Програма тимчасової допомоги (Temporary Assistance Program)
105-114 Garry Street
Winnipeg MB R3C4V4
204-945-5324 tap@gov.mb.ca
Програма тимчасової допомоги (TAP):
Програма TAP передбачає надання короткострокової фінансової допомоги фізичним
особам та сім’ям, які прибули з України за програмою Канадсько-українського дозволу на
екстрені поїздки (CUAET). Подавши заяву, що відповідає вимогам, ви можете мати право
на отримання грошей на оплату оренди, покриття основних та найбільш важливих потреб
у сфері стоматології, офтальмології та придбання лікарських препаратів за рецептом.
Щомісячна фінансова підтримка
У таблиці вказана приблизна сума допомоги на місяць, яка може варіюватися у різних
сімей залежно від розміру сім’ї, віку дітей, а також доходів та заощаджень. Через ці
фактори суми, яку отримують сім’ї, можуть різнитися.
Медичне покриття
Усі члени сім’ї, зареєстровані для отримання допомоги за програмою TAP, мають право на
покриття наступних потреб:




Офтальмологія: перевірка зору та окуляри (за потреби)
Стоматологія: первинний огляд, чистка зубів та необхідні основні роботи з
відновлення
Ліки: ліки за рецептом лікаря

Будь ласка, надайте лікарю (стоматологу або офтальмологу) свій номер TAP або листа
про призначення допомоги TAP, якщо це вам зручніше. У будь-якій аптеці приймається
рецепт від лікаря. Також вам знадобиться надати разом з рецептом ваш номер TAP
працівнику аптеки.
Для призначення зустрічі на подачу заяви:
Будь ласка, звертайтеся за номером телефону програми TAP 204-945-5324, напишіть на
адресу електронної пошти tap@gov.mb.ca або призначте зустріч у приймальному центрі.
Для отримання детальнішої інформації про те, як можна отримати доступ до послуг у
приймальному центрі, будь ласка, зателефонуйте до Урядової комісії Манітоби за
номером 204-945-3744 або на безкоштовну лінію 1-866-MANITOBA (1-866-626-4862).

На призначену зустріч для подання заяви принесіть із собою наступні документи:
o
o
o
o
o
o
o

Паспорти для всіх членів сім’ї, що знаходяться в Канаді
Картку медичного страхування Манітоби
Дозволи на роботу (Work permits)
Номери соціального страхування
Виписку за останні 60 днів з усіх банківських рахунків (як канадських, так і
українських/інших)
Форму для зарахування грошей на рахунок (direct deposit form) або використаний
чек від канадського банку або кредитної спілки
Договір оренди (після того, як він з’явиться)

Зустріч триватиме приблизно одну годину. Якщо ви отримаєте схвалення, ви отримаєте
листа щодо призначення програми та суми допомоги на період до листопада 2022 року.
Сума отримуваної допомоги може змінюватися залежно від зміни ваших обставин. Якщо
ви проживаєте у тимчасовому помешканні з оплаченим проживанням та харчуванням, ви
почнете отримувати TAP, коли переїдете в інше помешкання.
Важлива інформація: Будь ласка, повідомте у програму TAP, щойно ви почнете
працювати або отримуватимете гроші з будь-якого іншого джерела. Вам буде надано
форму, за допомогою якої ви будете щомісяця повідомляти до програми про свої доходи.

ІНФОРМАЦІЯ ЛИШЕ ДЛЯ ЛІКАРІВ ТА ФАРМАЦЕВТІВ
Сім’ї, які були схвалені для отримання допомоги TAP, мають право на покриття
витрат на стоматолога, офтальмолога та на ліки за рецептом. Ця допомога
надається через програму Manitoba Families Health Services Benefit (Допомога від
провінції Манітоба на оплату послуг, пов’язаних з охороною здоров’я), і вона має ті
самі терміни виплат та правила. Для цієї допомоги немає періоду очікування, і
вона надається на термін 6 місяців. Зателефонуйте за номерами знизу, щоб
підтвердити право вашого пацієнта на отримання цієї допомоги.
ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ:

204-945-8767

ДЛЯ ОФТАЛЬМОЛОГІВ/ОПТОМЕТРИСТІВ:

204-945-3051

ДЛЯ ФАРМАЦЕВТІВ:

Рецепти для таких сімей оброблюються через
програму Manitoba Families Drug Program
(Допомога від провінції Манітоба на оплату
послуг, пов’язаних з охороною здоров’я)

