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Програма гуманітарного розселення для осіб з України, 

які мають негуманітарні тимчасові візи та візи підкласу 

449 та 786 

Вітання та ласкаво просимо до Австралії від команди Multicultural 

Australia 

Організація Multicultural Australia здійснює Програму гуманітарного розселення (HSP) у штаті 

Квінсленд і з нетерпінням чекає на можливість привітати вас і вашу сім'ю в штаті Квінсленд, 

Австралія, і в Multicultural Australia.  

Уряд Австралії оголосив, що громадяни України в Австралії зможуть отримати обмежену 

короткострокову або повну підтримку програми HSP.  

Громадяни України, які мають негуманітарну візу (наприклад, туристичну візу 600) і 

перебувають в Австралії, можуть самостійно звернутися за негайною підтримкою у розселенні в 

рамках програми HSP, а громадяни України в Австралії, які мають візу підкласу 449 або 786, 

також мають право на всі види підтримки у рамках програми HSP. 

Ця підтримка не обов’язкова і за вашим вибором, ви не будете автоматично скеровані до 

програми HSP. Якщо ви хочете дізнатися більше про право на отримання допомоги або 

доступну підтримку за програмою HSP, будь ласка, зв'яжіться з організацією Multicultural 

Australia за телефоном 07 3337 5400.  

Співробітник програми HSP в Multicultural Australia може зв'язатися з вами за допомогою 

перекладача, щоб:  

• Привітати вас в Австралії 

• Запитати, як справи у вас і вашої сім'ї 

• Пояснити право на отримання підтримки за програмою HSP  

• Пояснити, яка підтримка за програмою HSP доступна для вас в Австралії  

• Запитати, де ви хотіли б жити в Австралії 

• Переконатися, що ваші нагальні потреби задоволені 

Для визначення вашого права на отримання підтримки за програмою HSP нам буде 

потрібна наступна інформація    
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• Кількість осіб у групі/сім'ї 

• Місце, де надаватимуться послуги з розселення 

Для всіх осіб:  

• Номер проїзного документа 

• Повне ім'я (ім'я та прізвище)  

• Дата народження (ДД/ММ/РРРР) 

• Відсканована копія проїзного документа (якщо можливо) 

• Дата прибуття в Австралію або очікувана дата прибуття 

• Місто в'їзду до Австралії 

• Поточний підклас візи 

Про Програму гуманітарного розселення (HSP) 

Куратор (Case Manager) програми гуманітарного розселення підтримає вас і вашу сім'ю, де б ви 

не вирішили жити в Австралії. Ця підтримка є безкоштовною та добровільною. Підтримка 

надається вам за допомогою індивідуального підходу до ведення справ з урахуванням ваших 

потреб, сильних сторін та цілей. Підтримка, яку ви отримаєте, включає допомогу вам у:  

• ознайомленні з Австралією 

• пошуку короткострокового та довгострокового житла та допомога у створенні орендної 
історії 

• підтримці в отриманні допомоги у надзвичайних ситуаціях (одяг, продукти харчування, 
мобільний телефон, ваучери) 

• підтримці в отриманні допомоги з доходів через Services Australia (після отримання візи 
449 або 786) 

• пошуку медичних послуг, що відповідають вашим потребам у фізичному та психічному 
здоров'ї 

• запису дітей до школи та дорослих на курси англійської мови 

• допомозі з працевлаштуванням 

• скеруванні вас до юридичних служб 

• скеруванні до служби підтримки вашого розселення та облаштування 

• визнанні закордонних кваліфікацій та доступу до освіти та навчання 

• інформації та підтримці в отриманні водійських прав у штаті Квінсленд 
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• отриманні доступу до інформації та навчання з питань COVID-19 в Австралії та 
вакцинації 

• підключенні до місцевих громадських груп та заходів. 

Медійний інтерес  

Засоби масової інформації дуже цікавляться тим, що відбувається в Україні, і з вами можуть 

зв'язатися австралійські журналісти або ви можете мати зв'язок з ними. Якщо з вами зв'яжуться 

представники засобів масової інформації, перш ніж надавати будь-яку інформацію, будь ласка, 

розгляньте наступні моменти:  

• Хоча засоби масової інформації повинні поважати вашу конфіденційність, представники 
ЗМІ (радіо, газети, телебачення, інтернет) можуть зв'язатися з вами найближчими 
днями та тижнями.  

• При цьому дуже важливо враховувати безпеку та захист вашої родини та друзів в 
Австралії та за кордоном.  

• Якщо з вами зв'яжуться представники засобів масової інформації, ви не зобов'язані 
відповідати на будь-які прохання про інтерв'ю або надання особистої інформації.  

• Будь ласка, розгляньте потенційні ризики публікації вашої особистої інформації та 
ризики безпеки, які це може представляти для вас, вашої родини, родичів та друзів.   

• Якщо у вас беруть інтерв'ю представники засобів масової інформації, ви маєте право 
попросити, щоб не згадували вашого ім'я або не відмічали на фотографіях.  

Якщо ви все ж таки поговорите з представниками засобів масової інформації, будь ласка, 

повідомте нам про це, щоб ми могли надати підтримку вам та вашій сім'ї у разі потреби. 

Якщо у вас виникли питання, поки ви очікуєте на номер телефону куратора (Case Manager), 

зв'яжіться з офісом Multicultural Australia за телефоном 07 3337 5400, з понеділка по 

п'ятницю, з 9 ранку до 5 вечора.  

З повагою,  

Команда з гуманітарного розселення  

Multicultural Australia 

 


