієнтам у вивченні ангійської мови, здобуття працевлаштування
та забезпечення доступу до освіти та навчання.
SSI працює за контрактом із Департаментом Внутрішніх Справ та надає послуги гуманітарної
програми облаштування (HSP) у Сіднеї, Армідейлі, Кофс Харбор та Ньюкаслі.
SSI надає підтримку людям, використовуючи індивідуальний підхід до управління їх справами, який
враховує їхні потреби, переваги та цілі.

Перелік організацій, які надають HSP, може бути знайдений тут
https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/humanitarian-settlement-program/serviceproviders
Для отримання допомоги у рамках HSP від SSI будь ласка контактуйте з SSI за контактам, наданими
далі (див. розділ: Як контактувати з SSI)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HSP services available Ukrainian nationals while on temporary non-humanitarian visa holders
(eg, subclass 600 tourist visa):
A limited range of HSP services can be accessed by Ukrainian non-humanitarian visa holders on a needs
basis, with a focus on short term support through a case management approach:
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Pre-arrival assessment (if referral occurs prior to arrival)
Airport reception, provision of mobile phone and immediate needs (eg, food, clothing), if
required, and
Mobility aids, if required
Accommodation - provision of short-term temporary accommodation
Immediate Health Needs
School enrolment for children
English classes for Adults: AMEP (Adult Migrant English Program) Online access
(https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/volunteer-tutor-resources)
Family and social support services – where the visa held entitles the client to access services
Education and training enrolment – where the visa held entitles the client to access services
Assist with recognition of pre-arrival skills and qualifications – where applicable
Information provision through orientation program to assist confidence to start a new life in Australia
Attending the Immigration Medical Examination (IME) required for a subclass 449 or 786 visa, if
required
Support to attend biometrics collection, if required
SSI can assist clients with below services, where the visa held entitles the client to access them:
o Support to register with Centrelink for income support (eg, visa subclass 449 and 786)
o Support to register with Medicare (eg, visa subclass 786)
o Assistance with securing Long-Term Accommodation (LTA) and basic household goods to furnish
the LTA (eg, visa subclass 449 and 786)
o AMEP registration (eg, visa subclass 449 and 786)
o Assistance with linking with employment services and working out employment
pathways (eg, visa subclass 449 and 786)

Допомога у рамках HSP надається українцям, які отримали тимчасові негуманітарні візи
(наприклад 600 туристичну візу)
Обмежений перелік HSP послуг може бути доступний українцям, які мають негуманітарні візи. Дані
послуги сфокусовано на короткострокову підтримку та допомогу у справах:
o Оцінка перед прибуттям до Австралії (якщо звернення отримане до прибуття)
o Зустріч у аеропорті, забезпечення мобільним телефоном та невідкладних потреб (їжа, одяг) у
разі необхідності
o Забезпечення засобами пересування для осіб з особливими потребами
o Розміщення – забезпечення короткострокового тимчасового помешкання
o Невідкладні медичні потреби
o Влаштування дітей до школи
o Вивчення англійської мови для дорослих: AMEP (Програма вивчення англійської для
дорослих), онлайн доступ https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-inaustralia/amep/volunteer-tutor-resources
o Сервіс з сімейної та соціальної підтримки – якщо умовами візи передбачено доступ до такого

сервісу
Освітня та тренінгова підтримка – якщо умовами візи передбачено доступ до такого сервісу
Допомога у визнанні знань та кваліфікації до прибуття – якщо можливо
Інформаційне забезпечення через програму орієнтації, щоб зміцнити впевненість у власних
силах для початку нового життя в Австралії
o Відвідання Імміграційного Медичного Огляду (IME) для віз 449 та 786 – за потребою
o Підтримка в наданні біометричних даних – якщо потрібно
o SSI може допомогти клієнтам за наступними послугами, якщо умови візи дозволяють їх
отримати. Наприклад:
o Допомога з реєстрацією у Centrelink для отримання грошової допомоги (візи 449 та 786)
o Допомога з реєстрацією у Medicare (віза 786)
o Допомога з пошуком довгострокового житла (LTA) та забезпечення основними
предметами побуту та меблів (візи 449 та 786)
o Реєстрація у Програмі вивчення англійської для дорослих (AMEP) (візи 449 та 786)
o Налагодження контактів зі службами працевлаштування та поради з можливих
варіантів працевлаштування (візи 449 та 786)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------How to contact SSI: Email:
ukrainian.support@ssi.org.au Phone:
02 9685 0100 (we will take your contact details and forward them to our ukrainian.support@ssi.org.au
mailbox)
o
o
o

Як зв’язатися з SSI Електронна адреса:
ukrainian.support@ssi.org.au Телефон:
02 9685 0100 (ми зберемо ваші контактні дані та надішлемо їх до
ukrainian.support@ssi.org.au )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------After contacting SSI:
SSI HSP team will be in touch with you to request for some information and will send you a consent form.
The information will be requested via the ukrainian.support@ssi.org.au mailbox only.
SSI will forward details you provide us to the Department of Home Affairs for eligibility assessment and
referral to SSI. SSI will start delivering HSP services once we receive your referral from the Department.
Після контакту з SSI
SSI HSP команда звернеться до вас за деякою інформацією та надійшле вам форму згоди на
використання персональних даних. Цю інформацію буде запитано тільки з електронної адреси
ukrainian.support@ssi.org.au
SSI передає інформацію, яку отримала від вас, до Департаменту Внутрішніх Справ для оцінки
можливостей надання сервісу. SSI буде надавати HSP сервіс щойно отримає згоду від цього
Департаменту.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emergency Relief for Newcomers
SSI is funded to provide emergency relief to asylum seekers and other vulnerable Temporary Visa Holders,
who are not eligible for Commonwealth Government income support.
We may be able to provide some limited financial assistance for essential living needs e.g.
- Rent and utilities
- Food
- Health
- Telecommunications
- Transport
Our team will also be able to link you to other services which may be able to help you
address any challenges you might be facing during the pandemic.
https://www.ssi.org.au/component/ifaq/article/36-services/2869-emergency-relief-fornewcomers-service-nsw

STARTTS PROJECT

Witness to War
Multilingual Telephone Hotline
1800 845 198
Monday to Friday, 9am – 4pm

Support in the following languages:
Arabic, Dari, Farsi, Hazaragi, Kurdish (Sorani), Pashto,
Ukrainian, Urdu

The service can:
- Listen to your concerns and needs, and offer
information and practical support
- Connect you to services and organisations that
are there to help you and your family members
- Link you to existing community based programs

This project is funded by NSW Government

STARTTS PROJECT

Св док В йни
Багатомовна гаряча л н я
1800 845 198
З понед лка по п’ятницю, з 9:00 до 16:00

Наш сп вроб тники розмовляють українською

Ця служба може:
- Вислухати Ваш занепокоєння та потреби,
запропонувати Вам нформац ю та практичну
п дтримку
- Зв’язати Вас з службами та орган зац ями, як
допоможуть Вам членам Вашої родини
- Приєднати вас до снуючих програм м сцевої
громади

This project is funded by NSW Government

LEARN ENGLISH
AT TAFE NSW
The Adult Migrant English Program provides you with:
 free * English lessons, now with no time limits
 free childcare
 full time, part time, day, evening, and Saturday classes
 distance learning and volunteer tutors
 four levels of English, from beginner to high intermediate
 courses designed to help you get a job.

1800 114 707
AMEP@TAFENSW.EDU.AU
TAFENSW.EDU.AU/AMEP
* Eligibility criteria apply. The Adult Migrant English Program (AMEP) is funded by the
Australian Government Department of Home Affairs. TAFE NSW - CRICOS 00591E | RTO 90003

Education opportunities for Ukrainians in NSW
11 May 2022
General Information
On arriving in Australia, Ukrainian nationals will receive information from the Department of
Home Affairs who works with Settlement Services International (SSI) in providing support
to Ukrainian nationals in Australia who hold non-humanitarian temporary visas
(subclass 600), Humanitarian Stay (Temporary) (subclass 449) or a Temporary
(Humanitarian Concern) (subclass 786) visa, under the Humanitarian Settlement
Program (HSP).
Contact SSI:
Email: ukrainian.support@ssi.org.au
Phone: 02 9685 0100
SSI will contact the individual/family within the next business day to explain the services
available under Humanitarian Settlement Program (HSP) and request for relevant
information for making a referral. This includes being assigned a case manager to assist
with all matters pertaining to the settlement in Australia.
English language classes
Australia HSP case managers ensure that learning English is a top priority for all new
arrivals by connecting refugees/displaced persons with age-appropriate learning support,
such as ESL classes and NAVITAS lessons. Staff members speak more than 80
languages, so there is a strong focus on in-language support, which sets the foundation for
solid relationships between case managers and displaced persons.
Individual language classes
Individual or group English classes with volunteers can be arranged through the
coordinator of the website ukrainians.org.au
More information at the link: https://ukrainians.org.au/english-lessons/
English immersion experience (children 6+ and adults)
Meet others, learn English together, acclimatise to the Australian way
of life
Register here:

Ukrainian schools in NSW
St. Andrews Ukrainian School, Sydney
57 Church Street, Lidcombe, NSW 2141
www.standrewsukrainianschool.com
Email: frsimon@standrewsucc.org.au
Contact: Principal - Odarka Brecko; Mobile: 0432 713 432;
Email: brecko1@tpg.com.au
Ukrainian Central School in Sydney
51-51 Joseph Street, Lidcombe, NSW 2141
www.shkola.com.au
Phone: 02 9749 1912
Nova Ukrainian School Inc.
Phone: 0414 932 926 Roxolana Mishalow Principal
Web: http://www.novashkola.nsw.edu.au
Email: novashkola@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/nova.ukrainian.school
Sydney locations classes:
North Shore
Every Saturday from 9.30am to 1pm at Castle Cove Public School, Kendall Road,
Castle Cove
South Sydney
Every Saturday from 3pm at The Jannali High School, Sutherland Road, Jannali
Western Sydney
Every Wednesday from 6 pm at Parramatta West Public School, Auburn Street,
Parramatta
University of Technology (UTS)
UTS: University of Technology Sydney has just approved MA and BA level places for
Ukrainian Humanitarian Visa holders in Australia!
Please contact Olga Oleinikova

olga.oleinikova@uts.edu.au or ooleinikova@gmail.com

If you have any general questions or require assistance, please let Mary Duma know
on: mary@duma.com.au or mobile: 0418866950
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Fac t shee t – New a rriva ls fro m Uk ra ine
Welcome to New South Wales, Australia. We understand these are difficult circumstances, and we
thank you for choosing the New South Wales Department of Education to deliver a welcoming, and
quality education program to your child during your stay in Australia.

Temporary Residents Program
The Temporary Residents Program gives advice and support to enrol temporary residents into NSW
government schools. The program accepts enrolment in primary school and high school from
Kindergarten to Year 12 in consultation with the accepting school.

Visa requirements for your child
Children from Ukraine must hold a current valid visa to reside in Australia and meet specific travel, entry
and residency conditions determined by the Australian Department of Home Affairs.

If your child holds visa subclass 600
The NSW Department of Education will waive the education fee for newly arrived children from Ukraine
who hold visa subclass 600. The education fee waiver is in recognition of the current situation in Ukraine
and will apply for a twelve (12) month period. The education fee waiver will be extended if a child
transitions to a humanitarian visa offered by the Department of Home Affairs.

If your child holds a refugee or humanitarian visa
The NSW Department of Education will waive the education fee for children from Ukraine who hold a
refugee or humanitarian visa (visa subclasses 200, 201, 202, 203, 204, 449, 785, 786, 790, 866). The
education fee waiver is in recognition of the refugee/humanitarian situation of the child. The education
fee waiver will apply for the duration of the visa issued by the Department of Home Affairs.

English support for your child
The NSW Department of Education provides English as an Additional Language or Dialect (EAL/D)
support to develop English language competence so your child can fully participate in schooling and
independently pursue further education and training. The department provides EAL/D support in
primary schools, high schools, Intensive English Centres and the Intensive English High School. The
availability of EAL/D support within primary schools and high schools will vary between schools, and will
depend on the number of EAL/D students enrolled, and the resources available. For more information
on EAL/D support for your child, speak to your school principal, or visit:
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/multicultural-education/english-as-anadditional-language-or-dialect/new-arrivals-program/intensive-english-centres

Access to EAL/D if your child holds visa subclass 600
English as an Additional Language or Dialect (EAL/D) support is generally not available for students
who hold visa subclass 600. The NSW Department of Education will waive this access restriction for
newly arrived children from Ukraine who hold visa subclass 600. The access restriction waiver is in
recognition of the current situation in Ukraine.

Community language programs
Some primary schools provide community language programs in over 60 languages spoken in the
Australian community. These community language programs vary between schools, and the availability
of particular languages will depend on the number of students who wish to study them. For more
information, speak to your school principal, or visit:
https://education.nsw.gov.au/public-schools/community-languages-schools/about-communitylanguages-schools
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How to apply to enrol your child in a NSW government school
This fact sheet explains the process of how to enrol your child into a New South Wales government
school.

Step 1:
When to apply for enrolment in school
The application process can begin when your child arrives in Australia.

Step 2:
Find your local school and make an appointment
You should contact the NSW government primary or secondary school closest to your residential
address. To find your local NSW government school visit https://education.nsw.gov.au/school-finder.
The school finder gives your local school based on your selections. When you find your local school,
telephone the school and make an appointment for a meeting. If your local school is at capacity and
has no available place for your child, the school will refer you to the next available school with capacity.

Step 3:
What to bring to the meeting
On the day of your meeting with the school, bring a copy of the Temporary Residents Program
Application form for an Authority to Enrol, your child’s original passport, and your child’s visa.

Step 4:
Complete the Application form for an Authority to Enrol
Complete the relevant sections of the Temporary Residents Program Application form for an Authority
to Enrol. Complete a separate application for each child applying to enrol in school. If the school
principal agrees to the enrolment, they will complete Section B of the Temporary Residents Program
Application form for an Authority to Enrol.

Step 5:
Check the application
Look at the checklist on page 2 of the Temporary Residents Program Application form for an Authority
to Enrol. The checklist will help you to provide all documents required for the application. Incomplete
applications submitted to the Temporary Residents Program may result in delays in the application for
enrolment.

Step 6:
Lodge the application
Send the completed application form with a copy of your child’s passport and a copy of your child’s visa
to the Temporary Residents Program for assessment. To speed up the process, the documents can be
emailed to the Temporary Residents Program at tempvisa@det.nsw.edu.au.

Step 7:
Processing times
The Temporary Residents Program aims to process new applications in five working days, however, we
are prioritising applications for children from Ukraine. When the application is complete and processed,
an Authority to Enrol is sent to the school. The Authority to Enrol provides the NSW government school
with your child’s enrolment start date. The Temporary Residents Program will also email the
parent/guardian a letter to confirm the enrolment start date.
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Support in times of crisis
The NSW Department of Education provides resources, support services, advice, and updated
information about newly arrived students from Ukraine. To find out more, please visit:
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/curriculum/multicultural-education/refugeestudents-in-schools/support_in_times_of_crisis.

Need more information about the school enrolment process
To find out more about the Temporary Residents Program, please visit deinternational.nsw.edu.au/trp
or call our Customer Service Team on 1300 300 229 (then option 1). To find out more about going to a
New South Wales government school, please visit education.nsw.gov.au/public-schools/going-to-apublic-school.

Need more information about your visa
Contact the Department of Home Affairs if you have questions about your visa, visa conditions, or the
visa application process.
Website:
https://immi.homeaffairs.gov.au
Telephone: 131 881

Need assistance from other support organisations
Contact these organisations for further assistance or for mental health support.
Ukrainian Council of NSW
Website:
https://ucnsw.org
Service for the Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors
Website:
http://www.startts.org.au
Settlement Services International
Website:
http://www.ssi.org.au
Email:
ukraine.support@ssi.org.au
Telephone: 02 9685 0100
Lifeline
Telephone:

13 11 14

Kids Help Line
Telephone: 1800 551 800
Beyond Blue
Telephone: 1300 224 636
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UKRAINIAN

Служба охорони здоров'я Нового Південного Уельсу забезпечить безкоштовний доступ до послуг державних
лікарень для людей з України, які прибули до Австралії, починаючи з 1 грудня 2021 року. Це тимчасова угода
відповідно до «Політики охорони здоров’я Нового Південного Уельсу для шукачів притулку, котрі не мають
доступу до програми медичного обслуговування Medicare».
Допомога не включає безкоштовний доступ до лікарів загальної практики (місцевих лікарів, яких називають
«лікарями загальної практики») або приватних медичних спеціалістів.
Щоб отримати доступ до лікарів загальної практики, вам потрібна програма Medicare. Medicare – це наша
національна програма медичного страхування.
Федеральний уряд оголосив, що надасть Medicare всім українцям, які мають право на отримання допомоги,
шляхом їх переорієнтування на візи для тимчасової гуманітарної допомоги (Temporary Humanitarian Concern)
(підклас 786), оскільки люди з туристичною або гостьовою візою зазвичай не мають Medicare.

Які медичні послуги є безкоштовними?
o Лікарняне відділення невідкладної допомоги, госпіталізація, деякі операції, амбулаторні (поліклінічні)
послуги, лікарняні аналізи (аналіз крові, рентген) та невідкладна стоматологічна допомога.
o Догляд під час вагітності, охорона психічного здоров'я, швидка допомога та використання усних
перекладачів.
o Примітка: це не включає лікарів загальної практики (місцевих лікарів) чи приватних медичних спеціалістів,
а також будь-які тести, які вони призначають.
Якщо вам потрібно звернутися до державної лікарні або служби охорони здоров’я, повідомте персоналу:
o Ваше ім’я, дату народження та ваші контактні дані, а також те, що ви нещодавно прибули з України.
o Лікарні – це безпечні місця для надання інформації. Персонал не має права розголошувати вашу особисту
інформацію без вашої згоди.
Візьміть відповідні документи:
o Посвідчення особи з фотографією / діючу візу / паспорт / проїзні документи – щоб підтвердити, що ви
нещодавно прибули з України.
o Візьміть цей інформаційний лист, щоб показати персоналу лікарні.
Відділення невідкладної допомоги в державних лікарнях:
Відділення невідкладної допомоги працюють цілодобово. Вони надають допомогу при серйозних надзвичайних
ситуаціях та нещасних випадках. Відділення невідкладної допомоги дуже завантажені, і там людям часто
доводиться довго чекати. Не варто звертатися туди при легких захворюваннях.
Швидка допомога:
Телефон 000 – вам потрібно буде назвати своє ім'я, адресу та тип невідкладної медичної допомоги. Карети
швидкої допомоги виїздять лише при важких станах.
Вакцинація від COVID-19
В Австралії вакцинація проти COVID-19 БЕЗКОШТОВНА і доступна через низку медичних служб. Завітайте до
сайту: https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/ або, якщо вам потрібна допомога з бронюванням
вакцини проти COVID-19, надішліть SMS із текстом «Hey EVA» на номер 0481 611 382. Надіславши
повідомлення на цей номер, ви отримаєте відповідь із запитом на ваші дані.
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Усні перекладачі:
Щоб отримати допомогу у спілкуванні, зателефонуйте до служби БЕЗКОШТОВНОГО перекладу (TIS) за
номером 131 450 і вкажіть мову, якою ви бажаєте спілкуватися.
Додаткова інформація та підтримка:
x Служба охорони здоров'я біженців Нового Південного Уельсу (NSW Refugee Health
SWSLHD-RefugeeHealth@health.nsw.gov.au
Service): 9794 0770
x Міжнародна служба із заселення (Settlement Services International): 9685 0100
Ukrainian.support@ssi.org.au
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NSW Health will provide access to public hospital services free of charge for people from Ukraine who arrived in
Australia on or after 1 December 2021. This is a temporary arrangement under the NSW Health policy for asylum
seekers without Medicare.
It does not include free access to General Practitioners (local doctors called ‘GPs’) or private medical specialists.
You need Medicare to access GPs. Medicare is our national health insurance program.
The Federal Government has announced that it will give Medicare to all eligible Ukrainians by transferring them to
Temporary Humanitarian Concern (subclass 786) visas, because people with a tourist or visitor’s visa do not usually
have Medicare.

What health care services are free?
o Hospital Emergency Department care, admission to hospital, some surgery, outpatient (clinic) services,
hospital tests (blood tests, X-rays) and emergency dental care.
o Maternity care, mental health care, ambulances and the use of interpreters.
o Note: This does not include General Practitioners (local doctors) or private medical specialists, or any tests they
order.
If you need to go to a public hospital or public health service, please tell staff:
o Your name, date of birth and your contact details, and that you have recently arrived from Ukraine.
o Hospitals are safe spaces to provide information. Staff are not allowed to share your personal information without
your consent.
Take relevant documents:
o Photo identification / current visa / passport / travel documents – to show that you have recently arrived from
Ukraine.
o Take this fact sheet to show hospital staff.
Emergency Departments in Public Hospitals:
Emergency Departments are open 24 hours a day, 7 days a week. They provide care for serious health emergencies
and accidents. Emergency Departments are very busy, and waiting times can be very long. You should not go there
for minor illnesses.
Ambulance:
Phone 000 – you will need to say your name, address, and type of medical emergency. Ambulances are only for serious
conditions.
Vaccination for COVID-19
COVID-19 vaccination is FREE in Australia and available through a range of health services. See: https://covidvaccine.healthdirect.gov.au/booking/ or, if you need help making a COVID-19 vaccine booking, send an SMS with
'Hey EVA' to 0481 611 382. When you message this number you will receive a reply asking for your details.
Interpreters:
For help communicating, call the FREE interpreting service (TIS) on 131 450 and say your preferred language.
Further information and support:
x NSW Refugee Health Service: 9794 0770
SWSLHD-RefugeeHealth@health.nsw.gov.au
x Settlement Services International: 9685 0100 Ukrainian.support@ssi.org.au
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ࢡđफ़ĔĜफ़ĥࢡࣄğॻफ़Ĕफ़đĕ২Ĭěफ़ॻफ़ĖđėđࢡĠėࣄĮķđघĔĒ২Ę২ĭĥėࣄĪĜࢡğफ़ĠॻࣗďėĜࢡĦफ़Ēफ़ĥęࣗĜࣄĠđࢡĺ
߽ėĦࢡĜ২Ĭěफ़ĜࢡĦėৠğफ़ğࣗॻࣗĔĜėĘघđĠࢡģघĜĜफ़ࣄĠघķफ़ৠफ़ğęࣗĜघĒࢡࣄęफ़ěľðफ़ĒĠࢡýĘॻࢡतĜࢡĿĺ
ޮࢡĦࢡğॻफ़Ēॻࢡěࢡđėৠफ़đ২Ĭॻėࣄėğॻफ़đघĔĜėģĠđࢡૉď২Ĕ২ĬৠࢡॻࢡĘĠࣗॻĺޮࢡĦघĥęࣗĜėࣄĠࢡđࢡęėࣄđĮħࣗĜėĘࢡěėķ
đĥėĠࣗęĮěėķĒॻफ़ěࢡĔࣄĪĘėěėĔघĮĥࢡěėķĖࢡĖĜࢡđࢡęė২ࣄğघৠघđĜࢡॻघĖĜėৠĕėĠĠĬđėৠĦęĮৠࢡৠĺ

ô࠳Ď࢘ěěĭĬěĢğĐğ࢘ࡺēĖěĐ࠳ēĎआĐīğĩߞĭĦࡺĞ߱࢘ĥࡺ࠳ě߱ē࠳ĘĭĚ࠳ߞĭĢĭĕƎƍثƑƒēࡺƏثƍƍĞĞĐòüܗ
ĉěĢĩė࠳ğ࢘ࡺēĖě࠳࢘ࡺĕĐđࡺĐ࠳ēě࠳ńĞ࢘ࡺđआĘĩėĖĐ࠳ēĎआĎĬğĩߞĭĦࡺē࢘आđࡺđࡺĚ࠳ߞĭĢĭ
ôĖĚࡺĐ࠳ĶĐ߱ߞěĭě࠳ğĘ࠳ğě࠳ğĎࡺ࢘ĖĐ࠳ēĐआĐĬğĩߞĭĞ࠳ēĤߞ࢘ࡺėआ
ěډü࠳ܗĐߞĩė࠳ܱߞ߱Ę࠳ě࢘࠳ĤĢ࠳öࡺĘࡺ࠳ݐĐ߱࢘ĸ

ډڀü࠳ܗĐĖ࢘ࡺߞğīüė࢘ěߞĩėēĖğĖěğ࢘ࡺĕ࢘ࡺĎĘĭīआė࢘ěߞĩėĖ১ēआࣾĶ
ߞĚࡺ࠳ěē߱ěğĖĤě࠳ߞğĩğĞ࢘ࡺĐ࠳ēěĖĢğĐࡺĸ

ݯğघęĘࢡýĘॻࢡतĜࣄĪĘफ़त߽फ़ęफ़Ĕघݯý߽– ࠗࣄࣗॻࣗĔफ़ĘݯघĔĜࣗૉ
Ukrainian Youth Association -Sydney
óघěýĘॻࢡतĜࣄĪĘफ़त߽फ़ęफ़ĔघŐóý߽ő
Ukrainian Youth Centre
ĔॻࣗࣄࢡĹƒo_m"|ķb71ol0;")2141
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ݯý߽ ğॻफ़ğफ़Ĝ২Ĭ ěफ़ęफ़Ĕघ ࣄࣗॻࣗĔफ़đėħࣗķ ĮĘࣗ ĔࢡĬ ěफ़ĕęėđघࣄĠĪ ॻफ़ĖđėđࢡĠė ॻघĖĜफ़ěࢡĜघĠĜघ ĖࢡģघĘࢡđęࣗĜĜĮ  ŐĘ২ęĪĠ২ॻĜफ़ĭ
ĔघĮęĪĜघࣄĠĭķࣄģࣗĜघĥĜėěěėࣄĠࣗģĠđफ़ěķफ़ॻࢡĠफ़ॻࣄĠđफ़ěķĠࢡďफ़ॻ২đࢡĜĜĮěķěࢡĜĔॻघđĜėģĠđफ़ěőķğॻėħࣗğęĭĬĜࢡđėĘėķĜࣗफ़ďৠघĔĜघ
ĔęĮĕėĠĠĮķğफ़ॻफ़Ĕĕ২ĬĔॻ২ĕď২ĜࢡđࣄࣗĕėĠĠĮĺݯĪफ़Ēफ़ĔĜघķĮĘघğॻफ़ĠĮĒफ़ěĔफ़đĒफ़Ēफ़ğࣗॻघफ़Ĕ২ďफ़ॻफ़ĠĪďėĖࢡĜࣗĖࢡęࣗĕĜघࣄĠĪ
ýĘॻࢡतĜėķěėğघĔĠॻėě২Ĭěफ़ĜࢡĦफ़ĭğॻࢡģࣗĭततĔࣗěफ़ĘॻࢡĠėĥĜࣗĖॻफ़ࣄĠࢡĜĜĮĺ
ݯघĔĜࣗૉࣄĪĘėૉफ़ࣄࣗॻࣗĔफ़Ęݯý߽Ĭफ़ĔĜघĬĭघĖğघĔğफ़ॻ২ĘॻࢡतĜࣄĪĘफ़तࣄğघęĪĜफ़Ġėĺüफ़Ęफ़ęघĜĜĮĜࢡĦėৠĥęࣗĜघđğॻࢡģĭĭĠĪ২ĜࢡĦėৠ
ģࣗॻĘđࢡৠĠࢡफ़ॻĒࢡĜघĖࢡģघĮৠķफ़ॻĒࢡĜघĖफ़đ২ĭĠĪĠࢡğघĔĠॻėě২ĭĠĪतৠĜघĖࢡৠफ़ĔėĺޮࢡĦėěóफ़ěफ़ě߽फ़ęफ़ĔघĠࢡĠࢡďफ़ॻफ़đफ़ĭğęफ़ħࣗĭ
ěफ़ĕ২ĠĪ Ęफ़ॻėࣄĠ২đࢡĠėࣄĮ đࣄघ ২ĘॻࢡतĜģघĺ ߽ė फ़ॻĒࢡĜघĖफ़đ২Ĭěफ़ Ġࢡďफ़ॻėķ ĢࣗࣄĠėđࢡęघķ Ęफ़ĜģࣗॻĠė Ġࢡ घĜĦघ đėĔė Ę২ęĪĠ২ॻĜफ़फ़ࣄđघĠĜĪफ़तॻफ़ďफ़Ġėĺ
ډğěĩĤĘ߱ěࡺĚěĥࡺߞआĚ࠳Đߞĩėࡺ࢘ࡺēĖěĖĳû࢘Ėīēě১ߞĭĳߞࡺݐğĖĳ߱ڀēĖĳ

õࢡĒॻࢡđࢡ ࡓࢡĜģĭđࢡęĪĜėૉࢡĜࣄࢡěďęĪ
ݯğघęĘėýĘॻࢡतĜࣄĪĘफ़त߽फ़ęफ़Ĕघ
Zahrava Ukrainian Youth Association Dance Ensemble
ࡹ২Ĕफ़ĕĜघૉĘࣗॻघđĜėĘ– ğफ़Ĕॻ২Ēࢡ߽ࢡॻघૉĘࢡă২ĦĜĮĘ
óėğęफ़ěďࢡęࣗĠěࣗૉࣄĠࣗॻࢡ-ॻࣗğࣗĠėĠफ़ॻࢡĠࢡৠफ़ॻࣗफ़ĒॻࢡĢࢡ-ğࣗĔࢡĒफ़ĒࢡýĘॻࢡतĜࣄĪĘफ़त
ܶĘࢡĔࣗěघतĠࢡĜģĭŐ÷ėतđķýĘॻࢡतĜࢡőĺ
ޮࢡĦৠ২Ĕफ़ĕĜघૉĘࣗॻघđĜėĘğॻėࣄđĮĠėęࢡďघęĪĦĜघĕƒƔॻफ़ĘघđĜࢡđĥࢡĜĜĭĔࣗĘघęĪĘफ़ৠğफ़Ęफ़ęघĜĪĠࢡĜģĭॻėࣄĠघđ২ĘॻࢡतĜࣄĪĘफ़त
Ēॻफ़ěࢡĔėĺüफ़Ĕॻ২Ēࢡ߽ࢡॻघૉĘࢡ২ࣄğघĦĜफ़đėৠफ़đࢡęࢡďࢡĒࢡĠĪफ़ৠđĥėĠࣗęघđĠࢡĜģघđघࣄĪफ़Ēफ़ĔĜघğॻफ़Ĕफ़đĕ২ĬğॻࢡģĭđࢡĠėĖĔघĠĪěė
Ęफ़ęėĦĜघৠĠࢡĜģĭॻėࣄĠघđĺ
ý÷࠶ܶߓޮݯć÷ߒࡓܶޮĀߒ– ńõࢡĒॻࢡđࢡŅĖĒफ़ॻĔघࣄĠĭࣄĠđफ़ॻĭĬॻࣗğࣗॻĠ২ࢡॻĖĠࢡĜģघđďࢡĒࢡĠĪफ़ৠॻࣗĒघफ़ĜघđýĘॻࢡतĜėĺ
ݦöࡓݯýüö – ࣄ২ࣄğघęĪĜघĘफ़ĜģࣗॻĠėķĜࢡģघफ़ĜࢡęĪĜघĢࣗࣄĠėđࢡęघķĖࢡĒࢡęĪĜफ़ࢡđࣄĠॻࢡęघૉࣄĪĘघĢࣗࣄĠėđࢡęघķĒॻफ़ěࢡĔࣄĪĘघđėࣄĠ২ğėĜࢡ
đࣗࣄघęęĮĠࢡ২घĜĦėৠࣗĠĜघĥĜėৠĒॻफ़ěࢡĔĺ
ñܶࠗ࠶ࡓݯøߒ – Ęफ़ĜģࣗॻĠĜघĠ২ॻėğफ़ܶđࣄĠॻࢡęघतĠࢡޮफ़đघૉõࣗęࢡĜĔघतķđėࣄĠ২ğėđݯघĔĜࣗૉࣄĪĘफ़ě২ࠗğࣗॻĜफ़ě২ࡓࣗࢡĠॻघķ
ࠗęघěğघૉࣄĪĘėৠߒĒॻࢡৠđݯघĔĜࣗतĠࢡđøफ़ࣄ-ܶĜĕࣗęࣗࣄघĠࢡࣄđĮĠĘ২đࢡĜĜघđ࠶ėěघƐƏƏƏ-ॻघĥĥĮࡹॻࣗħࣗĜĜĮ࠶২ࣄėĺߒৠॻė
ޮࣗࣄĘफ़ॻࣗĜĜėৠķñफ़ğࢡĘđüࢡॻĘ২
࠶ކüࡓކöĀߒߓ – đघĔď২đࢡĭĠĪࣄĮ২óफ़ěघýĘॻࢡतĜࣄĪĘफ़त߽फ़ęफ़Ĕघķ
ƒo_m "|u;;|ķb71ol0; 2141
ħफ़ ğफ़ĜࣗĔघęĘࢡķƐѶĺƐƔ- ƐƖĺƏƏěफ़ęफ़ĔĦࢡĒॻ২ğࢡ
ƐƖĺƏƏ- ƑƏĺƒƏࣄࣗॻࣗĔĜĮĒॻ২ğࢡŐđघĔƐƏĔफ़Ɛƕॻफ़Ęघđő
ƐƖĺƏƏ- ƑƐĺƒƏࣄĠࢡॻĦࢡĒॻ২ğࢡŐđघĔƐѶॻफ़Ęघđő
đࣄ২ďफ़Ġ২ķƐĺƏƏ– ƐĺƓƔğफ़ĥࢡĠĘघđģघ

ü࠶öĉóޮýࡓݯކćóࠗõܶñ࠶ܶݦö
Ĝࢡÿࣗૉࣄď২Ę
_||rvĹņņĺ=-1;0oohĺ1olņr;orѴ;ņ,-_u---Ukrainian-Youth-vvo1b-|bom- -m1;- mv;l0Ѵ;ņƐƏƏƏѵƒƔƒƔƒѶѶƓƖƖņ
ğėĦघĠĪ l-bѴĹv7m;Š1lĺou] ĔĖđफ़ĜघĠĪ߽ࢡॻघૉģघă২ĦĜĮĘƏƓƏƑѵƔƐƒƐѶ
ôĎ߱࢘࠳đīĚࡺğē࠳ĘĖĚࡺߞĭěĥࡺĬߞĞēĦĖěࡺĬĤ߱࢘߱ĕğě߱Ģĩ–ğěࡺėआěĥĖࣾđ߱ěࣾĸ

ПЛАСТ
У К Р АЇНСЬКА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

ПЛАСТ ВІТАЄ НОВИХ ПРИБУЛИХ УКРАЇНСЬКИХ
БІЖЕНЦІВ ДО НАШОЇ СПІЛЬНОТИ!
ПЛАСТ Є НАЙБІЛЬШОЮ УКРАЇНСЬКОЮ СКАУТСЬКОЮ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ В АВСТРАЛІЇ. ПЛАСТ МАЄ ДІЮЧІ ОСЕРЕДКИСТАНИЦІ В МЕЛЬБУРНІ, БРІЗБЕНІ, СІДНЕЮ, КАНБЕРРІ, АДЕЛАЇДІ,
ТА ДЖІЛОНҐУ.
СКАУТИ ПРОПОНУЮТЬ БЕЗПЕЧНЕ ТА СПРИЯТЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ,
ДЕ ВАША ДИТИНА МОЖЕ ЗУСТРІТИ НОВИХ ДРУЗІВ, НАВЧИТИСЯ
ЖИТТЄВИМ НАВИЧКАМ ТА ВЕСЕЛО ПРОВЕСТИ ЧАС.
ПРОТЯГОМ РОКУ ПЛАСТ В АВСТРАЛІЇ ПРОВОДИТЬ РІЗНІ ЛІТНІ,
ЛЕЩЕТАРСЬКІ ТА МАНДРІВНІ ТАБОРИ ТА ВИШКОЛИ. У ТАБОРАХ
ПЛАСТУНИ ПРАКТИЧНО ЗАКРІПЛЮЮТЬ ЗНАННЯ І УМІННЯ,
ЗДОБУТІ ВПРОДОВЖ РОКУ НА ЩОМІСЯЧНИХ ЗАНЯТТЯХ.
ЯКЩО МАЄТЕ ДІТЕЙ, ЗАПРОШУЄМО ВАС ПРИЄДНАТИСЯ ДО
НАШОЇ ПЛАСТОВОЇ РОДИНИ,
МИ ПРОВОДИМО ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 5 ДО 18 РОКІВ,
А ТАКОЖ Є КУРЕНІ СЕНІОРІВ.
ЩОБ ДІЗНАТИСЯ ПРО НАС БІЛЬШЕ: ВІДВІДАЙТЕ ПЛАСТОВИЙ
ПОРТАЛ - WWW.PLAST.ORG.AU
НАПИШІТЬ НАМ ЕМЕЙЛ - PLASTNSW@GMAIL.COM
ВІДВІДАЙТЕ- HTTPS://
/ WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/PLASTNSW

СИЛЬНО КРАСНО ОБЕРЕЖНО БИСТРО
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Якщо Ви хочете, щоб Ваші діти:

x
x

x Навчилися української мови або
покращили її,
x Дізналися про незнайоме і цікаве з
української культури, історії та літератури,
x Познайомилися з іншими родинами з
України та Австралії,
x Одержали додаткові пункти до балів,
потрібних для вступу в університет,
Мали можливість співати та брати участь у шкільних та
громадських імпрезах,
Брали участь у програмі обміну зі школами в Україні,

Тоді
Братська Рідна Школа ім.Святого Андрія радо Вас вітає!
Запрошуємо до нашої школи дітей віком від 3-х рочків в
Садочок до 10 класу, кожної cуботи з 9.00- до 13.30

çÓ‚‡ ìÍ‡ªÌÒ¸Í‡ òÍÓÎ‡
Nova Ukrainian School Inc.
çÓ‚‡ ìÍ‡ªÌÒ¸Í‡ òÍÓÎ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Ì‡‚˜‡ÌÌfl:







ÇÂ·-ÒÚÓ¥ÌÍ‡:
Email:

è¥‚Ì¥˜ÌËÈ ë¥‰ÌÂÈ / North Shore
ç‡‚˜‡ÌÌfl ÔÓ‚Ó‰flÚ¸Òfl ˘ÓÒÛ·ÓÚË
Á 9:30 ‡ÌÍÛ ‰Ó 13:00 „Ó‰ËÌË
‚ ÔËÏ¥˘ÂÌÌ¥ ¯ÍÓÎË
Castle Cove Public School,
Kendall Road, Castle Cove
è¥‚‰ÂÌÌËÈ ë¥‰ÌÂÈ / South Sydney
ç‡‚˜‡ÌÌfl ÔÓ‚Ó‰flÚ¸Òfl ˘ÓÒÛ·ÓÚË
Á 15 „Ó‰. ‰Ó 18 „Ó‰. ‚ ÔËÏ¥˘ÂÌÌ¥
¯ÍÓÎË
The Jannali High School,
Sutherland Road, Jannali
á‡ı¥‰ÌËÈ ë¥‰ÌÂÈ / Western Sydney
ç‡‚˜‡ÌÌfl ÔÓ‚Ó‰flÚ¸Òfl ˘ÓÒÂÂ‰Ë
Á 16-Óª „Ó‰ËÌË ‚ ÔËÏ¥˘ÂÌÌ¥ ¯ÍÓÎË
Parramatta West Public School,
Auburn Street, Parramatta

http://www.novashkola.nsw.edu.au
novashkola@gmail.com

https://www.facebook.com/nova.ukrainian.school
0414 932 926 - ÑËÂÍÚÓ êÓÍÒÓÎ‡Ì‡ å¥¯‡ÎÓ‚‡

Spiritual Support
Ukrainian Greek-Catholic Church
Web-site: http://www.catholicukes.org.au
Facebook page: Ukrainian Catholic Church in Australia, New Zealand and
Oceania (https://www.facebook.com/catholicukes)
YouTube: Ukrainian Catholic Church in Australia
(https://www.youtube.com/UkrainianCatholicChurchinAustralia)
«Спільноти УГКЦ»: app store | google play

SYDNEY
ST ANDREW’S PARISH – Lidcombe
Address: 57 Church Street, Lidcombe NSW 2141
Phone: (02) 9649 9975
Facebook page: St Andrew’s Ukrainian Catholic Church, Lidcombe
(https://www.facebook.com/st.andrews.ukrainian)
Priest: Fr. Simon Ckuj
Mob: 0431 659 593
E-mail: frsimon@standrewsucc.org.au

NEWCASTLE
PARISH OF THE PROTECTION OF THE MOTHER OF GOD – Newcastle
Address: 105 Gosford Rd, Adamstown, NSW, 2289
Phone: (02) 4961 3651
E-mail: ukrchurch.newcastle@iinet.net.au
Priest: Fr Paul Berezniuk

WOLLONGONG
ST. VOLODYMYR’S CHURCH – Wollongong
Address: 56 Kenny St, Wollongong, NSW 2500
Phone: (02) 4961 3651 (Contact – Sydney Parish)

Spiritual Support
УКРАЇНСЬКА
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА в ДІАСПОРІ
У
К
Єпархія Австралійсько Ново Зеландська
Константинопольський Вселенський Патріархат

КОНСИСТОРІЯ E-Mail: uoccanberra@gmail.com
Веб-сайт: https://www.uocofausandnz.org/

Ukrainian Orthodox Church in Diaspora
Diocese of Australia and New Zealand
Ecumenical Patriarchate of Constantinople

CONSISTORY E-Mail: uoccanberra@gmail.com
Web site: https://www.uocofausandnz.org/
ПАРАФІЯ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
PARISH OF THE INTERCESSION OF THE HOLY VIRGIN
Address: 108 cnr Arthur Street & Mitchell Road, Strathfield West, Sydney, NSW,
2135.
Настоятель: Протоієрей Михайло Смолинець
Parish Priest: Very Reverend Archpriest Fr Michael Smolynec
E-Mail: otechmykhailo@gmail.com
Tel/Mob.: 0437 454 236
Facebook: https://www.facebook.com/PokrovaUOC
ПАРАФІЯ СВЯТОГО АФАНАСІЯ
ST APHANASIUS PARISH
Address: 53 William Street (corner Enid Avenue), Granville NSW 2142 Australia
Настоятель: Протоієрей Михайло Смолинець
Parish Priest: Very Reverend Archpriest Fr Michael Smolynec
E-Mail: otechmykhailo@gmail.com
Tel/Mob.: 0437 454 236
For more information on service times, please visit our Facebook page
Щоб дізнатися більше про час Богослуження відвідайте нашу сторінку у
Facebook
Facebook: https://www.facebook.com/Saintaphanasius

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
ORTHODOX CHURCH OF UKRAINE
СВЯТО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКА ПАРАФІЯ
THE HOLY TRANSFIGURATION OF OUR LORD PARISH
Address: 35A Kildare Road, Blacktown NSW 2148
Настоятель: Митрофорний Протоієрей Євстахій Дорош
Parish Priest: Mitred Archpriest Evstafii Doroch
E-mail: ua_cerkva_au@outlook.com
Телефон: (02) 964 252 43
Facebook: https://www.facebook.com/uaorthodoxchurchBlacktown/

Почесне Консульство України в Сіднеї
Honorary Consulate of Ukraine in Sydney
Level 1, 3 John Street, Lidcombe, NSW., 2141 Australia
Tel.: +61 417 655 621
Email: honoraryconsuluasyd@gmail.com

The Consulate of Ukraine in Sydney is manned by Jaroslav Duma OAM as the Honorary
Consul. The geographical area of responsibility of the Honorary Consul covers the state of
New South Wales. The role of the Honorary Consul is primarily representative, and also
provides support to citizens of Ukraine who may find themselves in certain difficulties.
Although services in this area are directed to the appropriate source and/or to the Embassy
of Ukraine in Canberra. Information can also be provided to non-citizens seeking information
about Ukraine and issues related to Ukraine. The Honorary Consul represents the interests
of Ukraine in the area of responsibility of the Honorary Consulate (New South Wales),
including in cases where the Ambassador of Ukraine to Australia or a representative of the
Embassy of Ukraine in Australia cannot ensure Ukraine's representation at events in the area
of responsibility of the Honorary Consul. The (Honorary) Consular office is open on Mondays,
Tuesdays and Fridays from 10.00am to 3.30pm, preferably by appointment. You can contact
us directly by phone or e-mail. In an emergency - contact is available around the clock.
Консульство України в Сіднеї обслуговує Ярослав Дума ОАМ у якості Почесного
Консула. Географічна зона відповідальності почесного консула охоплює штат Новий
Південний Уельс. Роль Почесного Консула є передусім представницькою, а також
передбачає надання підтримки громадянам України, котрі можуть опинитися у певних
труднощах. Хоча послуги у цій сфері ї направленням до відповідного джерела та/або до
Посольства України в м. Канберрі. Інформація також може надаватися негромадянам,
які шукають інформацію про Україну та питання, що стосуються України. Почесний
Консул представляє інтереси України на території відповідальності Почесного
Консульства (Штат Новий Південний Уельс), у томі числі у випадках коли Посол України
в Австралії або представник Посольства України в Австралії не можуть забезбечити
представництво України у заходах чи зустрічах на території відповідальності Почесного
Консульства. (Почесне) Консульське відділення працює в понеділок, вівторок та
п’ятницю – з 10.00 до 15.30 – бажано за попереднім записом. Зв'язок можна здійснити
безпосередньо по телефону або електронною поштою. Якщо справа надзвичайна –
контакт доступний цілодобово.

БАНКІВСЬК СПРАВИ
Якщо ви громадянин України і знаходитеся
або в Австралії, або будете подорожувати
до Австралії після отримання
австралійської візи, ви можете організувати
відкриття банківського рахунку.
Українська кредитна кооператива
«ДНІСТЕР» є єдиною українською
кооперативою Австралії, яка уже понад 60
років надає фінансові послуги та підтримує
українську громаду по всій країні.
Окрім всеохоплюючих банківських послуг,
«Дністер» пропонує сервіс рідною мовою,
цілодобове онлайн банкування, підтримку
громадських ініціатив, консультації з
широких питань та корисну інформацію
щодо життя в Австралії та української
громади.

Громадяни України
можуть відкрити
банківські рахунки у
Дністрі.

