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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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Ukrainian Helping Hand
МИ ТУТ, ЩОБ ДОПОМОГТИ
Житло: Пошук та
облаштування житла.
Дозв лля: орган зац я
заход в для п дтримки
громади, що
сприятимуть єднанню
пошуку нових
знайомств.
Здоров’я: вакцинац я,
надання нформац ї
щодо можливостей
медичної с-ми в
Австрал ї, орган зац я
воркшоп в для
п дтримки
ментального здоров’я.

Робота: допомога з
резюме, та пошуком
потенц йних
роботодавц в.
Осв та: допомога з
пошуком
навчальних заклад в
для д тей.
SSI/Centrelink:
налагодження вашої
сп впрац з даними
орган зац ями,
надання
консультац й,
покращення р вня
серв су, вир шення
проблемних питань.

Ukrainian Welcome Manager
Марта Артеменко
0435 796 043
marta.artemenko@ucnsw.org

Ukrainian Project Officer

Натал я Бород на
0401 284 148
www.ucnsw.org
natalia.borodina@ucnsw.org
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Ukrainian Helping Hand
ОРЕНДА ЖИТЛА
Алгоритм пошуку та оренди довгострокового
житла за допомогою SSI
Про нформуйте SSI case менеджера про те, що
Ви потребуєте допомоги з житлом.
SSI case менеджер передає Ваш контактн
дан менеджеру з пошуку житла.
Якщо пошук житла терм новий, попередньо
пов домте про це SSI case менеджера
назв ть бажану дату заселення.
SSI надає тимчасове безкоштовне житло на 28 дн в; це може бути квартира,
номер в готел або будинок; тип житла залежить в д складу с м'ї та
можливостей SSI в конкретний момент (тимчасове житло може бути в р зних
районах та буде обладнане вс м необх дним для проживання).
Як т льки Ви почнете отримувати дох д (виплати Centrelink або зароб тна
плата), менеджер SSI розпочне процес пошуку опц й довготривалої оренди.
Коли житло знайдене, SSI допомагає подати заявку на його оренду,
оформлює документи, може виступити поручителем або заплатити завдаток
(якщо у Вас немає необх дної суми).
П сля п дписання договору оренди, SSI менеджер разом з Вами оц нює
потребу необх дних Ваш й с м’ї для заселення базових !!!нових речей: мебл в,
техн ки, предмет в побуту та засоб в для прибирання.
Упродовж 1-2 тижн в Ваше замовлення доставлять/змонтують за вказаною
адресою.
Головна умова ц єї допомоги - варт сть оренди не повинна перевищувати
55% вашого с мейного доходу (виплати Centrelink або зароб тна плата).
Якщо квартира знайдена та орендована Вами самост йно (без допомоги SSI),
Ви все одно маєте право на допомогу з її облаштуванням.
Ukrainian Welcome Manager
Марта Артеменко
0435 796 043
marta.artemenko@ucnsw.org

Ukrainian Project Officer

Натал я Бород на
0401 284 148
www.ucnsw.org
natalia.borodina@ucnsw.org
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Ukrainian Helping Hand
ПРИВАТНІ ШКОЛИ СІДНЕЯ
Що таке приватн школи
Приватн школи в Австрал ї альтернатива державним школам.
Вони мають:
в дм нну матер альну базу
висококвал ф кований персонал
оптимальне сп вв дношення
академ чного, ф зичного,
духовного та естетичного
виховання учн в.
Приватн школи в основному платн
На даний момент для д тей з
української громади є можливост
отримати стипенд ї в таких школах
вчитись безкоштовно.
Поточн можливост :
30 повних стипенд й в д
грецької арх єпарх ї С днея в All
Saints Grammar, St Eufemia
College, St Spiridon College.
Приватн школи на П вн чному
берез , напр. Queenwood,
Wenona, Newington St.
Augustines.
Індив дуальний п дх д до будьякої приватної школи в д мен
учня з в дпов дними навичками.

як отримати стипенд ю
Умови Зарахування Для
Новоприбулих Українц в
All Saints Grammar, St Eufemia
College, St Spiridon College
Довгострокова оренда поблизу
Belmore, Bankstown або
Maroubra

. Інш приватн школи
Р вень англ йської мови на р вн
intermediate;
В дпов дати в ков й категор ї:
початкової школи (в д 5 рок в),
середньої (в д 12 рок в) або
старшої школи (в д 16 рок в);
Мати висок академ чн
досягнення;
Наявн сть творчих зд бностей
(музичне мистецтво, танц , спорт
тощо) бажана, але не
обов’язкова;
Висок результати складання
спец ального тесту ( спиту):
м стить завдання з математики,
англ йської мови та на загальну
ерудиц ю/лог ку.

Ukrainian Welcome Manager
Марта Артеменко
0435 796 043
marta.artemenko@ucnsw.org

Ukrainian Project Officer

Натал я Бород на
0401 284 148
www.ucnsw.org
natalia.borodina@ucnsw.org

5

www.ucnsw.org

www.bekindsydney.
13 серпня
org.au/

VISA UPDATE .................................................................................................................................... 1
KEY STATISTICS .................................................................................................................................... 1
BEWARE OF MISINFORMATION .......................................................................................................... 2
ОСНОВНА СТАТИСТИКА ..................................................................................................................... 2
БЕРЕЖІТЬСЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ ............................................................................................................ 3
RESPONSE TO QUESTIONS FROM THE AUSTRALIAN FEDERATION OF UKRAINIAN ORGANISATIONS (OFFICIAL) ............... 3
MORE FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) .................................................................................... 8
Q: WHAT IS THE TIMEFRAME FROM APPLICATION SUBMISSION TO BEING GRANTED THE 786 VISA? ............................ 10
НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ ....................................................................................................... 18

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 20-25
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
1 June 2022
● Over 8,000 temporary visas have been issued
● Approximately 3,200 arrivals
● Over 2,800 received 449 visa
● 415 of 786 visas have been issued
3 July 2022
● Over 3,800 Ukrainian nationals have provided their acceptance of the offer of a temporary humanitarian stay visa
● More than 3,700 have been granted a subclass 449 visa
● 1,767 Ukrainian nationals have been granted a subclass 786 visa
19 July 2022
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● Over 4,300 Ukrainian nationals have provided their acceptance of the offer of a temporary humanitarian stay visa
● More than 4,000 have been granted a subclass 449 visa
● 2,471 Ukrainian nationals have been granted a subclass 786 visa
Ukraine - Latest address State/Territory for subclass 449 and 786 visa holders as at 19 July 2022
Latest address state
Subclass 449 visa holders
Subclass 786 visa holders
ACT
21
29
NSW
566
870
NT
<5
7
QLD
253
368
SA
128
165
TAS
18
16
VIC
452
714
WA
123
257
Not yet recorded
70
45

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.
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
2
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● ~2500 прийняли пропозицію візи 449
● Було видано кілька 786 віз
1 червня 2022
●
●
●
●

Було видано понад 8000 тимчасових віз
Приблизно 3200 прибулих
Понад 2800 отримали 449 візи
Було видано 415 віз 786

Подача декількох заяв на візу
● Якщо ви подалися на іншу (не гуманітарну) 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.

Response to Questions from the Australian Federation of Ukrainian Organisations (OFFICIAL)
Please read on subsequent pages:
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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?
8
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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:

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:
9
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“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.
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?
Services Australia: https://www.servicesaustralia.gov.au/enrolling-medicare-if-youre-temporary-resident-covered-ministerialorder?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.
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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/driving-boating-andtransport/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.

UPDATE: 23 May 2022
Update: Visitor Visa Applications
● The Department of Home Affairs is continuing to progress visa applications from Ukrainian nationals as a priority,
particularly for those with a connection to Australia. Temporary applications to facilitate urgent travel are processed
generally within days.
● The Department has published a Ukraine visa support page on the Home Affairs website: Ukraine visa support
(homeaffairs.gov.au) to receive inquiries directly from clients and assist the Ukrainian community in Australia to consider
visa options for family members. This includes information for Ukrainian temporary visa holders in Australia.
Info: Bupa client appointments for Subclass 786 visa holders and Medicare access
● It is important that Ukrainian Subclass 786 visa holders wait for contact from Bupa (either via SMS or phone call which will
include a link to a private booking portal) before booking an Immigration Medical Examination (IME) appointment. This
will ensure their appointments are prioritised.
● Individuals who try to book their own appointment through the public website will be subject to current waiting periods
(which are up to 3 months in some locations).
● Bupa are not able to notify HSP Service Providers directly of Ukrainian IME arrangements. The Department of Home
Affairs has explored a manual notification process however it is not possible due to incompatible systems identifiers.
● Medicare is only available once individuals transition onto a Temporary Humanitarian Stay (Subclass 786) visa.
Q: When do examinations need to be paid?
● Medical examinations are required to be paid at the time of booking (if booking via the online portal).
● For all other appointments, the individual will need to pay upon attending the appointment at the time of arrival (before
having their medical examinations/x-ray completed).
Q: What is the pathway to refer individuals to further medical support if issues are identified in the medical examination?
● Duty of Care arrangements are in place for any visa applicant attending a Bupa or subcontractor clinic for the purposes of
an IME.
● Where an abnormal finding occurs during the history, examination or on grading of a case, the applicant is made aware of
this finding by the Panel Physician and a Duty of Care letter is also physically provided to the applicant, so they can convey
these findings to a General Practitioner (GP) or Specialist. This letter details the issue identified and a timeframe within
which the applicant is advised to seek follow up of the abnormal finding (e.g. within the next week, within the next
month).
● If the health issue is identified following the IME appointment (such as findings set out in the chest x-ray radiology report)
Bupa sends a Duty of Care letter to the applicant (via email, in person at post-test counselling, or mail, as appropriate).
Bupa will also (where appropriate) phone the applicant to advise of the results and/or arrange a follow-up appointment
for post-test counselling at no additional charge to the applicant.
● Whether the applicant is provided with a Duty of Care letter at the time of their appointment or following, the individual
is responsible for following up with a GP or specialist, unless referral to a chest clinic is required, in which case Bupa will
facilitate this and advise the individual accordingly. Contact details for Bupa (phone and email) are detailed at the bottom
of the Duty of Care letter, should the physician wish to obtain any additional information.
● Where an urgent issue arises (e.g. high blood pressure with symptoms, heart murmur, pneumothorax), Bupa would liaise
with the Emergency Department as appropriate, and arrange a taxi/ambulance if required.
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● Ensuring the client’s privacy is paramount, so any duty of care or health information is provided directly to the individual.
● In cases where the Bupa Panel Physician is satisfied that the individual has already been linked in with the appropriate
medical services in relation to the condition/issue identified, a Duty of Care letter would not usually be issued.

UPDATE: 9 June 2022
Q: Can displaced Ukrainian children access services under NDIS on 449 and 786 visas?
● Unfortunately, NDIS is not available to 449 and 786 visa holders. If the child is already accepted into HSP by the
Department of Home Affairs, the HSP service providers can provide a bit more support through the short term specialised
and intensive support component of the program.

UPDATE: 17 June 2022
Q: Centrelink applications are getting "stuck" and not progressing because women cannot obtain the necessary documents
from their husbands (either because government services in Ukraine are not functioning or the men are at war on the front
lines and are not contactable) - can these women be treated as "single" for the purposes of the application? Otherwise they
remain without financial support for weeks if not months.
● Services Australia is prioritising the processing of claims from Ukrainian customers to enable access to financial support as
soon as possible.
● All income support payments (including Special Benefit) have an income and asset test applied to both the customer, and
partner.
● Where information has been provided within a claim, our staff have an obligation to investigate and assess.
● Our Special Benefit processing staff are able to assess when a person can be treated as single where individual
circumstances allow that to be determined.
● Therefore staff would not request additional information if they are able to make a decision without it.
Q: Those receiving a Ukraine pension of approximately $100 per month are unable to gain official documents due to the
circumstances.
● The amount of Foreign Pension affects the rate of Special Benefit paid. Staff will attempt to ensure this information is
accurate when processing a claim. If documentation is not available then this should be advised to staff and additional
documents should not be required. Staff should only request additional information if it is required to inform their
decision.
Q: When is access to Centrelink and Medicare available? (There was previously confusion around Medicare access - Services
Australia's website indicated 449 visa holders were eligible for Medicare, while the Department of Home Affairs indicated only
786 visa holders).
● Updates have been published to the Services Australia website, to make it clear.
● Support for Ukrainian nationals in Australia
● Specifically: Help with general health care
● If you have a valid 449 visa, you are not eligible for Medicare. You can still visit a doctor and seek medical care, but you
won’t be covered by Medicare.
● If you have a valid 786 visa, you can use Medicare to get lower cost health care. Read more about what’s covered by
Medicare and how to enrol in Medicare.
Q: How do Special Benefits get calculated, guidance around how questions should be answered?
● Special Benefit has $1 for $1 income test that reduces the rate of payment.
● The following guide also contains more customer friendly information (See from page 35 in the current version as at
16.06.2022)
● A guide to Australian Government payments
12

www.ucnsw.org

17

13 серпня

Q: Can Ukrainian Displaced Persons obtain a waiver for in-kind support (like the Afghan cohort did) so no deductions are made
to Special Benefit payments if someone receives community or HSP support (e.g. accommodation, food vouchers etc)?
● This is a Policy decision outside of Services Australia responsibility.
● The Department of Home Affairs is leading the government response, and would need to liaise with the Department of
Social Services.
● We understand this issue has been raised with them, and Services Australia will be advised accordingly of any changes in
policy and assessment.

UPDATE: 4 July 2022
On Monday, 4 July 2022, the Australian Federation of Ukrainian Organisations (AFUO) received notification from the Department
of Home Affairs (DHA) that the offer of a Temporary Humanitarian Concern visa for Ukrainian nationals will expire on 14 July 2022.
Official notification can be found in the appendix of this letter. Link here: https://www.homeaffairs.gov.au/help-andsupport/ukraine-visa-support

Feedback from DHA included:
● The Minister has made a decision to end the offer of a 786 visa for Ukrainians as of 14 July 2022.
● What that means in practice is that all Ukrainians that are in Australia, or arrive in Australia, need to accept the offer by
the 14th of July.
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●

●

We can continue to process the humanitarian visas after the 14th of July – process of transitioning to the 449 visa,
undertaking health checks, and getting the 786 visa can continue beyond the 14th of July, but people would need to
accept the offer (by filling out the webform) by the 14th of July.
There will continue to be a range of other visa options – skilled, family, partner, etc.

Q: Why was this decision made? Is it due to a cap or a certain number being reached?
● There was no cap.
● There is a balancing that needs to happen between a whole range of different issues and how the government ultimately
uses its humanitarian program.
● The program that was put in place to respond to the initial immediate need to support those that were seeking to leave
Ukraine served an excellent purpose. As the current program went on, cases of applicants submitting inaccurate
information or providing non-genuine letters of invitation increased.
● Resources are limited and taking into account a range of factors, Government made a decision that balancing a range of
priorities, it will need to return to the standard use of the humanitarian program.
● Government needs to balance the support it is looking to provide to those who had to leave Ukraine, with what it needs
to do to respond to other crises around the world under the humanitarian program.
The AFUO wrote a formal letter to the Hon Andrew Giles MP, Minister for Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs,
presenting a list of concerns, requesting additional information and asked for the opportunity to meet to discuss this matter.

UPDATE: 5 July 2022
The following information was received following discussions with the Minister’s office:
“Minister Giles has followed up the issues raised by the AFUO in its letter yesterday and also the comments by others. As it turns
out the previous Government had a timeframe of June 30 with a view that a new government would make a decision about
anything post June 30. Minister Giles extended the timeline to the 14th because he had to sort out the budget because there was
no budget set aside by the previous government beyond June 30. Hopefully this is being sorted now.”

UPDATE: 6 July 2022
The following information was received following discussions with the Minister’s office:
Q: Could you please confirm if other visa subclasses (for example, parent 103) will continue to be processed as a priority for
Ukrainians?
● The Minister’s decision solely relates to the ending of the offer of a 786 visa.
Q: Those people who already have purchased tickets to come to Australia – can an exemption be made for them to accept the
449 visa offer after the 14th of July?
● The Minister’s decision has no flexibility. Any exemptions would be a matter for the Minister.
The AFUO continues to communicate with the Minister’s office. We are exploring a range of options, including the possibility of
extending the cut-off date past 14 July 2022. We will update you as soon as we have more information.

UPDATE: 7 July 2022
AFUO & AUV meeting with the Minister’s Office, the Department of Home Affairs, Foundation House and stakeholders.
Department of Home Affairs:
● Minister Giles and this Government has made its decision in relation to the 14 July end date for the Temporary
Humanitarian visa going forward.
● We note the impact of this decision on those who are not able to arrive prior to 14
● We are working on potential options on what may be available for affected individuals post 14 July. Ultimately, that’s a
matter for the Government to decide.
● The decision of Government to end the offer on 14 July means that individuals only need to accept the offer by 14 July. It
is not about the whole process needing to be followed through to the end by 14 July.
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●

All we need people to do is to fill in the online webform to say “I accept the offer”. As long as we have that by 14 July, we
will continue to process those visas.

Q: Is the Humanitarian visa offer available to people that haven’t departed Ukraine yet?
● It’s only available to those in Australia.
Q: What is the actual visa application process?
● It’s a bit of a technicality, but for this visa, there is no application process. It is a visa made on offer from the Government,
so there is no application process because you cannot apply for the visa. Government makes an offer of the visa and
individuals need to accept it. As long as they accept the offer through the webform by 14 July, then they will be in the
system.
Q: What do people do that already purchased tickets for a date after 14 Jul or were planning to arrive after 14 Jul?
● The decision is currently that the humanitarian visa offer ends on 14 July. There is no decision from the Minister on what
the next steps might be.
● For anyone that is in Australia, we should encourage them to accept the offer. That’s a message of priority.

Q: Do I need to book my tickets as soon as possible to get here before 14 July?
● Based on the information we have – yes. The current government position is that the offer for the humanitarian visa ends
on 14 July. If an individual wants a guarantee that they can take up the humanitarian visa offer, they would have to arrive
in Australia by 14 July.
Q: What are the current statistics?
● >3,200 people have arrived since 24 February 2022.
● Since 3 July 2022, >3,800 Ukrainian nationals have provided their acceptance of the Government offer, so there are at
least 600 who were already here before 24 February 2022.
● >3,700 have been granted the 449 visa.
● 1,767 received the 786 visa.
● Government has granted >8,000 temporary visitor visas.
Q: We have notified members of our community about the new deadline, but how do we communicate with all 8,000
temporary visa holders so they are aware of the 14 July deadline?
● One of the things to note is that visitor visas are only being issued as a matter of priority to those individuals who have a
connection to Australia. To the extent that people in Australia know about the end date, they should be able to share the
information with people offshore. There shouldn’t be anyone offshore that doesn’t have a connection to Australia that
would like to take up the offer.
Q: It’s not just the short-term issue of people that want to arrive and are planning to buy their tickets, it’s also a long-term issue
because most of the people that are here are women with children. They are waiting to reunite with their husbands. If families
will be separated, then it will be a huge problem for thousands of people that are already in Australia.
● The Department is aware of the implications for split families as part of this. We are working through that with the
Minister.
Q: If someone has evidence that they purchased their ticket to come to Australia, is there a mechanism where they could fill
out the acceptance of the offer from overseas?
● Under the terms of the offer, it’s impossible. It only applies to those in Australia. You have to be in Australia to accept the
offer.
The AFUO continues to work with the Minister for Immigration on what options would be available after the 14 July deadline –
either a potential extension of the 786 visa or other pathways in the migration stream that currently exist or could be used.
BEWARE OF MISINFORMATION
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The AFUO has previously issued warnings about false and misleading information circulating in the community. We would like to
reiterate to only trust official sources of information – the Australian Government or the AFUO (that is the official representative
body for the Ukrainian community in Australia).
It is important that the Ukrainian community in Australia maintains its reputation and continues to be seen as fair and reasonable.
Any individuals, groups, or migration agents that attempt to go around the rules, provide a platform for misleading information or
illegal advice will be reported to the appropriate authorities.

UPDATE: 12 July 2022
Q: Right now men 18-60y.o. are not allowed to leave Ukraine. What are the rules for them to join families in Australia once
they are allowed to leave Ukraine? Note, majority of those people are visa 600 holders.
Are there any plans to allow men reunite with families in Australia after the war is over?
Hi. My husband is visa 600 holder, but he will only be able to come here after the war is over, or if men will be allowed to leave
the country. Will there be such opportunity for them to stay here after the war is over?
● Ukrainians with a valid visa for Australia can make travel arrangements at their discretion, per the visa conditions and
travel facility of the visa they have been granted.
● Persons who do not accept the offer of a temporary humanitarian (786) visa by 14 July 2022 will need to access standard
visa pathways to remain in Australia. Individuals are responsible for their own visa pathway and should seek information
from the Department’s website and independent migration advice if necessary.
● For information about visas, please refer to Explore visa options (homeaffairs.gov.au)
● A person may wish to consider seeking independent legal advice from a registered migration agent or a lawyer in order to
determine the right pathway for their individual circumstances. Details on who can help with a visa application is
available on the Department’s website: Who can help you with your application? (homeaffairs.gov.au)
Q: What is the transition process from visa 786 (that is valid for 3 years) to Permanent Residence?
● The Government will work closely with the Ukrainian community to ensure permanent visa options are made to Ukrainian
nationals who are on 786 visas, at an appropriate time.
Q: What will happen with 600 visa holders that are not able to leave Ukraine before 14 July (e.g. unable to evacuate from the
war zone)?
My father got visa 600 back in February. He is 59 so he is not allowed to leave the country for the next 7 months until he turns
60. Is there any way you could reserve 786 visa for such people who got their visas 600 but couldn’t leave Ukraine due to their
gender and age. At least for those who have immediate family in Australia. Thank you.
● Ukrainians with a valid visa for Australia can make travel arrangements at their discretion. Anyone making a new
application for a visa to travel to Australia should consider options relevant to their circumstances. See Explore visa
options (homeaffairs.gov.au)
● Close family members can apply on behalf of their family members in Ukraine.
● For people who want professional help please only use a migration agent registered with the Office of Migration Agents
Registration Authority or a legal practitioner.
● Persons who do not accept the offer of a temporary humanitarian (786) visa by 14 July 2022 will need to access standard
visa pathways to remain in Australia. Individuals are responsible for their own visa pathway and should seek information
from the Department’s website and independent migration advice if necessary. For information about visas, please refer
to Explore visa options (homeaffairs.gov.au).

UPDATE: 14 July 2022
Media release from The Hon Andrew Giles MP, Minister for Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs:
Temporary Humanitarian stay in Australia extended for Ukrainians
In late June, I was advised that the offer of a subclass 786 Temporary Humanitarian Concern (THC) visa was expiring on the 30th of
June.
Accordingly, I decided to extend the offer of a subclass 786 THC to the 14th of July, to allow those still in the process of applying to
access the program, as well as extending the offer to their immediate family members.
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It also became apparent that the initial 30th June expiry date, as set by the previous Government, had not been communicated to
the Ukrainian Australian community.
Therefore, I am making this statement to advise the community that I am extending the deadline until the 31st of July, for all
Ukrainian nationals (and their immediate family members), to allow those who were not aware of a deadline, time to make
arrangements to accept their offer.
Australia will also continue to provide support to Ukrainians, including via the $450,000 grant to the Australian Federation of
Ukrainian Organisations to assist their work to support those who have recently arrived.
For more information, visit the Department’s website: Australian Government offer for Temporary Humanitarian Stay in Australia.

UPDATE: 28 July 2022
Media release from The Hon Andrew Giles MP, Minister for Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs:
Further visa support for Ukrainians in Australia
The Government is continuing to support Ukrainians and their immediate family members in Australia by providing access to
additional visa pathways.
Ukrainian nationals who arrive on a temporary visa and are unable to access any further visa options and cannot return to
Ukraine, may apply for a Bridging E (subclass 050) visa or a Protection (subclass 866) visa.
Minister for Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs, Andrew Giles acknowledged that there would be some Ukrainian
nationals unable to accept the offer of a Temporary Humanitarian Stay by 31 July 2022.
“Since February 2022, the Government has granted over 8,600, mostly temporary, visas to Ukrainians in Ukraine and hundreds
more to Ukrainians elsewhere. In that time, nearly 3,800 of these visa holders have arrived in Australia,” Minister Giles said.
“We want to ensure this cohort, both onshore and offshore, can continue to reside in the Australian community for as long as
they need, through a range of short and long term visa pathway options.
“That is why temporary Ukrainian visa holders, post 31 July, will be able to access additional visa options, provided they meet the
relevant eligibility requirements.
“Visas for Ukrainians will also continue to be processed as a priority.” Minister Giles said.
Additional support will be available to Ukrainians and their families who chose to apply for a Bridging E visa or a Protection visa.
Depending on the type of visa sought and granted, this may include eligibility to receive Medicare, work rights or eligibility to
apply for work rights, publically funded schooling for children, and access to free translating and interpreting services.
Ukrainians and their families who wish to extend their stay in Australia or explore migration options can also continue to access
alternate visa pathways including the skilled, family, student and visitor visa programs.
The Department encourages Ukrainian nationals and their immediate family members to explore what visa options are suitable
for them at Explore visa options.
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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 будьяку 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.
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
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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.
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?
Services Australia: https://www.servicesaustralia.gov.au/enrolling-medicare-if-youre-temporary-resident-covered-ministerialorder?context=60092
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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-for-avisitor-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.

ОНОВЛЕННЯ ВІД 7 ЛИПНЯ 2022
Інформація за результатами зустрічі СУОА та АУВ з Офісом Міністра Імміграції, Департаментом внутрішніх справ,
представниками організації “Foundation House” та представниками громади.
Департаментом внутрішніх справ зазначено таке:
● Міністром Імміграції та теперішнім урядом було прийнято рішення про завершення прийому заявок на гуманітарні
візи з 14 липня 2022 року.
● Зрозуміло, що це рішення вплине на тих, хто не зможе прибути в Австралію до 14 липня. Ми працюємо над
можливими варіантами, які можуть бути доступними для таких осіб після 14 липня. Зрештою, це питання – на
розгляд уряду.
● Рішення уряду про закінчення дії пропозиції гуманітарних віз з 14 липня означає, що фізичні особи мають прийняти
пропозицію до 14 липня. Мова не йде про те, щоб весь процес гуманітарної візи завершився до 14 липня.
● Все, що потрібно зробити, це заповнити онлайн-форму і погодитися з умовою «Я приймаю пропозицію». Ми
продовжимо розглядати гуманітарні візи за умови, що ми отримали форму до 14-го липня.
Питання: Чи доступна пропозиція гуманітарних віз для людей, які ще не виїхали з України?
● Відповідь: Ні. Це доступно лише для тих, які перебувають в Австралії.
Питання: Який процес подачі заявки на візу?
● Відповідь: Це технічні моменти, але для цієї візи немає процедури подання заявки. Це віза, яку пропонує держава.
Уряд робить пропозицію, і люди можуть її прийняти. Якщо вони приймуть пропозицію через веб-форму до 14
липня, вони будуть у системі.
Питання: Що робити людям, які вже придбали квитки на дату після 14 липня або планують прибути до Австралії після 14
липня?
● Відповідь: Наразі є рішення про те, що термін гуманітарної візи закінчується 14 липня. На даний момент немає
рішення Міністра про те, якими можуть бути подальші кроки. Ми повинні заохотити прийняти пропозицію тих, хто
перебуває в Австралії зараз, і саме це повідомлення є пріоритетним.
Питання: Чи потрібно мені бронювати квитки якнайшвидше, щоб приїхати сюди до 14 липня?
● Відповідь: За інформацією яку ми маємо зараз – так. Наразі позиція уряду така, що пропозиція щодо гуманітарної
візи закінчується 14 липня. Якщо особа хоче отримати гарантію того, що вона може прийняти пропозицію на
гуманітарну візу, вона повинна прибути до Австралії до 14 липня.
Питання: Якою є поточна статистика?
● Відповідь: З 24 лютого 2022 року прибуло >3200 осіб.
● З 3 липня 2022 року понад 3800 громадян України підтвердили свою згоду на пропозицію уряду, щонайменше 600
осіб вже перебували тут до 24 лютого 2022 року.
● >3700 отримали візу 449.
● 1767 отримали візу 786.
● Уряд надав понад 8000 тимчасових туристичних віз.
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Питання: Ми повідомили членів нашої громади про день закінчення дії пропозиції, але як прокомунікувати з усіма тими
8000 осіб, які отримали тимчасові візи, щоб вони знали про кінцеву дату – 14 липня?
● Відповідь: Необхідно звернути увагу на те, що гостьові візи видаються в першу чергу лише тим особам, які мають
зв’язок з Австралією. А оскільки люди в Австралії знають про кінцеву дату, вони повинні мати можливість
поділитися цією інформацією з тими людьми, які знаходяться за межами країни. Не повинно бути таких, які не
мають зв’язку з Австралією, які хотіли б прийняти пропозицію гуманітарної візи.
Питання: Є не лише короткострокова проблема людей, які хочуть прибути в Австралію та планують купити квитки, є
також і довгострокова проблема, тому що більшість прибулих – це жінки з дітьми. Вони чекають возз’єднання зі своїми
чоловіками. Якщо сім’ї будуть розділені, то це буде величезною проблемою для тисяч людей, які вже перебувають в
Австралії.
● Відповідь: Департамент усвідомлює розділення сімей як один із наслідків такого рішення. Це питання
опрацьовується на рівні Міністра.
Питання: Якщо хтось має докази того, що він придбав квиток, щоб приїхати, чи існує механізм, за допомогою якого він
міг би заповнити заяву про прийняття пропозиції з-за кордону?
● Відповідь: За умовами пропозиції це неможливо. Ця пропозиція діє лише для тих, хто вже перебуває на території
Австралії. Ви повинні бути в Австралії, щоб прийняти пропозицію.
● СУОА продовжує працювати з Міністром Імміграції над обговоренням варіантів, які можуть бути доступні після
визначеної дати – 14 липня: або потенційне продовження візи 786, або інші міграційні шляхи, які зараз існують або
можуть бути використані.
ОСТЕРІГАЙТЕСЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ
Про випадки поширення неправдивої інформації в громаді СУОА вже неодноразово попереджав. Ще раз наголошуємо
довіряти лише офіційним джерелам інформації – уряду Австралії чи СУАО який є офіційним представником української
громади в Австралії.
Важливо, щоб українська громада в Австралії і надалі мала незаплямовану репутацію і розглядалася іншими державними
організаціями як чесна і виважена. Про тих осіб, груп чи міграційних агентів, які намагаються обійти правила та надати
платформу для розповсюдження неправдивої інформації чи незаконних порад, буде повідомлено відповідним державним
органам.

ОНОВЛЕННЯ ВІД 28 ЛИПНЯ 2022
Подальша візова підтримка для українців в Австралії
Уряд продовжує підтримувати українців та їхніх найближчих родичів в Австралії, надаючи доступ до додаткових типів віз.
Громадяни України, які прибувають по тимчасовій візі та не мають доступу до будь-яких інших типів віз і не можуть
повернутися в Україну, можуть подати заяву на Bridging E візу (підклас 050) або Protection візу (підклас 866).
Міністр у справах імміграції, громадянства та багатокультурності Ендрю Джайлз (Andrew Gilles) визнає, що деякі громадяни
України не зможуть прийняти пропозицію про тимчасове гуманітарне перебування до 31 липня 2022 року.
«З лютого 2022 року Уряд надав понад 8600, здебільшого тимчасових, віз українцям в Україні та ще сотні українцям в інших
країнах. За цей час майже 3800 з тих, хто отримав візи, прибули до Австралії», – сказав міністр Джайлз.
«Ми хочемо запевнити як тих, хто перебуває наразі тут, так і тих, хто перебуває за межами країни, що ці люди можуть
продовжувати проживати в австралійській громаді доти, доки їм це потрібно, за допомогою низки варіантів
короткострокових і довгострокових віз».
«Саме тому власники тимчасових віз для українців після 31 липня матимуть доступ до додаткових типів віз за умови
відповідності виробленим критеріям».
«Візи для українців і надалі будуть оформлятися як пріоритетні», – сказав міністр Джайлз.
Додаткова підтримка буде доступна для українців та їхніх сімей, які вирішили подати документи на Bridging E візу або
Protection візу. Залежно від типу запитуваної та наданої візи, це може включати право на отримання особою Medicare,
права на роботу або права подати заявку на отримання прав на роботу, навчання дітей в державних школах за рахунок
держави, і доступ до безкоштовних послуг перекладачів.
Українці та їх родини, які бажають продовжити своє перебування в Австралії чи розглядають можливість міграції, також
мають доступ до інших типів віз, включаючи кваліфіковані, сімейні, студентські та гостьові візові програми.

Департамент заохочує громадян України та їхніх найближчих родичів дізнатися, які варіанти віз
їм підходять найкраще на сайті: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
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- Special benefit payments
- Settlement services

- be in Australia

- Holder of a temporary visa, other
than a Maritime Crew visa

ZZZXFQVZRUJ

ZZZR]HXNHVFRP

Department of Home Affairs will
complete relevant security checks

Health
checks

Grant
subclass
786 visa

- Medicare (must register)

- Settlement services

- Special benefit payments

- Work rights

Access to:

Subclass 786 visa granted and
notified.

Department of Home Affairs will
complete relevant security checks
or you will be required to complete
a character declaration.

Character
declaration

Health checks must be completed
– automatic referral to contracted
provider to arrange appointment.

- Work rights

- Ukrainian national

Settlement services available –
contact 6HWWOHPHQW6HUYLFHV
,QWHUQDWLRQDO ZZZVVLRUJDX RQ
XNUDLQLDQVXSSRUW#VVLRUJDXRU


Access to:

Eligibility:

Grant
subclass
449 visa

Subclass 449 visa granted and
notified.

Security
checks

Complete Webform to accept
offer.

Accept Aus.
Government
offer

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.
www.ucnsw.org
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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
www.ucnsw.org
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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
www.ucnsw.org
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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
www.ucnsw.org
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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
www.ucnsw.org

33

13 серпня

ɉɪɨ67$5776
67$5776²ɰɟɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɹɤɚɛɭɥɚɡɚɫɧɨɜɚɧɚɜɪɨɰɿȼɨɧɚ
ɧɚɞɚɽɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɬɚɥɿɤɭɜɚɧɧɹɥɸɞɹɦ
ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦʀɯɧɶɨʀɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢɚɬɚɤɨɠ
ɞɨɥɭɱɚɽɞɨɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɡɚɯɨɞɿɜɳɨɛɞɨɩɨɦɨɝɬɢ
ɥɸɞɹɦɿɫɩɿɥɶɧɨɬɚɦɡɚɥɿɤɭɜɚɬɢɲɪɚɦɢɜɿɞɤɚɬɭɜɚɧɶɿ
ɬɪɚɜɦɡɚɡɧɚɧɢɯɛɿɠɟɧɰɹɦɬɚɜɿɞɧɨɜɢɬɢɫɜɨɽɠɢɬɬɹ
ɜȺɜɫɬɪɚɥɿʀ67$5776ɬɚɤɨɠɫɬɜɨɪɸɽɩɨɡɢɬɢɜɧɟ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɞɥɹɡɰɿɥɟɧɧɹɧɚɞɚɸɱɢɩɨɫɥɭɝɢɡɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ

www.startts.org.au

Ɂɜ¶ɹɠɿɬɶɫɹɡɧɚɦɢ
152-168 The Horsley Dr
Carramar NSW 2163

ȽɈɅɈȼɇɂɃɈɎȱɋ
&$55$0$5

ɏɬɨɜɨɧɢɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ67$5776"
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67$5776ɬɚɤɨɠɧɚɞɚɽɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹɬɚ
ɿɧɲɿɜɢɞɢɩɨɫɥɭɝɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɯɰɟɧɬɪɚɯ
ɋɿɞɧɟɹɬɚɩɟɪɟɞɦɿɫɬɶɜɲɬɚɬɿɇɨɜɢɣɉɿɜɞɟɧɧɢɣɍɟɥɶɫ
ɹɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞ%ODFNWRZQ3DUUDPDWWD'HH:K\/DNHPED
3HQULWK&DPSEHOOWRZQ5RFNGDOH7DPZRUWK*UL൶WKDQG
$OEXU\Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɰɟɧɬɪɿɜɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɞɨɩɨɬɪɟɛɧɚɲɢɯɤɥɿɽɧɬɿɜȻɭɞɶɥɚɫɤɚɡɜ¶ɹɠɿɬɶɫɹɡɿ
67$5776ɞɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ

ȼɿɞɜɿɞɚɣɬɟɫɚɣɬZZZ67$5776RUJDXFRQWDFWɳɨɛɛɿɥɶɲɟ
ɞɿɡɧɚɬɢɫɹɩɪɨɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɨɮɿɫɿɜ

Armidale
Coffs Harbour
Newcastle
Wagga Wagga
Wollongong

ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ67$5776±ɰɟɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɿɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢ
ɹɤɿɩɨɯɨɞɹɬɶɿɡɪɿɡɧɢɯɤɭɥɶɬɭɪɿɫɩɪɨɦɨɠɧɿɧɚɞɚɬɢɮɚɯɨɜɭ
ɞɨɩɨɦɨɝɭɥɸɞɹɦɤɨɬɪɿɩɟɪɟɠɢɥɢɬɪɚɝɟɞɿʀɜɦɢɧɭɥɨɦɭ

ɓɨɪɨɛɢɬɢɹɤɳɨɥɸɞɢɧɚɛɚɠɚɽ
ɪɨɡɦɨɜɥɹɬɢɧɟɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɚɿɧɲɨɸ
ɦɨɜɨɸ"
ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ67$5776ɜɨɥɨɞɿɸɬɶɛɚɝɚɬɶɦɚɦɨɜɚɦɢ
ɜɤɥɸɱɧɨɡɚɪɚɛɫɶɤɨɸɞɚɪɿɮɚɪɫɿɯɚɡɚɪɚɝɿɬɚɦɿɥɶɫɶɤɨɸɬɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɿɬɚɤɨɠɩɪɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɜɨɧɢɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚɦɢ

ɑɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɥɸɞɢɧɭɛɭɞɟɬɪɢɦɚɬɢɫɹ
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨ"
ɉɨɫɥɭɝɢ67$5776ɽɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɢɦɢ67$5776ɛɭɞɟ
ɞɿɥɢɬɢɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɩɪɨɨɫɨɛɭɥɢɲɟɹɤɳɨɜɨɧɚɞɚɫɬɶ
ɧɚɬɟɞɨɡɜɿɥɿɬɿɥɶɤɢɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɞɨɩɨɦɨɝɬɢʀɣɈɞɧɚɤ
ɹɤɳɨɥɸɞɢɧɚɧɚɦɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽɳɨɜɨɧɚɦɨɠɟɡɚɜɞɚɬɢ
ɲɤɨɞɢɫɨɛɿɚɛɨɳɨɯɬɨɫɶɿɧɲɢɣɦɨɠɟɩɨɫɬɪɚɠɞɚɬɢ
67$5776ɦɚɽɜɠɢɬɢɡɚɯɨɞɿɜɳɨɛɡɚɯɢɫɬɢɬɢɰɸɥɸɞɢɧɭɬɚ
ɿɧɲɢɯ
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ɋɥɭɠɛɚɅɿɤɭɜɚɧɧɹɬɚɊɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
ɉɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯɜɿɞɄɚɬɭɜɚɧɶɿɌɪɚɜɦ
67$5776 ɲɬɚɬɇɨɜɢɣɉɿɜɞɟɧɧɢɣ
ɍɟɥɶɫ

ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɥɹ

ɤɥɿɽɧɬɿɜ
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Ⱦɥɹɤɨɝɨ67$5776"
67$5776ɩɪɚɰɸɽɡɥɸɞɶɦɢɹɤɿɞɨɩɪɢʀɡɞɭɜȺɜɫɬɪɚɥɿɸ
ɡɚɡɧɚɥɢɩɟɪɟɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹɩɟɪɟɠɢɥɢɜɿɣɧɭɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚɬɚ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢɿɭɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɦɚɸɬɶɬɪɭɞɧɨɳɿ
67$5776ɦɨɠɟɞɨɩɨɦɨɝɬɢɥɸɞɹɦɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɨɝɨ
ɤɨɥɢɿɹɤɜɨɧɢɩɪɢɛɭɥɢɞɨȺɜɫɬɪɚɥɿʀ

ɑɨɦɭɥɸɞɢɧɿɦɨɠɟɡɧɚɞɨɛɢɬɢɫɹɞɨɩɨɦɨɝɚ
ɜɿɞ67$5776"
ɉɟɪɟɛɭɜɚɬɢɜɧɨɜɿɣɤɪɚʀɧɿɿɜɨɞɧɨɱɚɫɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹɫɩɪɚɜɢɬɢɫɶ
ɿɡɠɚɯɥɢɜɢɦɢɫɩɨɝɚɞɚɦɢɦɢɧɭɥɨɝɨɿɧɨɞɿɦɨɠɟɟɦɨɰɿɣɧɨ
ɩɪɢɝɧɿɱɭɜɚɬɢɅɸɞɢɫɬɚɸɬɶɫɭɦɧɢɦɢɬɚɪɨɡɝɭɛɥɟɧɢɦɢɿɰɟ
ɦɨɠɟɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚʀɯɧɽɡɞɨɪɨɜ¶ɹɬɚɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɟɠɢɬɬɹ.

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɞɨ67$5776

67$5776ɩɪɢɣɦɚɽɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɜɿɞɛɭɞɶɹɤɨɝɨɞɠɟɪɟɥɚ
ɜɤɥɸɱɧɨɡɿɫɚɦɨɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦ
ɓɨɛɡɪɨɛɢɬɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɞɨ67$5776:

(ɡɚɩɢɲɿɬɶɫɹɧɚɩɪɢɣɨɦ)

 Ɍɟɥɟɮɨɧɭɣɬɟ (02) 9646 6700

ɉɢɲɿɬɶɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɚɞɪɟɫɭ
VWWVLQWDNHJHQHUDO#KHDOWKQVZJRYDX
 ɮɨɪɦɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɧɚɧɚɫɚɣɬɿ67$5776

ɋɤɿɥɶɤɢɩɨɬɪɿɛɧɨɱɟɤɚɬɢ"

ɍ67$5776ɽɫɩɢɫɨɤɡɚɝɚɥɶɧɨʀɱɟɪɝɢɬɨɦɭɥɸɞɢɧɿ
ɣɦɨɜɿɪɧɨɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹɱɟɤɚɬɢɩɪɢɛɥɢɡɧɨɬɢɠɧɿɩɨɤɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɡɚɩɪɨɫɢɬɶʀʀɧɚɩɪɢɣɨɦ

ɑɢɦɨɠɟɥɸɞɢɧɚɩɪɢɣɬɢɧɚɩɪɢɣɨɦɛɟɡ
ɡɚɩɢɫɭ"

əɤ67$5776ɦɨɠɟɞɨɩɨɦɨɝɬɢ"

Ʌɸɞɢɧɚɦɨɠɟɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹɞɨ67$5776ɨɫɨɛɢɫɬɨɛɟɡ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɚɥɟɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɨɬɪɢɦɚɬɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹʀɣɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɡɚɩɢɫɚɬɢɫɹɧɚ
ɩɪɢɣɨɦ

ɉɪɨɛɥɟɦɢɡɿɫɩɚɧɧɹɦɿɩɨɝɚɧɿɫɧɢ

Ȼɟɡɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɝɧɿɜɬɚɫɬɪɚɯ
ɉɨɱɭɬɬɹɛɟɡɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿɬɚɛɟɡɩɨɪɚɞɧɨɫɬɿ
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɩɨɱɭɬɬɹɤɨɧɬɪɨɥɸɧɚɞɠɢɬɬɹɦ
ɇɚɩɪɭɠɟɧɧɹɜɿɞɧɨɫɢɧɜɫɿɦ¶ʀ



67$5776ɩɪɢɣɦɚɽɥɸɞɟɣɭɋɿɞɧɟʀɬɚɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɥɨɤɚɰɿɹɯɲɬɚɬɭɇɨɜɢɣɉɿɜɞɟɧɧɢɣɍɟɥɶɫ
 Ɉɮɿɫɢ67$5776
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɿɰɟɧɬɪɢ67$5776ɬɚɤɿɹɤ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɰɟɧɬɪɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹɬɚɤɨɥɟɞɠɿɬɟɯɧɿɱɧɨʀɬɚ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɨɫɜɿɬɢ 7$)(
ɒɤɨɥɢ ɞɥɹɭɱɧɿɜɰɿɽʀɲɤɨɥɢ

Ʉɭɞɢɩɨɬɪɿɛɧɨɣɬɢ"

ɍɫɿɩɨɫɥɭɝɢ67$5776ɞɥɹɥɸɞɟɣɹɤɢɦɦɢɞɨɩɨɦɚɝɚɽɦɨ
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ

ɋɤɿɥɶɤɢɤɨɲɬɭɽ67$5776"

ɋɩɨɝɚɞɢɩɪɨɦɢɧɭɥɟɹɤɿɧɟɡɚɛɭɜɚɸɬɶɫɹ

ɑɢɽɜɿɤɨɜɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹ"

Ƚɨɥɨɜɧɿɛɨɥɿɬɚɛɨɥɿɜɬɿɥɿ

ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ67$5776ɦɨɠɟɩɨɝɨɜɨɪɢɬɢ
ɡɥɸɞɢɧɨɸɩɪɨʀʀɬɭɪɛɨɬɢɬɚɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɧɹȼɨɧɢ
ɦɨɠɭɬɶɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢɛɭɞɶɹɤɿɡɚɧɟɩɨɤɨɽɧɧɹɬɚɬɪɭɞɧɨɳɿ
ɡɹɤɢɦɢɥɸɞɢɧɚɫɬɢɤɚɽɬɶɫɹɦɨɠɟɡɜ¶ɹɡɚɬɢʀʀɡɥɸɞɶɦɢ
ɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢɹɤɿɩɨɫɩɪɢɹɸɬɶɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɩɪɨɛɥɟɦɿ
ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶʀɣɡɪɨɡɭɦɿɬɢɳɨɿɹɤɩɪɚɰɸɽɜȺɜɫɬɪɚɥɿʀ

Ɍɪɭɞɧɨɳɿɡɜɢɜɱɟɧɧɹɦɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢ

Ⱦɟɹɤɿɡɩɨɲɢɪɟɧɢɯɪɟɚɤɰɿɣ











67$5776ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɥɸɞɹɦɪɿɡɧɨɝɨɜɿɤɭɜɿɞɞɭɠɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɯɞɿɬɟɣɞɨɥɸɞɟɣɩɨɯɢɥɨɝɨɜɿɤɭəɤɳɨɥɸɞɢɧɿ
ɚɛɨɦɟɧɲɟɪɨɤɿɜ67$5776ɛɭɞɟɩɨɬɪɿɛɧɚɡɝɨɞɚɛɚɬɶɤɿɜ
ɚɛɨɨɩɿɤɭɧɿɜ
Ⱦɥɹɥɸɞɟɣɹɤɿɜɿɞɞɚɸɬɶɩɟɪɟɜɚɝɭɝɪɭɩɨɜɿɣɩɿɞɬɪɢɦɰɿ
ɚɧɟɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹɦ
67$5776ɦɚɽɛɚɝɚɬɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɝɪɭɩɧɚɪɿɡɧɢɯɦɨɜɚɯ
Ƚɪɭɩɢɩɪɚɰɸɸɬɶɥɢɲɟɜɬɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɹɤɳɨ67$5776ɦɚɽ
ɞɨɫɬɚɬɧɸɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯɥɸɞɟɣȽɪɭɩɢɜɤɥɸɱɚɸɬɶ
³ɋɿɦ¶ʀɜɭɦɨɜɚɯɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɭ´ɝɪɭɩɨɜɿ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹɝɪɭɩɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɫɩɨɪɬɢɜɧɿ
ɝɪɭɩɢɦɢɫɬɟɰɶɤɿɝɪɭɩɢɬɚɦɨɥɨɞɿɠɧɿɬɚɛɨɪɢ

əɤɳɨɯɬɨɫɶɜɿɞɞɚɽɩɟɪɟɜɚɝɭɝɪɭɩɨɜɿɣ
ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ

Ɍɪɭɞɧɨɳɿɡɞɨɜɿɪɨɸɞɨɥɸɞɟɣɱɢɡɿɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ
ɧɨɜɢɯɞɪɭɡɿɜɜɿɞɱɭɬɬɹɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ

ɑɢɡɦɨɠɟ67$5776ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ"
67$5776ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɧɚɩɿɞɬɪɢɦɰɿɥɸɞɟɣɹɤɿ
ɩɟɪɟɠɢɥɢɫɤɥɚɞɧɿɫɢɬɭɚɰɿʀɬɚɞɨɩɨɦɚɝɚɽʀɦɡɰɿɥɢɬɢɫɹ
ɿɜɟɫɬɢɛɿɥɶɲɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣɫɩɨɫɿɛɠɢɬɬɹɄɨɥɢɥɸɞɢ
ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶɦɟɧɲɢɣɬɢɫɤɿɛɿɥɶɲɟɤɨɧɬɪɨɥɸɧɚɞɜɥɚɫɧɢɦ
ɠɢɬɬɹɦʀɦɥɟɝɲɟɜɢɜɱɚɬɢɚɧɝɥɿɣɫɶɤɭɜɥɚɲɬɭɜɚɬɢɫɹɧɚ
ɪɨɛɨɬɭɥɚɞɧɚɬɢɜɫɿɦ¶ʀɬɚɡɧɚɯɨɞɢɬɢɧɨɜɢɯɞɪɭɡɿɜ

13 серпня

35

www.ucnsw.org

ȼɂȼɑɂɌɂȺɇȽɅȱɃɋɖɄɍɆɈȼɍ

ɍTAFE NSW

ɉɪɨɝɪɚɦɚɜɢɜɱɟɧɧɹɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢɞɥɹɞɨɪɨɫɥɢɯ
ɨɫɿɛɦɿɝɪɚɧɬɿɜɧɚɞɚɽɜɚɦɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ
 ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ ɭɪɨɤɢɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢɛɟɡɨɛɦɟɠɟɧɶɭɱɚɫɿ
 ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣɞɨɝɥɹɞɡɚɞɿɬɶɦɢɧɚɩɟɪɿɨɞɡɚɧɹɬɬɹ
 Ɂɚɧɹɬɬɹɧɚɩɨɜɧɢɣɞɟɧɶɧɟɩɨɜɧɢɣɞɟɧɶɞɟɧɧɿɜɟɱɿɪɧɿɬɚɫɭɛɨɬɧɿɡɚɧɹɬɬɹ
 ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɪɟɩɟɬɢɬɨɪɢɜɨɥɨɧɬɟɪɢ
 ɱɨɬɢɪɢɪɿɜɧɿɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢɜɿɞɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨɞɨɜɢɳɟɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɪɿɜɧɹ
 ɤɭɪɫɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɳɨɛɞɨɩɨɦɨɝɬɢɜɚɦɨɬɪɢɦɚɬɢɪɨɛɨɬɭ

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
www.ucnsw.org
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ɓɨɭɱɚɫɧɢɤɢɤɚɠɭɬɶɩɪɨ
ɋɿɦ¶ʀɜɭɦɨɜɚɯɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɟɪɟɯɨɞɭ(FICT)
əɞɿɡɧɚɥɚɫɶɛɚɝɚɬɨɪɟɱɟɣɜɚɠɥɢɜɟ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɞɨɛɪɨɝɨɠɢɬɬɹɡɦɨʀɦɢɞɿɬɶɦɢ
ɹɤɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹɝɪɿɲɦɢɬɚɩɨɪɚɞɢ
ɳɨɞɨɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɠɢɬɬɹɜȺɜɫɬɪɚɥɿʀ
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɽɬɟɹɤɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ
ɧɚɲɢɯɞɿɬɟɣɜȺɜɫɬɪɚɥɿʀɬɚɩɿɤɥɭɜɚɬɢɫɹ
ɩɪɨʀɯɧɿɩɨɬɪɟɛɢɭɜɫɿɯɚɫɩɟɤɬɚɯ
Ʉɨɧɝɨɥɟɡɶɤɚɠɿɧɤɚ
Ɇɢɥɸɞɢɹɤɿɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɜɿɞɜɿɣɧɢɚɥɟ
ɬɨɦɭɳɨɦɢɜɫɿɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨɫɹɪɚɡɨɦɦɢ
ɜɿɞɱɭɜɚɽɦɨɳɨɦɢɦɨɠɟɦɨɞɿɥɢɬɢɫɹɬɢɦ
ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɧɚɲɢɯɫɟɪɰɹɯ
Ɍɚɦɿɥɶɫɶɤɢɣɱɨɥɨɜɿɤ
ȿɦɨɰɿɣɧɨɹɩɨɱɭɜɚɸɫɹɤɪɚɳɟəɩɪɢɯɨɞɠɭ
ɫɸɞɢɜɠɟɢɣɬɢɠɞɟɧɶɿɳɨɬɢɠɧɹɹ
ɞɿɡɧɚɜɚɥɚɫɹɳɨɫɶɧɨɜɟɉɿɞɱɚɫɫɟɦɿɧɚɪɭɹ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɜɿɣɦɨɡɨɤ±ɰɟɛɭɥɨɞɥɹ
ɦɟɧɟɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟəɧɚɜɱɚɥɚɫɹɭɿɧɲɢɯ
ɫɥɭɯɚɥɚʀɯɿɬɚɤɨɠɞɿɥɢɥɚɫɹɫɜɨʀɦɞɨɫɜɿɞɨɦ
ɐɟɝɨɥɨɜɧɟɿɹɜɿɞɱɭɜɚɸɫɟɛɟɞɿɣɫɧɨ
ɳɚɫɥɢɜɨɸ
ɏɚɡɚɪɫɶɤɚɠɿɧɤɚ

ɉɪɨSTARTTS
67$5776²ɰɟɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɚɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɹɤɚɛɭɥɚɡɚɫɧɨɜɚɧɚɜɪɨɰɿȼɨɧɚ
ɧɚɞɚɽɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɬɚɥɿɤɭɜɚɧɧɹ
ɥɸɞɹɦɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦʀɯɧɶɨʀɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ
ɫɩɚɞɳɢɧɢɚɬɚɤɨɠɞɨɥɭɱɚɽɞɨɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜɳɨɛɞɨɩɨɦɨɝɬɢɥɸɞɹɦɿɫɩɿɥɶɧɨɬɚɦ
ɡɚɥɿɤɭɜɚɬɢɲɪɚɦɢɜɿɞɤɚɬɭɜɚɧɶɿɬɪɚɜɦɡɚɡɧɚɧɢɯ
ɛɿɠɟɧɰɹɦɬɚɜɿɞɧɨɜɢɬɢɫɜɨɽɠɢɬɬɹɜȺɜɫɬɪɚɥɿʀ
67$5776ɬɚɤɨɠɫɬɜɨɪɸɽɩɨɡɢɬɢɜɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
ɞɥɹɡɰɿɥɟɧɧɹɧɚɞɚɸɱɢɩɨɫɥɭɝɢɡɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ

www.startts.org.au

Ɂɜ¶ɹɠɿɬɶɫɹɡɧɚɦɢ
ȽɈɅɈȼɇɂɃɈɎȱɋ
CARRAMAR
152-168 The Horsley Dr
Carramar NSW 2163
P: (02) 9646 6700
F: (02) 9646 6710
E: STTS-STARTTS@health.nsw.gov.au

ȱɇɒȱɈɎȱɋɂ
Auburn
Blacktown
(CKTſGNF
.KXGTRQQN

#TOKFCNG
Coffs Harbour
0GYECUVNG
Wagga Wagga
Wollongong

ȼɿɞɜɿɞɚɣɬɟɫɚɣɬZZZ67$5776RUJDXFRQWDFW
ɳɨɛɛɿɥɶɲɟɞɿɡɧɚɬɢɫɹɩɪɨɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɨɮɿɫɿɜ

67$5776ɬɚɤɨɠɧɚɞɚɽɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹɬɚɿɧɲɿɜɢɞɢɩɨɫɥɭɝɭ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɯɰɟɧɬɪɚɯɋɿɞɧɟɹ
ɬɚɩɟɪɟɞɦɿɫɬɶɜɲɬɚɬɿɇɨɜɢɣɉɿɜɞɟɧɧɢɣɍɟɥɶɫ
ɹɤɧɚɩɪɢɤɥɚɞ%ODFNWRZQ3DUUDPDWWD'HH:K\
/DNHPED3HQULWK&DPSEHOOWRZQ5RFNGDOH
7DPZRUWK*UL൶WKDQG$OEXU\Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɰɟɧɬɪɿɜɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɬɪɟɛɧɚɲɢɯ
ɤɥɿɽɧɬɿɜȻɭɞɶɥɚɫɤɚɡɜ¶ɹɠɿɬɶɫɹɡɿ67$5776ɞɥɹ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.

UKRAINIAN

Ƚɪɭɩɨɜɚɩɪɨɝɪɚɦɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢ
ɥɸɞɟɣɿɡɫɿɦɟɣɛɿɠɟɧɰɿɜɭʀɯɧɶɨɦɭ
ɧɨɜɨɦɭɠɢɬɬɿɜȺɜɫɬɪɚɥɿʀ

ɋɿɦ¶ʀɜɭɦɨɜɚɯɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɭ

ɀɢɬɬɹɜȺɜɫɬɪɚɥɿʀ

ɋɥɭɠɛɚɅɿɤɭɜɚɧɧɹɬɚɊɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
ɉɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɯɜɿɞɄɚɬɭɜɚɧɶɿɌɪɚɜɦ
67$5776 ɲɬɚɬɇɨɜɢɣɉɿɜɞɟɧɧɢɣ
ɍɟɥɶɫ
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ɓɨɬɚɤɟFICT?

67$5776ɧɚɛɢɪɚɽɧɚɜɱɚɽɬɚɩɿɞɬɪɢɦɭɽɞɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ

əɤɩɪɚɰɸɽFICT?

ɀɢɬɬɹɜȺɜɫɬɪɚɥɿʀ

ɉɪɨɝɪɚɦɚɹɤɚɞɨɩɨɦɚɝɚɽɛɿɠɟɧɰɹɦɡɭɫɬɪɿɱɚɬɢɫɹ

ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜɹɤɿɝɨɜɨɪɹɬɶɱɢɬɚɸɬɶɿɩɢɲɭɬɶ

ɋɿɦ¶ʀɜɭɦɨɜɚɯɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɩɟɪɟɯɨɞɭ (FICT)

ɬɚɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɿɞɟɹɦɢɡɿɧɲɢɦɢɥɸɞɶɦɢɡɿɫɜɨɽʀ

ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɬɚɦɨɜɨɸɿɧɲɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɉɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ

ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɩɪɨɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ

ɡɚɞɿɬɶɦɢɬɚɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹɿɜɤɿɧɰɿɩɪɨɝɪɚɦɢɭɱɚɫɧɢɤɢ

ɍɤɨɠɧɿɣɝɪɭɩɿ),&7ɧɚɞɚɽɬɶɫɹɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣɞɨɝɥɹɞ

ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɜɡɪɭɱɧɢɣɞɥɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɱɚɫɿɦɿɫɰɿ

ɡɛɨɪɿɜɫɩɿɥɶɧɨɬɢɄɨɠɧɟɡɚɧɹɬɬɹɬɪɢɜɚɽɝɨɞɢɧɢɿ

ɫɩɿɥɶɧɨɬɢɳɨɛɜɡɹɬɢɭɱɚɫɬɶɭɦɨɞɭɥɹɯ),&7ɭɦɿɫɰɹɯ

Ⱦɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢɡɛɢɪɚɸɬɶɭɱɚɫɧɢɤɿɜɡɿɫɜɨɽʀ

ɦɚɸɬɶɞɨɫɜɿɞɪɨɛɨɬɢɜɝɪɭɩɚɯɞɥɹɞɨɪɨɫɥɢɯ

ɫɩɿɥɶɧɨɬɢɳɨɞɨɬɨɝɨɹɤ:
 ɋɩɪɚɜɥɹɬɢɫɹɡɿɡɦɿɧɚɦɢɜɫɿɦɟɣɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ
 ɉɨɤɪɚɳɢɬɢɫɬɨɫɭɧɤɢɡɿɫɜɨʀɦɢɞɿɬɶɦɢ
 Ⱦɨɛɪɟɪɨɡɭɦɿɬɢɚɜɫɬɪɚɥɿɣɫɶɤɢɣɩɨɪɹɞɨɤɬɚɫɩɨɫɿɛ
ɠɢɬɬɹ
 ȼɢɪɿɲɭɜɚɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɿɩɢɬɚɧɧɹɬɚɤɿɹɤɫɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɛɸɞɠɟɬɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜɬɚɩɨɲɭɤ
ɪɨɛɨɬɢ

ɆɨɞɭɥɿFICT

Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɬɚɩɨɫɟɥɟɧɧɹ

ɋɢɫɬɟɦɢɩɿɞɬɪɢɦɤɢ

Ƚɪɨɲɿ

Ɍɪɚɜɦɚɿɡɰɿɥɟɧɧɹ

ɋɿɦ¶ʀ

Ⱦɿɬɢ

ɋɬɚɬɶ

Ɇɨɥɨɞɶ

ɉɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ

ɇɚɫɨɥɨɞɠɟɧɧɹɧɨɜɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ

ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɡɜ¶ɹɡɤɭɡɧɚɲɢɦɢɞɿɬɶɦɢ

Ɉɛɦɿɧɸɸɱɢɫɶɞɨɫɜɿɞɨɦɬɚɡɧɚɧɧɹɦɢɥɸɞɢɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ
ɨɞɢɧɨɞɧɨɦɭɜɥɚɲɬɭɜɚɬɢɫɹɜȺɜɫɬɪɚɥɿʀ.
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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:

www.ucnsw.org
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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

www.ucnsw.org
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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

DE International | Temporary Residents Program
20220301-TRP
Locked Bag 7004 Wollongong NSW 2520 Australia
W www.deinternational.nsw.edu.au/trp | E tempvisa@det.nsw.edu.au
T 1300 300 229 (option 1) | Outside Australia call +61 2 9244 5555 | Open 8:30am to 5:00pm Monday to Friday (Sydney time)
NSW Department of Education | CRICOS Provider Code: 00588M
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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.

DE International | Temporary Residents Program
20220301-TRP
Locked Bag 7004 Wollongong NSW 2520 Australia
W www.deinternational.nsw.edu.au/trp | E tempvisa@det.nsw.edu.au
T 1300 300 229 (option 1) | Outside Australia call +61 2 9244 5555 | Open 8:30am to 5:00pm Monday to Friday (Sydney time)
NSW Department of Education | CRICOS Provider Code: 00588M
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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:
ukrainLDQ.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

DE International | Temporary Residents Program
20220301-TRP
Locked Bag 7004 Wollongong NSW 2520 Australia
W www.deinternational.nsw.edu.au/trp | E tempvisa@det.nsw.edu.au
T 1300 300 229 (option 1) | Outside Australia call +61 2 9244 5555 | Open 8:30am to 5:00pm Monday to Friday (Sydney time)
NSW Department of Education | CRICOS Provider Code: 00588M

www.ucnsw.org
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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.

www.ucnsw.org
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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
Service): 9794 0770
SWSLHD-RefugeeHealth@health.nsw.gov.au
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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Українські Новини
Ukrainian News
Television
SBS has launched SBS WorldWatch, an
all-new free-to-air multilingual news
channel. The dedicated 24-hour channel
features news bulletins from leading
international broadcasters in more than 35
languages, including Ukrainian. SBS
WorldWatch is available on free-to-air
television (channel 35) and on SBS On
Demand.
Ukrainian News is broadcast 9:00–9:30
pm each weeknight.
SBS запустила SBS WorldWatch, новий безкоштовний багатомовний канал
новин. На спеціальному цілодобовому каналі виходять бюлетені новин від
провідних міжнародних мовників більш ніж 35 мовами, включно українською.
SBS WorldWatch доступний на безкоштовному телебаченні (канал 35) і на
SBS On Demand.
Українські новини виходять з 21:00 до 21:30 щовечора з понеділка по п’ятницю.
Radio
SBS Radio 2
97.7FM
Thursday 3:00–4:00pm
Stay connected in Ukrainian to
Australian news and conversations that matter to you.
Австралійські новини та розмови українською мовою.
www.ucnsw.org
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JOIN US FOR A

ݯğघęĘࢡýĘॻࢡतĜࣄĪĘफ़त߽फ़ęफ़Ĕघ(ݯý߽) - ࠗࣄࣗॻࣗĔफ़ĘݯघĔĜࣗૉ
ݯघĔĜࣗૉࣄĪĘėૉफ़ࣄࣗॻࣗĔफ़ĘݯğघęĘėýĘॻࢡतĜࣄĪĘफ़त߽फ़ęफ़ĔघĬĥࢡࣄĠėĜफ़ĭğॻफ़ĒॻࣗࣄėđĜफ़तĒęफ़ďࢡęĪĜफ़त
ěफ़ęफ़ĔघĕĜफ़तफ़ॻĒࢡĜघĖࢡģघतĺ߽ėࣄđĮĠĘ২Ĭěफ़ࣄघěĔࣗࣄĮĠĔđࢡॻफ़ĘघđĜࢡĦफ़Ēफ़घࣄĜ২đࢡĜĜĮđޮफ़đघüघđĔࣗĜफ़तࢡݦęघतķ
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
www.ucnsw.org
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ݯğघęĘࢡýĘॻࢡतĜࣄĪĘफ़त߽फ़ęफ़Ĕघݯý߽– ࠗࣄࣗॻࣗĔफ़ĘݯघĔĜࣗૉ
Ukrainian Youth Association -Sydney
óघěýĘॻࢡतĜࣄĪĘफ़त߽फ़ęफ़ĔघŐóý߽ő
Ukrainian Youth Centre
ĔॻࣗࣄࢡĹƒo_m"|ķb71ol0;")2141
);0Ĺ_||rĹņņĺ1lĺou]
;l-bѴĹv7m;Š1lĺou]
-1;0oohĹ_||rvĹņņĺ=-1;0oohĺ1olņ1lv7

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
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ПЛАСТ
У К РАЇНСЬКА 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
www.ucnsw.org
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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

www.ucnsw.org
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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‚‡
www.ucnsw.org
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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)

www.ucnsw.org
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Spiritual Support
У
К
УКРАЇНСЬКА
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА в ДІАСПОРІ
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/

www.ucnsw.org
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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.
www.ucnsw.org
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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.

www.ucnsw.org
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Приєднуйтесь до Мітингів та Протестів

В Австралії Ви знаходитесь в безпеці, але важливо не забувати про Україну, де
і надалі продовжується війна. Для наших військових, друзів і родичів в Україні
важливо бачити, що ми про них не забули і робимо все можливе, щоб їм
допомагати.
У Сіднеї ми збираємось на акції підтримки України як мінімум тричі на тиждень.
У робочі дні (зазвичай вівторок і четвер) ми ведемо економічну і дипломатичну
війну. Ця «війна» включає в себе пікетування західних компаній, які
відмовляються виходити з росії, або дипломатичних представництв країн, які
висловлюють антиукраїнську позицію. Ми вже досягли серйозних успіхів на
цьому фронті і домоглись виходу великих компаній (як Canva) або зменшення
їх присутності (Nestle та Pepsico) на російському ринку. Також ми тиснемо на
такі країни як Німеччина і Угорщина і домоглись того, щоб ті перестали
блокувати нафтове ембарго. Кожна війна – це не тільки про зброю та солдат,
але і про змагання між економіками. Допоможіть російській економіці
програти.
У вихідний день (субота або неділя) ми збираємось разом, щоб підтримати
Україну, нагадати, що війна триває, поділитись новинами, знайти нових друзів,
виробити тактику і стратегію і просто підтримати один одного.
Майдан – це наша бойова тактика, яку ми продовжуємо ефективно
використовувати. Приєднуйтесь до австралійського Майдану і підтримуйте
Україну!
Розклад і додаткову інформацію знайдете тут: https://ukrainians.org.au/events/
www.ucnsw.org
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Абонемент в AnytimeFitness Для Новоприбулих Українців
Discounted AnyTime Fitness Membership for Displaced Ukrainians

https://bit.ly/3JMxNIF

www.ucnsw.org
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