
 

 

Послуги підтримки для представників 2SLGBTQIA+  

Безкоштовні й конфіденційні послуги надаються французькою та/або 

англійською мовами  

 

Rainbow Railroad – Національна й інтернаціональна спільноти  

Всесвітня некомерційна організація, яка допомагає представникам 2SLGTBQIA+, 

які постраждали від переслідувань, тікаючи з країни походження. 

Контакти: Форма запиту на допомогу 

 

Pflag Canada | Для всіх родин – Національна спільнота  

Національна благодійна організація, заснована батьками, які прагнуть допомогти 

собі та членам своєї родини зрозуміти та прийняти своїх дітей-представників 

2SLGTBQIA+ . 

Номер телефону: 1-888-530-6777  

Ел. адреса operations@pflagcanada.ca 

 

Альянс двох душ Вабанакі – Нью-Брансвік 

Мета організації – забезпечити емоційне, духовне, психічне та фізичне 

благополуччя та представляти інтереси осіб і груп ЛГБТК+, двох душ та корінного 

населення на території Вабанакі. 

Ел. адреса johnrsylliboy@gmail.com 

 

Молодіжна асоціація Imprint- Фредеріктон  

Молодіжна організація · Громадський центр · Консультант з освіти 

Ел. адреса imprintyouthfredericton@gmail.com 

 

Fierté Fredericton Pride – Фредеріктон 

Планування Прайду (щорічного заходу) що доносить і відображає ідеологію 

спільноти 2SLGTBQIA+  

Ел. адреса: office@frederictonpride.com 

 

Chroma NB – Прайд, інклюзивність, рівність –Сент-Джон  

Відстоювання інтересів представників 2SLGBTQIA+ у регіоні Сент-Джон шляхом 

просування ініціатив та висвітлення проблем, що впливають на громаду. 

Ел. адреса query@chromanb.ca 
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Saint John Pride – Сент-Джон 

Планування Прайду (щорічного заходу) що доносить і відображає ідеологію 

спільноти 2SLGTBQIA+  

Ел. адреса contact@saintjohnpride.org 

 

Ensemble - Монктон 

Послуги, що сприяють зменшенню шкоди · Освіта · Статеве здоров'я · Групові 

дискусії 

Номер телефону: 506-859-9616 

Ел. адреса: general@ensemblegm.ca 

 

Moncton's River Of Pride / Rivière De Fierté - Монктон 

Планування Прайду (щорічного заходу) що доносить і відображає ідеологію 

спільноти 2SLGTBQIA+ .  

Ел. адреса: info@riverofpride.com 

Acadie Love – Акадський півострів  

Організація семінарів, конференцій та культурних заходів для 2SLGBTQIA+ 

Спільноти. 

Номер телефону: 506-702-5683 

Ел. адреса: info@acadielove.ca 

 

GRIS-Acadie (grisacadie.ca)- Едмундстон  

Організація семінарів для підвищення обізнаності  

Ел. адреса info@grisacadie.ca 
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Кризові лінії  

Безкоштовні й конфіденційні послуги надаються французькою та/або 

англійською мовами  

Телефон допомоги для дітей (безоплатно) 

Телефон допомоги для дітей – це єдина в Канаді цілодобова електронна служба 

психічного здоров’я, яка пропонує безоплатну, конфіденційну підтримку молодим 

людям англійською та французькою мовами. 

Номер телефону: 1-800-668-6868 або SMS на номер 686868 

 

Телефон для молоді LGBTQ (безоплатно) 

Конфіденційна та неупереджена підтримка молоді однолітками по телефону, 

через текстові повідомлення й чат. Зв’язатися з волонтером-однолітком можна з 

понеділка по п'ятницю з 16:00 до 21:30. 

Номер телефону: 1-888-687-9688 

Ел. адреса programs@youthline.ca 

Trans Lifeline (безоплатно) 

Некомерційна організація, яка пропонує підтримку однолітками й кризову гарячу 

лінію, яка обслуговує трансгендерних людей. 

Номер телефону: 1-877-330-6366  

 

Сексуальне насильство, Нью-Брансвік 

Ця організація пропонує послуги та програми, які надають підтримку, інформацію 

та можливості. 

Номер телефону: (506) 454-0437 

Ел. адреса info@svnb.ca 

 

Усні / письмові переклади  
Безоплатні й конфіденційні послуги - Надаються 200 мовами.  

CanTalk 

Кваліфікований український перекладач доступний цілодобово для тих, хто 

потребує.  

Номер телефону: 1 (800) 480-9686 
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