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Cторінка 1

Інформація в цьому документі призначена виключно для загальних
інформаційних цілей. КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ - Манітобська Провінційна
Рада (КУК - МПР) доклали зусиль для перевірки усієї інформації, але не несе
відповідальності за будь-які помилки або упущення.
У жодному випадку надавачі цієї інформації не будуть нести відповідальність
за будь-які збитки чи шкоду, заподіяні внаслідок використання цієї інформації
або використання будь-яких посилань чи веб-сайтів, згадуваних тут.

Правила та процедури Міністерства у справ імміграції, біженців та
громадянства Канади, а також Манітобської Провінційної Номінаційної
Програми (МПНП) можуть бути змінені без попереджень, тому, будь ласка,
користуйтесь першоджерелами. 
Pекомендується перевіряти надану тут інформацію та здійснювати пошук
додаткової інформації у разі необхідності. Ви відповідальні за ознайомлення із
усіма правилами програм. 
За детальною інформацію про правила звертайтесь до вебсайтів:
Державної міграційної служби Канади за адресою: 
https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html
МПНП за адресою: 
http://www.immigratemanitoba.com/.

КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ - Манітобська Провінційна Рада (КУК - 
МПР) об’єднує під однією парасолькою всі місцеві українські канадські 
організації. Разом зі своїми організаціями-членами КУК-МПР керує, координує 
та представляє інтереси однієї з найбільших етнічних спільнот Канади
(1,4 мільйона) з 1940 року у Манітобі. 
Більше дізнатися та долучитися до нас ви можете за посиланням:
 https://uccmanitoba.ca/

https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html
http://www.immigratemanitoba.com/
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Вже багато років новоприбулі іммігранти прямують до Манітоби.
Ця перспективна провінція у центрі Канади є прекрасним місцем
для роботи та проживання. Тут є різноманітні громади, достойна
якість життя, вартість житла є прийнятною, достатньо
можливостей для працевлаштування, гарна природа та багато
іншого.

Новоприбулі до Манітоби мають розуміти, що в їхньому житті буде
багато змін.  Ви познайомитесь з іншим стилем життя, в тому числі
з кліматом, мовою, та традиціями. Існує багато місцевих програм
для полегшення процесу адаптації новоприбулим іммігрантам.
Цей інформаційний буклет полегшить ваш адаптаційний період.
Тут є корисні сервіси та контакти. 

Ласкаво просимо до нашої провінції!
Бажаємо вам щастя та успіху,
 у вашому новому домі – Манітобі.

Вітаємо y Манітобi!



Сторінка  3

Зм�ст
 

Перш� Кроки

Працевлаштування

Курси англ�йської мови 

(EAL Courses) 

Осв�та для д�тей

Здоров’я

Інш� ресурси

 

4

7

9

10

11

12



Міжнародний паспорт
Підтвердження необмеженого дозволу 
на роботу (Open Work Permit)
Підтвердження адреси (офіційний лист, 
договір аренди, чек тощо). Якщо ви не 
надішлете підтвердження адреси, ваша 
заявка може бути відхилена і може 
подовжити час обробки. 

Це можна зробити:
 1. У будь-якому центрі Service Canada в 
Вінніпезі (6 локацій).
Документи, які потрібно принести із 
собою: 

Або

Перш� кроки
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Social Insurance Number (SIN)

Подайте заявку на 
отримання Номеру 
Соціального Страхування - 
Social Insurance Number (SIN)

Номер SIN знадобиться вам для 
працевлаштування, Child Tax Credit, 
отримання Employment Insurance, тощо

Підтвердження необмеженого дозволу 
на роботу (Open Work Permit)
Міжнародний Паспорт

   2. Подайте заявку онлайн за цим 
посиланням 
https://www.canada.ca/en/employment- 
social-development/services/sin.html
https://eservices.canada.ca/en/service/
Прикріпіть наступні документи:

Зареєструйтеся на Manitoba 
START Program за адресою: 271 
Portage Avenue або он-лафн
https://manitobastart.com/intake- 
forms/

Manitoba START Program

Міжнародний Паспорт 
Підтвердження необмеженого дозволу
на роботу (Open Work Permit)
Manitoba Health Card 

Послуги з розселення у вашому районі
Мовні курси
Ознайомчі программи Вінніпега для 
 новоприбулих, Інформація по
облаштуванню та Інформаційні ресурси

Підготовку до працевлаштування
Отримати оцінку ваших навчальних
кредитів

Документи які потрібно принести із собою: 

Манітоба старт надає централізовані
послуги реєстрації для новоприбулих,
визначають потреби та перенаправляють
до інших сервісів.   Для вас складуть
пересональний план по облаштуванню, що
можк включати:

      https://win.manitobastart.com/fact-sheets/

Якщо ви поселяєтеся за межами Вінніпегу,
ви можете знайти найближчий сервіс тут:
https://mansomanitoba.silkstart.com/company
/map:

01. 02.

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin.html
https://eservices.canada.ca/en/service/
https://mansomanitoba.silkstart.com/company/map
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03.

Міжнародний Паспорт 
Підтвердження необмеженого дозволу
на роботу (Open Work Permit)
Підтвердження адреси (офіційний лист,
договір аренди, чек тощо)

Заповніть електронну форму,
роздрукуйте, підпишіть та відскануйте;
Відправте електронний лист за адресою
insuredben@gov.mb.ca та прикрепіть
форму та документи, які підтверджують
ваш статус в Манітобі (Підтвердження
необмеженого дозволу на роботу (Open
Work Permit))

Документи, які потрібно принести із собою: 

Або

 Подайте заявку онлайн за цим посиланням
http://www.gov.mb.ca/health/mhsip/forms.ht
ml 

Після отримання Health Card ви можете
знайти сімейного лікаря, який приймає
нових пацієнтів відповідно до вашої локаціі,
гендерних уподобань, та інше:
https://www.gov.mb.ca/health/familydoctorfin
der/ 
Вам треба буде залишити контактний
номер телефону.

 

Manitoba Health Card та 
Pharmaсare 

Подайте документи на 
отримання Manitoba Health 
Card та Pharmaсare за адресою 
300 Carlton St. (перший поверх)

04.

Міжнародний паспорт 
Підтвердження необмеженого дозволу
на роботу (Open Work Permit)
Manitoba Health Card 

Документи які потрібно принести із собою: 

 Після реєстрації ви отримаєте
індивідуальний ID номер. Таким чином, при
наступних візитах вам більше не будуть
потрібні інші документи.
  Іміграційний центр пропонує різні
послуги: допомога у пошуку роботи,
допомога з імміграційними формами, з
харчуванням, послуги мовного банку,
підготовка до екзамену на громадянство,
безкоштовні практичні розмовні курси
англійської, тощо 
http://icmanitoba.com/services
 
Якщо потрібен переклад важливих
документів таких як дипломи, офіційні
форми ви можете надати оригінал та
англійський переклад до Імміграційного
Центру, вони перевірять переклад та
завірять його. Цей сервіс є безкоштовним
допоки ви не станете громадянином
Канади. 

 

Імміграційний Центр (Immigrant 
Centre) 

Відвійдайте Імміграційний 
Центр (Immigrant Centre) за 
адресою 100 Adelaide St

http://icmanitoba.com/services
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05. 06.

Будинок УНО відкрив свої двері
вимушеним переселенцям з України та
безкоштовно надає: одяг, їжу, постільну
білизну, посуд та інші речі

УНО працює для української громади з
1932 року, є будинком для української
танцювальної школи та всесвітньо
відомого хору імені О. Кошиця.

https://unfcanada.ca/branch/branch-
winnipeg/

Отримайте речі першої 
необхідності 

Завітайте до будинку Українського 
Національного Об’єднання (УНО) 
Ukrainian National Federation (UNF) 
та отримайте речі першої 
необхідності 

Адреса: 935 Main Street 
Понеділок – П’ятниця з 10:00 до 14:00
Тел. (204) 943-7164

Відкрийте банківський рахунок 

Відкриття банківського рахунку в 
Кредитній Спілці Карпатія 
(Carpathia Credit Union) 

Міжнародний паспорт 
Підтвердження необмеженого 
дозволу на роботу (Open Work Permit)
Manitoba Health Card
Номер соціального страхування (SIN). 
Якщо у вас його немає, зверніться до 
Карпатії та вони поінформують Вас 
про наступні кроки. Для отримання 
інформації: 
https://www.carpathiacu.mb.ca/

Документи, які потрібно принести із 
собою: 

https://unfcanada.ca/branch/branch-winnipeg/
https://www.carpathiacu.mb.ca/
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Попросіть декілька Void Cheques, які
будуть потрібні для Manitoba Public
Insurance та для підписання договору з
телефонним провайдером.

Credit Unions є фінансовими
кооперативами, що належать і
контролюються людьми, які
користуються їхніми послугами. Люди які
викорристовують кредитні спілки мають
долю в цій спілці і члени багатьох
кредитних спілок мають долю з прибутку
кожного року. Кредитні спілки
пропонують тіж самі сервіси, що й банки,
інколи за маньшу ціну. Перевага банків
полягає в тому, що в них часто простіше
організувати міжнародні транзакціїї. Існує
багато фінансових інституцій, з яких
можна вибирати.

07. Посвідчення водія

Відвідайте Manitoba Public Insurance 
(MPI) для отримання посвідченння 
водія

Міжнародний паспорт
Підтвердження необмеженого
дозволу на роботу (Open Work Permit)
Manitoba Health Card 
Void Check

Оскільки українське посвідченння водія
дійсно протягом лише 3 місяців, ви маєте
скласти теоретичний та практичний
іспит.
   Документи які потрібно принести із
собою: 

Зареєструйтеся на іспит з теорії, який можна
скласти   також українською за запитом
Online зразки тестів доступні тут:
https://apps.mpi.mb.ca/DriverQuiz/

08. Мобільний зв'язок

Придбайте місцеву SIM-карту 

Міжнародний паспорт
Manitoba Health Card 
Void Cheque або Канадську кредитну
картку 
Договір оренди

Документи які потрібно надати: 

Найбільші провайдери: BellMTS та Rogers.

Миттєву  SIM картку можна придбати в
аеропорту або магазинах.

09. Бібліотеки
Завітайте до одного з 20 відділень 
бібліотек у Вінніпезі
 

Завітайте до одного з 20 відділень бібліотек у
Вінніпезі та отримайте безкоштовну
Бібліотечну Картку.
Послуги, які надаються у бібліотеках:
безкоштовний Wi-Fi, комп'ютери та принтери,
музичні інструменти, відеоігри та книжки - в
тому числі книжки українською мовою.
Детальніше тут:
https://wpl.winnipeg.ca/library/ourlibrary/memb
ership.asp

https://apps.mpi.mb.ca/DriverQuiz/
https://wpl.winnipeg.ca/library/ourlibrary/membership.asp


Працевлаштування
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Talent Hub
Бізнесом Манітоби було створено хаб для пошуку роботи українцям, які були
вимушені переселитися. Хаб дає можливість знайти роботу або отримати
запрошення на інтерв'ю ще до прильоту в Манітобу.
https://www.winnipegtalenthub.com/
Розділ для заповнення анкети:
ІНІЦІАТИВА ПО ПІДБОРУ ПЕРСПЕКТИВНИХ УКРАЇНСЬКИХ КАДРІВ

Інформація про пошук роботи/резюме
https://www.umanitoba.ca/career-services/

Допомогта з методами пошуку роботи 
https://www.ofe.ca/

Для отримання інформації про регульовані професії та професії:
https://immigratemanitoba.com/settle-in-manitoba/regulated-professions-and-trades/

Подача заявки на отримання ліцензії за професією:
Відділ Учнівства
https://www.gov.mb.ca/wd/apprenticeship/generalinfo/index.html

https://www.winnipegtalenthub.com/
https://www.winnipegtalenthub.com/events/upcoming-events/display,event/67/%D0%86%D0%9D%D0%86%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%90-%D0%9F%D0%9E-%D0%9F%D0%86%D0%94%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%A3-%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%A5-%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%A5-%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%A0%D0%86%D0%92?fbclid=IwAR0tPMm8k7ImMZyAskyys2CdbS_MrZxlPVkxr80jgZgL772JK_Oued0AsXc
https://www.umanitoba.ca/career-services/
https://www.ofe.ca/
https://immigratemanitoba.com/settle-in-manitoba/regulated-professions-and-trades/
https://www.gov.mb.ca/wd/apprenticeship/generalinfo/index.html


Уроки англійської мови як додаткової мови (EAL), які базуються на радіорепортажах
CBC Manitoba, надають вам можливість покращити свою англійську мову, дізнавшись
більше про культуру, людей та мову Манітоби:

IRCC - знайдіть послуги для новоприбулих, дізнайтесь як знайти роботу,  отримати
оцінку ваших навчальних кредитів, записатись на  мовні курси та багато іншого.: 

Канадський Інформаційний Центр Міжнародних Навчальних Кредитів:
http://www.cicic.ca

Mosaic - Мережа Ресурсів для Сімей Новоприбулих: мовні класи, сімейна грамотність,
батьківські програми тощо.

University of Manitoba - Підтримка доступна для всіх, хто постраждав від вторгнення в
Україну

Канадський Менонітський Університет (CMU)

Університет Вінніпегу надає допомогу українським студентам

       https://www.cbc.ca/learning-english

       http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/live/index.asp
 

       Адреса: 397 Carlton Street, Winnipeg, Manitoba
       Телефон: 204-774-7311
        http://www.mosaicnet.ca

    https://news.umanitoba.ca/supports-available-for-anyone-impacted-by-invasion-of-ukraine

      https://www.cmu.ca 
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Курси англ�йської 
мови

Кредитування: спеціальна опція кредиту на мову: дозволяє студентам середньої школи 
отримувати кредити на оволодіння іншими мовами, ніж англійська або французька 
http://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/languages/langcredit.html

https://news.uwinnipeg.ca/uwinnipeg-extends-supports-to-students-affected-by-war-in-ukraine/? 
fbclid=IwAR3Y7iu6pLVjtsHETjioylcsQHy_7vhYXZCS_IHzvEPrVmtpSiS7ymXrvVk

http://www.cicic.ca/
https://www.cbc.ca/learning-english
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/live/index.asp
http://www.mosaicnet.ca/
https://news.umanitoba.ca/supports-available-for-anyone-impacted-by-invasion-of-ukraine


Суботня "Рідна Школа Українознавства" при митрополичій кафедрі Ukrainian Catholic
Metropolitan Cathedral of Sts. Vladimir and Olga

Українська суботня школа при Читальні «Просвіта» (Українському Православному Соборі
Св. Покрови)  https://www.ridnaschool.com/

Англо-Українська двомовна програма в державних школах: 
Манітоба одна з небагатьох провінцій в Канаді, яка в державних школах має спеціальну
українську програму, яка вивчає українську мову, культуру та традиції. У провінції діє 11 шкіл з
англо-українською програмою. Навчання у класах проводиться двома мовами. З 4 класу учні,
крім української та англійської мови, починають вивчати французьку мову. 

Школи Англійсько-Української двомовної програми https://mpue.ca/schools/

Школа Непорочного Серця Марії - Immaculate Heart of Mary School (IHMS)
Приватна греко-католицька українська Школа Непорочного Серця Марії міста Вінніпег
(Манітоба) має потенціал та готова негайно прийняти учнів усіх класів (від садочку до 8 класу).
Дирекція школи прийняла рішення надати можливість БЕЗКОШТОВНОГО навчання для дітей
з України https://ihms.mb.ca/

Українські суботні школи

      https://www.facebook.com/ridnashkola.winnipeg/

Осв�та для д�тей
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!!!Важливо знати !!!
Заборонено залишати дітей молодше 12 років без нагляду дорослих навіть на короткий час. 

Це вважається порушенням закону і карається штрафом.
У Канаді діти можуть вчитися в приватних та державних школах.

CYMK-UOY  Союз Української Молоді в Канаді (СУМК-Ukrainian Orthodox Youth) 
Молодеча організація Української Православної Церкви Канади, якак принимає молодь 
віком від 7 до 21 року.   
Sr. CYMK-UOY (14-21)  mikowalchuk@gmail.com      Jr. CYMK-UOY (7-13) moyarodyna@yahoo.ca
www.cymk.ca

Дитячий садок "Веселка"
Адреса: 520 Airlies St, 
 (204) 582-3129

ПЛАСТ (Пласт – Спілка 
української молоді 
Канади)
www.plastwinnipeg.ca

Спілка Украінськоі Молоді 
(СУМ)
www.cym.org

https://www.ridnaschool.com/
https://mpue.ca/schools/
https://ihms.mb.ca/
https://www.facebook.com/ridnashkola.winnipeg/
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Якщо ви отримали травму на роботі, контактуйте  Workers Compensation Board of Manitoba:
http://www.wcb.mb.ca/ 

В невідкладних випадках телефонуйте 911. 

Якщо вам потрібна медична допомога, ви можете звернутися до приймального відділення
лікарні або клініки без запису на прийом. Якщо у Вас немає додаткового страхового
покриття ( від роботи або університету), виклик швидкої може коштувати Вам до $250.

Адреси клінік і лікарень у Вінніпезі:
Concordia Hospital 1095 Concordia Avenue                     204-667-1560
Grace General Hospital 300 Booth Drive                           204-837-0111
Health Sciences Centre [HSC] 820 Sherbrook Street        204-787-3661
Riverview Health Centre 1 Morley Avenue                          204-478-6203
Seven Oaks General Hospital 2300 McPhillips Street       204-632-7133
St. Boniface General Hospital 409 Taché Avenue              204-233-8563
Victoria General Hospital 2340 Pembina Highway             204-269-3570

Час очикування у відділеннях невідкладної допомоги можна перевірити на сайті 
 http://www.wrha.mb.ca/wait-times/index.php

Перелік клінік, що приймають без попереднього запису у Вінніпезі
https://myrightcare.ca/walk-in-clinics

Якщо ви хотіли б звернутись саме до україномовного лікаря чи стоматолога, 
 зателефонуйте, будь ласка, в офіс UCC-MPC за номером 204-942-9348. Вас запишуть на
прийом до відповідного фахівця у вашому  районі.

Здоров’я

http://www.wcb.mb.ca/
http://www.wrha.mb.ca/wait-times/index.php
https://myrightcare.ca/walk-in-clinics
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Інш� ресурси

Ласкаво просимо до Міста Вінніпег (PDF) 
Туризм Вінніпега
Вінніпег погода

Безкоштові сервіси в Манітобі для новоприбулих 
 http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/manitoba.asp

Загальна інформація міста Вінніпег 
http://www.winnipeg.ca/interhom/guide/All/default.stm

Додаткова інформація для новоприбулих:
https://www.winnipegrentnet.ca/help-links/help-newcomers.cfm
 
Відвідайте сторінку IRCC’s Welcome to Canada: що робити протягом перших двох
тижнів/місяців, а також корисна інформація про історію Канади, закони, важливі
документи, мовні курси, працевлаштування, охорону здоров’я тощо:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/newcomers.html

Буклет “Ласкаво просимо в Канаду”
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/welcome.pdf

На IRCC веб-сайті ви також знайдете інформацію про те, як отримати картку постійного
резидента, громадянство, інформацію про податки:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants.html
Аплікаційні форми та поради Уряду Канади
https://www.edu.gov.mb.ca/ie/

N.E.E.D.S. Inc. надає доступні послуги (програми зайнятості, можливості
працевлаштування/волонтерської діяльності) та підтримку дітей-іммігрантів, біженців та
молоді, та їх сімей 
http://www.needsinc.ca
 
Інформація про аренду або придбання житла в Манітобі, а також  про програму
Rent Assist (наразі не є достопний для Open Work Permit), яка надає пільги для сімей та
фізичних осіб, які сплачують більше 25 відсотків свого доходу за орендну плату:
http://www.newjourneyhousing.com

 

Демографія Вінніпега
Економічний розвиток Вінніпега

http://www.cmu.ca/docs/enrolment/CMU_Tourism_Winnipeg_International_Student_Feature_Sheet.pdf
http://www.tourismwinnipeg.com/
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/manitoba.asp
http://www.winnipeg.ca/interhom/guide/All/default.stm
https://www.winnipegrentnet.ca/help-links/help-newcomers.cfm
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/newcomers.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/newcomers.html
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/welcome.pdf
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants.html
https://www.edu.gov.mb.ca/ie/
http://www.needsinc.ca/
http://www.newjourneyhousing.com/


Корисні посилання Конгресу українців Канади
https://www.ucc.ca/about-ucc/

До прибуття: 
https://immigratemanitoba.com/

Canada InfoNet - це програма безкоштовного працевлаштування
https://www.canadainfonet.org

Вінніпезький центр оцінювання англійської мови
https://www.welarc.net

Caring for Kids New to Canada  
https://kidsnewtocanada.ca/care/assessment

Статус Жінок Манітоби працює над просуванням гендерної рівності по всій провінції. Ми
передбачаємо безпечну і справедливу Манітобу для людей будь-якої статі, прагнучи усунути
бар'єри і усунути гендерно зумовлене насильство.
https://www.gov.mb.ca/msw
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https://www.ucc.ca/about-ucc/
https://immigratemanitoba.com/
https://www.canadainfonet.org/
https://www.welarc.net/
https://kidsnewtocanada.ca/care/assessment
https://www.gov.mb.ca/msw


Добромаркет
https://www.eurofood-dobromarket.com/

Козацька Їжа
https://kozakfood.com/

Perogy Planet
1409 Main Street
11-845 Dakota Street
4-2001 Portage Ave
https://www.perogyplanet.com/
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Карпатське М'ясо & Делікатеси
536 Bannerman Ave, Winnipeg
Телефон: (204) 586-1395

Central Products & Foods Ltd
630 Nairn Ave, Winnipeg,
https://centralproductsfoods.ca/

Tenderloin Meat & Sausage
1515 Main St, Winnipeg
https://tenderloinmeats.com/

Українські магазини 

Українська книгарня «Калина»
https://kalynaukrainianbookshopwinnipeg.localsho 
pcanada.ca/

Бутик "Осередок"
https://oseredok.ca/boutique/

Культурне життя

Фольклорама (Український Київський павільйон)
http://www.kyivpavilion.ca/

Українські ансамблі та колективи:
 https://uccmanitoba.ca/entertainers/

Sevala's Ukrainian Deli
126 Victoria Avenue West
204-224-4900 
www.sevalas.com

https://www.eurofood-dobromarket.com/
https://kozakfood.com/
https://www.perogyplanet.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1VIQF_ruCA986CA988&sxsrf=APq-WBviBbcS5MRbfiahYOQO8euxa-QZCg:1647718864082&q=karpaty+meats+%26+deli+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=957668111832543055&sa=X&ved=2ahUKEwjM7tSM99L2AhXDN30KHUnJBGYQ6BN6BAhHEAI
https://www.google.com/search?q=Karpaty+Meats+%26+Deli&rlz=1C1VIQF_ruCA986CA988&oq=Karpaty+Meats+%26+Deli&aqs=chrome..69i57j46i19i175i199.719j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://centralproductsfoods.ca/
https://tenderloinmeats.com/
http://www.kyivpavilion.ca/
https://uccmanitoba.ca/entertainers/?fbclid=IwAR1qEXhfvlFVOs-yKGcFprla4qklgRNksMJHlP2Qy0axdk6e9R-wa4tOJIk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sevalas.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0CA-CJs45bHuftmHPN3ND6QepBDkVX_aMQtYsDiAJnXNTw2CrZTa5GRKY&h=AT26kAXrlNafmIGncdcPTNwjlSNXH1QYVOrtqMHk8NsazNb4Bjy3UvhILtUEJ5_xg-CWCo8pZt1_qSrXf2JXkXiY7TXklnOY_nE0xZIPzWkaUhbRIcG01VnzhOqOMr5-BfzZFjlHeR-4odaGQ60
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Церкви
Церкви були і є місцем, де новоприбулі можуть ближче познайомитися з українською
громадою. Крім того це є місцем проведення зустрічей, презентацій та семінарів.

Основні церкви міста Вінніпег:

Греко-католицькі церкви
http://archeparchy.ca/page.php?id=7

Мусульманська мечеть:
Центральна мечеть Вінніпега Winnipeg Central Mosque (WCM)
https://www.winnipegmosque.org

Православні церкви
 https://www.uocc.ca/about/parishes/ 

Євангельська церква
http://www.en.ukrwinchurch.ca/

Єврейські синагоги
https://www.jewishwinnipeg.org/directory?category=2

http://archeparchy.ca/page.php?id=7&fbclid=IwAR3AY8nGsTFlrQ9YYga8IHFiQQ2PuqTLvdtg4id4qgew-9mu7n5Vu1EGVBM
https://www.winnipegmosque.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.uocc.ca%2Fabout%2Fparishes%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Th0Zm9RS1CCRldDFFsJmGIFvWlGkP_iJwZkQr-OImvE1LBRuhZMMBuPw&h=AT3ei1usowPj6A79Q81MMiBbgR4PJzO30xAeR3XrW4CHxL-dvEAfp6LzXJAK-QX0Y1AZRqxOsjyfm0a7SsoI-KwvHCbC_8j2DB_ShTucFd4hB2pXsx_9d2-i7cD57CMqG50DPacdPyCv9c5vOUM
http://www.en.ukrwinchurch.ca/
https://www.jewishwinnipeg.org/directory?category=2&fbclid=IwAR06Hji3oU0AnMOAk4493mVdLOFtiO291aAdxMI51J4isYiT_ZRUQSWxbBA

