Літні програми для дітей та сімей
Фінансова допомога
Субсидія на догляд за дітьми, що проживають у місті Гамільтон
Сім’ї можуть подати заявку на отримання фінансової підтримки для оплати витрат на
догляд за дітьми віком від 0 до 12 років. Отримання допомоги залежить від доходу та
причин потреби догляду за дитиною. Для того ви повинні жити в Гамільтоні, бути
громадянином Канади, мати дозвіл на постійне проживання, бути новоприбульцем або
біженцем або мати дійсний дозвіл на роботу.
Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт: www.hamilton.ca/socialservices/early-years-and-child-care-services/apply-financial-support-child-care
Подати заявку онлайн: www.missioninc.com/cso/hamilton/en-ca/services
Використовуйте сайт Реєстру догляду за дітьми Гамільтона, щоб шукати центри догляду за
дітьми за віком, зручностями або місцем розташування www.hamilton.ca/childcareregistry
Потрібна додаткова інформація? Не соромтеся звертатися до нас за адресою:
childcare@hamilton.ca чи за номером телефону: 905-546-4870

Субсидія міста Гамільтон на відпочинок
Фінансова допомога доступна для новачків у Канаді, щоб надати безкоштовне чи зі
знижкою членство в організаціях або забезпечити вас матеріальними ресурсами на
реєстрацію дітей на дитячі програми. Сім’ї, які відповідають вимогам, повинні пред’явити
підтвердження адреси проживання та підтвердження імміграції (дозвіл на роботу, робоча
віза, тощо) щоб отримати право на допомогу.
Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт:
www.hamilton.ca/recreation/recreation-assistance-program

Центри дітей та сім'ї EarlyON
Дитячі та сімейні центри EarlyON пропонують безкоштовні програми для сімей та дітей
віком від 0 до 6 років, і, також, для вагітних. Програми пропонуються на понад 30 сайтах
по всьому Гамільтону. Програми проводяться віртуально, особисто при зустрічах та на
відкритому повітрі, і відрізняються залежно від місця розташування. Деякі програми
вимагають попередньої реєстрації через нашу систему KEYON. Щоб створити обліковий
запис, перейдіть за посиланням: https://www.keyon.ca/en/Account/Register.
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Щоб знайти список дитячих та сімейних центрів Early ON, переглянути календарі програм
або дізнатися більше, відвідайте сайт: www.hamilton.ca/social-services/early-years-andchild-care-services/earlyon-child-and-family-centres-locations

Дитячі табори
Дитячі табори працюють у різних місцях по всьому Гамільтону. Сім’ї, схвалені для
отримання субсидії на догляд за дітьми міста Гамільтона, мають право на матеріальну
допомогу і участь в таборах, де є вільні місця. Дивіться деталі нижче:

Доступні табори з субсидіями через місто Гамільтон
Сім'я Сьогодні (Today`s Family)

Табори розташовані в 5 місцях по всьому Гамільтону для дітей віком від 4
до 16 років
Загальна інформація:www.todaysfamily.ca/programs/summer-day-camps

Обмежена
кількість
місць

Зареєструватися онлайн:
https://registration.todaysfamily.ca/Forms/CampEnrolment
Електронна пошта:camps@todaysfamily.ca

YMCA Гамільтон, Бурлінгтон, Брантфорд
Для дітей віком від 4 до 13 років пропонуються табори з денним
перебуванням у приміщенні та на відкритому повітрі (4 -13 років)
o Табори в приміщеннях ( 4- 13 років)
o Табір Чіппева (Camp Chippewa) (4 - 13 років)
o Табори Спеціальностей (Specialty Camps) (8-13 років)
Загальна інформація: www.ymcahbb.ca/camp/day-camp

Список
очікування
+
Обмежена
кількість
місць

Реєстрація онлайн: www.ymcahbb.ca/camp/day-camp/registration-forms
Контакти: Hamburl.daycamps@ymcahbb.ca чи за телефоном: (905) 317-4929

Табір Кідака (Camp Kidaca)
У Гамільтоні наявні табори для дітей та молоді від 4 до 21 року
Загальна інформація: www.hamilton.ca/recreation/camp-kidaca
Реєстрація онлайн: https://rec.hamilton.ca/enterprise/account/login
Електронна пошта: recreation@hamilton.ca
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Обмежена
кількість
місць

YWCA Гамільтон
Табори розташовані в 5 місцях для дітей шкільного віку від 4 років і старше
Загальна інформація та реєстрація: www.ywcahamilton.org/childrensservices/camps/
Контакти: (905) 522-9922 продовження номеру - 140

Список
очікування
+
Обмежена
кількість
місць

Інші пільгові табори

Будинок Святого Матвія
Для дітей віком 4-12 років пропонуються денні та нічні табори
Загальна інформація: https://stmatthewshouse.ca/servicesprograms/childcare-services/

Наявні місця

Реєстрація за телефоном: (905) 523-5546, продовження - 222

Клуб для хлопчиків і дівчаток Гамільтон-Халтон
У Гамільтоні пропонуються табори для дітей та молоді від 4 до 21 року
Список
очікування

o Табори для дітей та підлітків
o Молодіжні табори
Загальна інформація: www.bgchh.com/programs/school-ageprograms/registered-programs/daycamp/

Наявні місця

Реєстрація онлайн: https://bgchamilton.recdesk.com/Community/Home
Контакти: (905) 549-2814

Табір Umbrella Family
У центрі «14 Повних Днів» (14 Full Day Centres) в Гамільтоні
пропонуються табори для дітей від 4 до 12 років
Загальна інформація: www.umbrellafamily.com/summer-camp/

Звертайтеся
безпосередньо
за
інформацією

Register online: https://portal.umbrellafamily.com/
Контакти: (905) 312-9836
Окрім літніх таборів, які є по всьому місту, сім’ям доступно багато ліцензованих закладів
догляду за дітьми. Відвідайте «Реєстр догляду за дітьми Гамільтона» (Hamilton Child Care
Registry), щоб знайти те місце, яке підходить саме вам.
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Відвідайте сайт: www.hamilton.ca/childcareregistry

Парки, відпочинок і спорт
Місто Гамільтон пропонує різноманітні літні розважальні заходи для дітей та сімей.

Програма Supie Parks

Безкоштовна програма для дітей віком від 4 до 12 років з кваліфікованим персоналом,
який проводить заходи та програми з понеділка по п’ятницю. Розташування та години
роботи парку можна знайти за адресою: www.hamilton.ca/supie

Програми відпочинку з реєстрацією

Уроки плавання, заняття фітнесом та інші програми для дітей та сімей. Пропоновані
програми можна знайти за адресою: www.hamilton.ca/recreation/registered-programs. На
програмах з реєстрацією стягується реєстраційний збір. Заявка на знижку доступна для
новоприбулих сімей.

Парки, доріжки та дитячі майданчики

Зелені насадження, стежки та дитячі майданчики, вільні та відкриті для громадського
користування. Місця зі зручностями можна знайти за адресою: www.hamilton.ca/parksrecreation/parks-trails-and-beaches/parkfinder

Мілкі басейни

Безкоштовні неглибокі басейни у парках. Розташування та години роботи басейнів можна
знайти за адресою www.hamilton.ca/recreation/outdoor-pools

Аквапарки на свіжому повітрі

Безкоштовні аквапарки в місцевих парках. Їх розташування можна знайти за адресою
www.hamilton.ca/recreation/spray-pads

Криті басейни* та тренажерні зали

Програми плавання та тренувань у тренажерному залі є відкритими для людей будь-якого
віку. Стягується плата за вхід. Розташування басейнів/тренажерних залів можна знайти за
адресою: www.hamilton.ca/recreation/recreation-centres-indoor-pools

Відкриті басейни*

Відкриті плавальні програми. Вхід платний. Розташування басейнів можна знайти за
адресою: www.hamilton.ca/recreation/outdoor-pools
*ПРИМІТКА. Програми відкритого плавання у критих і відкритих басейнах для дітей
вимагають безпосереднього нагляду батьків та/або мінімального вміння плавати. Для
отримання додаткової інформації: www.hamilton.ca/recreation/swimming-policies-usageguidelines
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Безкоштовний фітнес у парку

Безкоштовна фітнес-програма для сімей та людей різного віку з фітнес-інструкторами, які
проводять заняття з понеділка по п’ятницю в сусідніх парках. Розташування та час занять
можна знайти за адресою: www.hamilton.ca/recreation/fitness-park

Центри та клуби для літніх людей

Наявні програми для осіб віком від 55 років. Необіхідні вступні та членські внески. Місця та
розклад програм можна знайти за посиланням: www.hamilton.ca/recreation/senior-centresclubs

Поля для гольфу

Програми та час проведення занять для осіб будь-якого віку. Наявні вступні та членські
внески. Місця можна знайти за адресою: www.hamilton.ca/golf-hamilton
Щоб отримати додаткову інформацію про будь-які програми чи зручності, включаючи
плату та контактну інформацію, відвідайте веб-сторінку:
www.hamilton.ca/recreation/customer-service, або зв’яжіться з відділом відпочинку
електронною поштою: recreation@hamilton.ca або по телефону (905) 546-2424,
продовження – 3747.

Індивідуальні та сімейні підтримки
Наявна допомога для сімей, які потребують додаткової фінансової підтримки, щоб
отримати доступ до різноманітних спеціалізованих послуг для себе чи своїх дітей.
Докладний опис кожної програми нижче:

Програма системної навігації CAP-C
Безкоштовна послуга, яка надає підтримку сім’ям та дітям із культурних спільнот один на
один.
Загальна інформація: https://capc.hamilton.on.ca/
Контакти: gafach@capc.hamilton.on.ca або за телефоном: (905) 512-3682

Програма менеджменту по дому
Програма менеджменту вдома пропонує навчання для окремих осіб, сімей та груп , де
вони за допомогою практичних інструкцій можуть здобути навички, необхідні, щоб бути
більш успішними та незалежними у повсякденному житті.
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Загальна інформація: www.hamilton.ca/social-services/support-programs/home-managementprogram

Контакти: homemanagement@hamilton.ca

Програма залучення сімей клубу хлопчиків і дівчаток у регіоні ГамільтонХалтон
Підтримка сімей для спільного створення можливостей, розвитку та здобуття досягнень.
Загальна інформація: www.bgchh.com/family-engagement/
Контакти: megan.kools@bgchh.com або за телефоном (905)549-2814, продовження - 241

Терапевтичні координатори міста Гамільтон
Доступна підтримка сімей, які турбуються про правильний розвиток своєї дитини. Програма
доступна для дітей віком від 0 до 3,8 років. За додатковою інформацією телефонуйте або
висилайте ваш запит електронною поштою.
Контакт:ccreferrals@hamilton.ca або за телефоном (905)546-2424, продовження - 4872
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