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ﺧﺻوﺻﯽ
ﺿﺎﻣنﺿﺎﻣن
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ
ﺧﺻوﺻﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮥﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ
ﺑرﻧﺎﻣﮥ
اﻗﺎﻣتﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در
اﻗﺎﻣت
ﮐﺎﻧﺎداﮐﺎﻧﺎدا
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در
اطﻼﻋﺎت
ﻣﮭمﮭم
اطﻼﻋﺎت ﻣ
ﺷﻣﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﮫ اﻗﺎﻣت در ﮐﺎﻧﺎدا ھﺳﺗﯾد و درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ از ﺑررﺳﯽ اوﻟﯾﮥ ﻣﺄﻣورﯾن ﮐﺎﻧﺎدا ﮔذﺷﺗﮫ
اوﻟﯾﮥﺷراﯾط
ﺳﯽ واﺟد
ﭘﻧﺎھﻧده
ﺷد .اﻧﺗﺧﺎب ﺷﻣﺎ
ﭼﮫ ﺧواھد
ﮐﮫ ﺑﻌد
ﺣﺎل از
ﻣﺄﻣورﯾن
ﺑﻌﻧوانازﯾﮏﺑرر
درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ
ھﺳﺗﯾد و
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﯾﭘرﺳﯾددر
ﺧود اﻗﺎﻣت
ﻣﻧد ﺑﮫ
اﺳت.ﻋﻼﻗ
ﺷﻣﺎ
ﻗدم ﻣﮭﻣﯽ در روﻧد اﻗﺎﻣت ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد وﻟﯽ اﯾن ﻗدم ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﯾﺳت.

ﮐﺎﻧﺎدا
اﺳت .ﺣﺎل از ﺧود ﻣﯾﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﺑﻌد ﭼﮫ ﺧواھد ﺷد .اﻧﺗﺧﺎب ﺷﻣﺎ ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ ﭘﻧﺎھﻧده واﺟد
راﺟﻊ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯾﺑﺎﺷد.
روﻧد و
ﺑﻌدیﻗدمدر اﯾن
ﺷﻣﺎدر ﻣورد
اﻗﺎﻣتﺷود
اراﺋﮫ ﻣﯽ
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ
ﻧﯾﺳت.
ﻧﮭﺎﺋﯽ
ﮔﺎﻣﮭﺎیاﯾن
ﻣﯾﺑﺎﺷد وﻟﯽ
روﻧد
ﻣﮭﻣﯽﮐﮫ در
ﻗدم

اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود در ﻣورد ﮔﺎﻣﮭﺎی ﺑﻌدی در اﯾن روﻧد و راﺟﻊ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎ
ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺿﺎﻣن ﺧﺻوﺻﯽ

ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣت ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺿﺎﻣن ﺧﺻوﺻﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﺎﮐن ﺷوﯾد .اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔروه
ﺿﺎﻣن ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﻣﺎ را از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ در ﺳﺎل اول اﻗﺎﻣﺗﺗﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد.

ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺿﺎﻣن ﺧﺻوﺻﯽ

زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﺿﺎﻣن ﺧﺻوﺻﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷﯾپ ﺷﻣﺎ را ﺑﻌﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺷﻣﺎ در ﺣﻘﯾﻘت از ﺳوی ﮔروھﯽ ازﻣردم ﮐﮫ ﻣﺷﺗﺎق
ھﻣراھﯽ ﻣﯽ
زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا
اﺳت ﺗطﺎﺑق
ﺷﻣﺎ ﺑرای
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
ﺷوﯾد.ﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﺎﮐن ﺷوﯾد .اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ
ﺧﺻوﺻ
ھﺳﺗﻧد،ﺿﺎﻣن
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ
ﺗﺣتﺑﺎﺑرﻧﺎﻣﮥ
ﻣﻣﮑن
ﺷﻣﺎ

اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ

ﻣﯾﮑﻧد.
اﻗﺎﻣﺗﺗﺎن در
ﭘرداﺧت ﺳﺎ
ﻋﺎطﻔﯽ در
ﻟﺣﺎظ ازﻣﺎﻟﯽ
ﺣﻣﺎﯾترااز از
ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﻣﺎ
ﻗﺑﺎل
ﺣﻣﺎﯾترا در
ﮐﺎﻧﺎداﮐﮫ ﺧود
داوطﻠﺑﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد
اول آﻧﮭﺎ
ﻧﻣﯽل ﺷود.
ﺳویو دوﻟت
ﺷﻣﺎ ﭘوﻟﯽ
ﺿﺎﻣناﺷﺧﺎص ﺑرای
ﺑﮫ اﯾن
ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ داﻧﻧد زﯾرا ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھﺳﺗﻧد .ﮔروھﮭﺎی اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷﯾپ ﺑطورﻣﺳﺗﻘل ،ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ازﺷﻣﺎ،
ﺷﻣﺎ را ﺑﻌﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺷﻣﺎ در ﺣﻘﯾﻘت از ﺳوی ﮔروھﯽ
ﺧﺻوﺻﯽ،
ﺿﺎﻣن
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫﻣﻊﯾﮏ
اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷﯾپﮐﻧﻧد.
ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﯾرﯾﮫ ﻣﯽ
ﺟذب ﮐﻣﮑﮭﺎی
آوری و
اﻗدام ﺑﮫ ﺟ
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ھﺳﺗﻧد ،ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾد.

ازﻣردم ﮐﮫ

در طول زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﻧﺗظر ﺗﺻوﯾب ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﻔرﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ھﺳﺗﻧﯾد ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﺎ اﺳﭘﺎﻧﺳرھﺎی ﺧود در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﺗﻣﺎس
ﺳویﺑﺎﺷد.
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
طرﯾق
ﺑرای ﺗﻠﻔن ﯾﺎ
طرﯾق اﯾﻣﯾل،
ﺗواﻧد از
دوﻟت ﭘرداﺧت ﻧﻣﯽ ﺷود .آﻧﮭﺎ داوطﻠﺑﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی از
ﺷﻣﺎ ﭘوﻟﯽ
ﺣﻣﺎﯾتاز از
اﺷﺧﺎص
ﻣﯽ اﯾن
ﺑﮫ

ﺧود را در
ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ داﻧﻧد زﯾرا ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھﺳﺗﻧد .ﮔروھﮭﺎی اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷﯾپ ﺑطورﻣﺳﺗﻘل ،ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ا
اﻗدام ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری و ﺟذب ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﯾرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
در طول زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﻧﺗظر ﺗﺻوﯾب ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﻔرﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ھﺳﺗﻧﯾد ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﺎ اﺳﭘﺎﻧﺳرھﺎی ﺧود در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد.
ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾق اﯾﻣﯾل ،ﺗﻠﻔن ﯾﺎ از طرﯾق ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑﺎﺷد.
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ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺿﺎﻣن ﺧﺻوﺻﯽ
ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺣت ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺿﺎﻣن ﺧﺻوﺻﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﺎﮐن ﺷوﯾد .اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔروه
ﺿﺎﻣن ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﻣﺎ را از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﺎطﻔﯽ در ﺳﺎل اول اﻗﺎﻣﺗﺗﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد.
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﺿﺎﻣن ﺧﺻوﺻﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷﯾپ ﺷﻣﺎ را ﺑﻌﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺷﻣﺎ در ﺣﻘﯾﻘت از ﺳوی ﮔروھﯽ ازﻣردم ﮐﮫ ﻣﺷﺗﺎق
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ھﺳﺗﻧد ،ھﻣراھﯽ ﻣﯽ ﺷوﯾد.
ﺑﮫ اﯾن اﺷﺧﺎص ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﻣﺎ ﭘوﻟﯽ از ﺳوی دوﻟت ﭘرداﺧت ﻧﻣﯽ ﺷود .آﻧﮭﺎ داوطﻠﺑﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺧود را در ﻗﺑﺎل
ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ داﻧﻧد زﯾرا ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھﺳﺗﻧد .ﮔروھﮭﺎی اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷﯾپ ﺑطورﻣﺳﺗﻘل ،ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ازﺷﻣﺎ،
اﻗدام ﺑﮫ ﺟﻣﻊ آوری و ﺟذب ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﯾرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
در طول زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﻧﺗظر ﺗﺻوﯾب ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺳﻔرﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ھﺳﺗﻧﯾد ﺑﮭﺗر اﺳت ﺑﺎ اﺳﭘﺎﻧﺳرھﺎی ﺧود در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن ﺗﻣﺎس
ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾق اﯾﻣﯾل ،ﺗﻠﻔن ﯾﺎ از طرﯾق ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑﺎﺷد.

روﻧد درﺧواﺳت – ﻣراﺣل ﺑﻌدی:
• ﺷﻣﺎ و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻗﺑل از آﻣدن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑرﺧﯽ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت و آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎی ﭘزﺷﮑﯽ را اﻧﺟﺎم دھﯾد.
• ﻣﺧﺎرج آزﻣﺎﯾش ﭘزﺷﮑﯽ ھﻣراه ﺑﺎ دﯾﮕر ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺑل از ﺳﻔرﺗﺎن ﺑوﺳﯾﻠﮫ دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا ﭘرداﺧت ﻣﯾﮕردد.
• درﺧواﺳت ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﭘزﺷﮑﯽ را ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه ﭘس از زﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﮔرھﻧوز
ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت و آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﺎن را اﻧﺟﺎم ﻧداده اﯾد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟرت International Organization for
 Migrationﯾﺎ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗر ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮭﺎﺟرت ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﺷﮭروﻧدی ﮐﺎﻧﺎدا ،
 Immigration, Refugees and Citizenship Canada Migration Officeﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﻣﯾﮕﯾرد و اطﻼﻋﺎت
ﻻزم در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﻣﯾدھد.
• ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣراﺣل ﺑررﺳﯽ ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ ﻣرﺣﻠﮫ ﮐﻧﺗرل ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮥ اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﮐﯾﻔری اﺳت .ﺑﺎ اﻧﺟﺎم اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ ﺟرم ﺟدی در ﮔذﺷﺗﮫ ﻣرﺗﮑب ﻧﺷده اﯾد و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﺧطر اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑرای ﮐﺎﻧﺎدا ﻧدارﯾد.
• ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا ﭘروﻧده ﺷﻣﺎ را ﺟﮭت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑرای ﻗﺑوﻟﯽ ﺷﻣﺎ درآزﻣﺎﯾﺷﮭﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ،اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﮐﯾﻔری ﺑررﺳﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺷﻣﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﮫ دادن اطﻼﻋﺎت و ﻣدارک اﺿﺎﻓﯽ ﻧدارﯾد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ از ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت ﺷود.
•
•
•

•

اﮔر در آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ،اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﮐﯾﻔری ﻗﺑول ﻧﺷوﯾد ،اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑرای اﻗﺎﻣت در ﮐﺎﻧﺎدا اﻧﺗﺧﺎب ﻧﺧواھﯾد ﺷد.
اﮔر در آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ،اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﮐﯾﻔری ﻗﺑول ﺷدﯾد ،ﮐﺎﻧﺎدا از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕر،
ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در زﻣﯾﻧﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
در ﺑﻌﺿﯽ ﮐﺷورھﺎ ،ﻗﺑل از ﺳﻔرﺗﺎن از ﺷﻣﺎ دﻋوت ﻣﯾﺷود ﺗﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮥ راﯾﮕﺎن آﺷﻧﺎﺋﯽ و ﻣﻌرﻓﯽ ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﺋﯾد .اﯾن
ﺟﻠﺳﺎت راﯾﮕﺎن ﺑﮫ ﻧﺎم "آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎدا در ﺧﺎرج"  ،Canadian Orientation Abroadﺑﮫ ﺧرج دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا ﺑوده و
ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟرت ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود .طﯽ اﯾن ﻧﺷﺳت ھﺎ ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎدا و ﺧدﻣﺎت اﺳﮑﺎن ﭘس از ورود ﺑﮫ
ﮐﺎﻧﺎدا آﺷﻧﺎ ﻣﯾﺷوﯾد.
اﮔر در ﮐﺷوری ﮐﮫ اﻗﺎﻣت دارﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﺷﺳت " آﺷﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎدا در ﺧﺎرج" دﻋوت ﻧﺷدﯾد ،ﺑﮫ اﺳﭘﺎﻧﺳرﺧود اطﻼع دھﯾد
ﺗﺎ آﻧﮭﺎ از اراﺋﮫ ﺷدن اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘس از ورودﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد.

ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا:
• وﻗﺗﯽ در ھﻣﮥ آزﻣﺎﯾش ھﺎ ﻗﺑول ﺷدﯾد و ﻣدارک ﺗﺎن ﺣﺎﺿر ﺷد ،ﺗرﺗﯾب ﺳﻔر ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا داده ﺧواھد ﺷد.
• در ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺷورھﺎ ،ﻗﺑل از ﺧروج ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺑﻠﻎ ﺧروﺟﯽ ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺣل
ﺑﭘردازﯾد .ﮔرﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺑﻠﻎ را ﺑﭘردازﯾد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺳﮑوﻧت ﺗﺎن 2
ﻣﮭﺎﺟرت در اﯾن روﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد.
• اﮔر ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻣدارک ﺳﻔر ﻣﻌﺗﺑر ﻧدارﯾد ،دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا ﻣدرﮐﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾدھد ﺗﺎ

ﺗﺎ آﻧﮭﺎ از اراﺋﮫ ﺷدن اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘس از ورودﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد.

ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا:
• وﻗﺗﯽ در ھﻣﮥ آزﻣﺎﯾش ھﺎ ﻗﺑول ﺷدﯾد و ﻣدارک ﺗﺎن ﺣﺎﺿر ﺷد ،ﺗرﺗﯾب ﺳﻔر ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا داده ﺧواھد ﺷد.
• در ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺷورھﺎ ،ﻗﺑل از ﺧروج ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺑﻠﻎ ﺧروﺟﯽ ﺑﮫ ﻣﻣﻠﮑت ﻣﺣل
ﺳﮑوﻧت ﺗﺎن ﺑﭘردازﯾد .ﮔرﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺑﻠﻎ را ﺑﭘردازﯾد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت در اﯾن روﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد.
• اﮔر ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻣدارک ﺳﻔر ﻣﻌﺗﺑر ﻧدارﯾد ،دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا ﻣدرﮐﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾدھد ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﻔرﮐﻧﯾد.
• دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺧﺎرج ﺳﻔرﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ وام ﻣﯽ دھد.
• اﯾن ﯾﮏ وام اﺳت ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮐل ﻣﺑﻠﻎ را طﯽ ٣ﺗﺎ  ٨ﺳﺎل ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﯾزان آن ،ﺑﮫ دوﻟت ﺑﭘردازﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
طﯽ ﯾﮑﺳﺎل ﭘس از ورودﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺷروع ﺑﮫ ﺑﺎزﭘرداﺧت اﯾن وام ﺑﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺿﺎﻣن ﺷﻣﺎ واﻣﺗﺎن را ﻧﺧواھد ﭘرداﺧت.
• در زﻣﺎن ﻋزﯾﻣت ،ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ ﻓرودﮔﺎه و ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺄﻣورﯾن ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﺷد.
• ﺳﻔرﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺗﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻣﮑن اﺳت طوﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﺑﺧواھﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺗﻧﻘﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﺧودﺗﺎن ﺑﯾﺂورﯾد زﯾرا
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺧرﯾد ﻏذا در ھواﭘﯾﻣﺎ ﯾﺎ ﻓرودﮔﺎه ﺷوﯾد.

ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا:
ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا:

• در اوﻟﯾن ﻧﻘطﮫ ورودﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا و ﺑﮫ ﻣﺣض ﺧروج ازھواﭘﯾﻣﺎ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧدﻣﺎﺗﯽ ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم در
• در اوﻟﯾن ﻧﻘطﮫ ورودﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا و ﺑﮫ ﻣﺣض ﺧروج ازھواﭘﯾﻣﺎ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧدﻣﺎﺗﯽ ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﯾﮏ ﻣﺗرﺟم در
ﺻورت اﺣﺗﯾﺎج ،ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺂﯾﻧد و دراﻧﺟﺎم ﻣراﺣل ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺻورت اﺣﺗﯾﺎج ،ﺑﮫ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺂﯾﻧد و دراﻧﺟﺎم ﻣراﺣل ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
• اﮔر ﺑﺎﯾد ﭘرواز ﻣﺗﻌﺎﻗب دﯾﮕری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،آﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺗﺎن راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﮔر ﺑﺎﯾد
• اﮔر ﺑﺎﯾد ﭘرواز ﻣﺗﻌﺎﻗب دﯾﮕری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،آﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺗﺎن راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﮔر ﺑﺎﯾد
ﺳﺎﻋﺎت زﯾﺎدی ﺑرای ﭘرواز ﺑﻌدی ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ،آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻏذا و ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﺧواﺑﯾدن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺳﺎﻋﺎت زﯾﺎدی ﺑرای ﭘرواز ﺑﻌدی ﺻﺑر ﮐﻧﯾد ،آﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻏذا و ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﺧواﺑﯾدن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.
• اﮔر ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺗﺎن رﺳﯾده اﯾد ،آﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎ را در ﻓرودﮔﺎه ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ اﺳﭘﺎﻧﺳرﺗﺎن ﻣﻧﺗظر ﺷﻣﺎﺳت ،ﺧواھﻧد ﺑرد.
• اﮔر ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺗﺎن رﺳﯾده اﯾد ،آﻧﮭﺎ ﺷﻣﺎ را در ﻓرودﮔﺎه ﺑﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ اﺳﭘﺎﻧﺳرﺗﺎن ﻣﻧﺗظر ﺷﻣﺎﺳت ،ﺧواھﻧد ﺑرد.
• اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷﻣﺎ ﺗرﺗﯾب اﻗﺎﻣﺗﺗﺎن در ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻣﺎن ،ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ھﺗل را ﻣﯽ دھد.
• اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷﻣﺎ ﺗرﺗﯾب اﻗﺎﻣﺗﺗﺎن در ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻣﺎن ،ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ھﺗل را ﻣﯽ دھد.
• در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ،ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑل از اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت داﺋﻣﯽ ﺗﺎن ،ﺑرای ﭼﻧد روز ﯾﺎ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ درﻣﺣﻠﯽ ﺑﺻورت
• در ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد ،ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗﺑل از اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت داﺋﻣﯽ ﺗﺎن ،ﺑرای ﭼﻧد روز ﯾﺎ ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ درﻣﺣﻠﯽ ﺑﺻورت
ﻣوﻗت اﺳﮑﺎن داده ﺷوﯾد.
ﻣوﻗت اﺳﮑﺎن داده ﺷوﯾد.
• در ﺑدو ورودﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻘداری ازﻣﺎﯾﺣﺗﺎج روزاﻧﮫ ﺷﻣﺎ را ﺗﺎﻣﯾن ﮐرده و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت
• در ﺑدو ورودﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻘداری ازﻣﺎﯾﺣﺗﺎج روزاﻧﮫ ﺷﻣﺎ را ﺗﺎﻣﯾن ﮐرده و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﺎﻟﯽ ﺧود در ﺧرﯾد ﻏذا و ﭘوﺷﺎﮐﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
ﻣﺎﻟﯽ ﺧود در ﺧرﯾد ﻏذا و ﭘوﺷﺎﮐﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.
• اﺳﭘﺎﻧﺳر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺗدارک دﯾده ﺑﺎﺷد.
• اﺳﭘﺎﻧﺳر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻟﺑﺎﺳﮭﺎی زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺗدارک دﯾده ﺑﺎﺷد.
• ﺿﺎﻣن ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺋواﻻت ﺷﻣﺎ در ﻣورد زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺟواب داده و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣوارد زﯾر ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد:
• ﺿﺎﻣن ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺋواﻻت ﺷﻣﺎ در ﻣورد زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺟواب داده و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣوارد زﯾر ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد:
 oﭘﯾدا ﮐردن ﻣﺗرﺟم؛
 oﭘﯾدا ﮐردن ﻣﺗرﺟم؛
 oﯾﺎﻓﺗن دﮐﺗر ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و دﻧداﻧﭘرﺷﮏ؛
 oﯾﺎﻓﺗن دﮐﺗر ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و دﻧداﻧﭘرﺷﮏ؛
 oدرﺧواﺳت ﺑﯾﻣﮫ ﺑﮭداﺷت اﺳﺗﺎﻧﯽ؛
 oدرﺧواﺳت ﺑﯾﻣﮫ ﺑﮭداﺷت اﺳﺗﺎﻧﯽ؛
 oاﻧﺟﺎم اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ وﺗﺣﺻﯾل ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ؛
 oاﻧﺟﺎم اﻣور ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ وﺗﺣﺻﯾل ﻓرزﻧداﻧﺗﺎن ؛
 oﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ دارای ﻋﻼﯾق ﻣﺷﺗرک و ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد؛
 oﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ دارای ﻋﻼﯾق ﻣﺷﺗرک و ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد؛
 oاﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﺣﻠﯽ ،و ﻏﯾره؛ و
 oاﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﺣﻠﯽ ،و ﻏﯾره؛ و
 oارﺟﺎع ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎت اﺳﮑﺎن ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣراﮐز آﻣوزش زﺑﺎن ،ﺧدﻣﺎت ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ودﯾﮕر اﻣور.
 oارﺟﺎع ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎت اﺳﮑﺎن ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣراﮐز آﻣوزش زﺑﺎن ،ﺧدﻣﺎت ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ودﯾﮕر اﻣور.
اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت اوﻟﯾﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺷروع زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا را ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﺑﮭﺗراﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
اﺳﭘﺎﻧﺳرﺷﻣﺎ ﺣﻣﺎﯾت اوﻟﯾﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺷروع زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا را ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﺑﮭﺗراﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﺗوﻗﻌﺎت واﻗﻊ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺗوﻗﻌﺎت واﻗﻊ ﮔراﯾﺎﻧﮫ ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺳﺧت ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺗری ﺑرای ﺧود در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺳﺎزﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺳﺧت ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ زﻧدﮔﯽ ﺑﮭﺗری ﺑرای ﺧود در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺳﺎزﯾد.
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺿﺎﻣن ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﺗﺎ  ١ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺧودﮐﻔﺎ ﺷوﯾد – ھرﮐدام زودﺗر ﺑود
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺿﺎﻣن ﺧﺻوﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﺗﺎ  ١ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺧودﮐﻔﺎ ﺷوﯾد – ھرﮐدام زودﺗر ﺑود
– اداﻣﮫ دارد .ﺑﻌد از ١ﺳﺎل ،ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺋول ﺗﺎﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﺧود و ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﺧواھﯾد ﺑود.
– اداﻣﮫ دارد .ﺑﻌد از ١ﺳﺎل ،ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺋول ﺗﺎﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﺧود و ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﺧواھﯾد ﺑود.
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اﻗﺎﻣت ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده:
ﺷﻣﺎ و ھﻣﺳرﺗﺎن ،ﻓرزﻧدان واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ،و ﻓرزﻧدان واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻓرزﻧدان
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ،ھﻣﮕﯽ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺗﺣت ﯾﮏ ﻓرم ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ درﺧواﺳت داده وﺑﺎ
ھم ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﻔر ﻧﻣﺎﯾﯾد.
در ﺻورت ﺑروز ھرﮔوﻧﮫ ﺗﻐﯾﯾر در وﺿﻌﯾت ﺗﺄھﻠﺗﺎن )ﻣﺎﻧﻧد ازدواج ﯾﺎ طﻼق(
و ﯾﺎ ﺑدﻧﯾﺎ آﻣدن و اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن ﻓرزﻧد ﺟدﯾد درﻣدت زﻣﺎن ﭘﯾش از ﺳﻔرﺗﺎن ﺑﮫ
ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد آن را ﺑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ و اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺧود اطﻼع دھﯾد .اﯾن
ﺑرای آﻧﺳت ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺟدﯾد ﺧﺎﻧوادۀ ﺷﻣﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻓرم درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ
اﺿﺎﻓﮫ ﺷوﻧد.
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺿﺎﻣن ﺧود وﻣﺄﻣورﯾن ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ ﺑﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﯾد
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧﺎﻧواده ﻣﻘﯾم ﺷوﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻓﮭرﺳت ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده را در
درﺧواﺳﺗﺗﺎن ذﮐر ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﺄﻣورﯾن ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ را در ﻣورد ھﻣﺳر ﯾﺎ ﻓرزﻧد
ﺧود ﻗﺑل از ﺳﻔر ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣطﻠﻊ ﻧﺳﺎزﯾد ،در آﯾﻧده ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﻌﻧوان اﺳﭘﺎﻧﺳر
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﯾﺎورﯾد.

اﮔر ﺑﺳﺗﮕﺎن ﯾﺎ دوﺳﺗﺎن ﻧزدﯾﮑﯽ دارﯾد ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا رﻓﺗﮫ اﻧد و اﮔر ﺷﻣﺎ دوﺳت دارﯾد ﻧزدﯾﮏ آﻧﺎن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد،
ﺑﺎﯾد ھم اﮐﻧون ﺑﮫ ﺿﺎﻣن ﺧود ﯾﺎ ﻣﺄﻣورﯾن ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ اطﻼع دھﯾد .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد ،دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای اﻗﺎﻣت ﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ در آن از ﺣﻣﺎﯾت ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷﻧد.
ﺷﻣﺎ در ھﻣﺎن ﺷﮭرک ،ﺷﮭر ﯾﺎ اطراف آن ﮐﮫ ﮔروه ﺿﺎﻣن ﺷﻣﺎ ﺳﺎﮐن اﺳت ،اﺳﮑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾد .اﮔر ﻓﺎﻣﯾل ﯾﺎ آﺷﻧﺎﯾﺎﻧﯽ در
ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﺿﺎﻣن ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺿﺎﻣن ﺳﺎﮐن اﺳت دارﯾد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯾﺷود ﺷﻣﺎ ﻧﯾز در آن ﻣﺣل ﺳﮑﻧﯽ داده ﺷوﯾد.
اﮔر ﻓﺎﻣﯾل ﯾﺎ آﺷﻧﺎﯾﺎﻧﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﮭر دﯾﮕری در ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐردﻧد ،ﻟطﻔﺎ ً ھرﭼﮫ زودﺗر ﺑﮫ ﺿﺎﻣن ﺧود اطﻼع دھﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ
ھﻣﮑﺎری ﺷﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ ھﻧوز ھم از ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺣﯾط ﺟدﯾد ﺗﺎن ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.
ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت در درﺧواﺳت ﺗﺎن ﺑﻌﺿﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود را ﺑﻌﻧوان واﺑﺳﺗﮫ "ﻏﯾر ھﻣراه" ﻣﺷﺧص ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑﻣﺣض اﻗﺎﻣت در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺗواﻧﯾد آﻧﮭﺎ را ﺗﺣت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﻧﺎم " " One Year Windowﯾﺎ ﻓرﺻت زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ
ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﯾﺂورﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در طﯽ ﺳﺎل اول اﻗﺎﻣت ﺗﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑرای ھﻣﺳر رﺳﻣﯽ ،ﭘﺎرﺗﻧر ﯾﺎ ھﻣﺳرﻏﯾر رﺳﻣﯽ،
ﻓرزﻧدان واﺑﺳﺗﮫ و ﯾﺎ ﻓرزﻧد واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻓرزﻧد واﺑﺳﺗﮫ ﺗﺎن ﺑرای اﻗﺎﻣت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا درﺧواﺳت اﻗﺎﻣت ﻧﻣﺎﺋﯾد .اﯾن ﺑﺷرطﯽ
ﻣﻣﮑن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﻗﺑل از ورودﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،از آﻧﮭﺎ ﻧﺎم ﺑرده ﺑﺎﺷﯾد.
اﻋﺿﺎی دﯾﮕر ﺧﺎﻧواده ﻣﺛل واﻟدﯾن ،ﭘدرﺑزرگ و ﻣﺎدر ﺑزرگ ھﺎ ،ﯾﺎ ﺑرادرھﺎ و ﺧواھرھﺎ ،ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﺧود را ﺟداﮔﺎﻧﮫ
ﺑرای اﻗﺎﻣت اراﺋﮫ دھﻧد .وﻗﺗﯽ وارد ﮐﺎﻧﺎدا ﺷدﯾد در ﺻورت ﺑرﺧورداری از ﺷراﯾط ﻣﺧﺻوص ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺿﺎﻣن اﻋﺿﺎی
ﺧﺎﻧواده ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺷوﯾد .درھردو ﺻورت ﭘروﺳﮫ آوردن اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣدت
زﯾﺎدی طول ﺑﮑﺷد و ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺧود را ﺑرای ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻧﺑﯾﻧﯾد.
ﻣﮭﺎﺟرت ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﺷﮭروﻧدی ﮐﺎﻧﺎدا ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺳﻔر ﺣﯾواﻧﺎت اھﻠﯽ را ﻧﻣﯾدھد ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺣﯾوان ﻣورد ﻧظر ،ﯾﮏ ﺣﯾوان
ﮐﻣﮑﯽ ﯾﺎ دﺳﺗﯾﺎرﺑوده و دﻻﺋل ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﻟزوم ﺳﻔر آن ﺣﯾوان ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ،ﺧود ﻣﺳﺋول ﺗرﺗﯾب
ﺳﻔر ﺣﯾواﻧﺎت اھﻠﯽ ﺷﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
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وﺿﻌﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ﺷﻣﺎ:
در ﺑدو ورودﺗﺎن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻣدرﮐﯽ ﺑﻧﺎم ﺗﺎﺋﯾد اﻗﺎﻣت داﺋم  Confirmation of Permanent Residenceﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ در آن ذﮐر ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد در اﯾن ﺟﺎ ﺑﮫ طور داﺋم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻘﯾم داﺋم زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت
ﮐﮫ اﻗﺎﻣت داﯾﻣﯽ ﺷﻣﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت .ﺑراﯾن اﺳﺎس ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺧواھﯾد ﺑود ﮐﺎر ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ /داﻧﺷﮕﺎه ﺑروﯾد.
ﭘﯾش از آن ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺎﺑﻌﯾت ﮐﺎﻧﺎدا درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ،ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای ﻣدت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﮐﺎﻧﺎدا زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد و ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ً
در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﯾد وﺟود دارد .ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم آن ﺷراﯾط را اﺣراز ﮐردﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای ﺗﺑﻌﯾت ﮐﺎﻧﺎدا اﻗدام ﮐﻧﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از وب ﺳﺎﯾت زﯾر و ﯾﺎ از طرﯾق اﺳﭘﺎﻧﺳر ﯾﺎ ﺿﺎﻣن ﺧود ﮐﺳب ﮐﻧﯾد:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadiancitiznship/become-canadian-citizen.html

ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎﻧﺎدا زﻧدﮔﯽ ﺧواھﯾد ﮐرد:
ﮐﺎﻧﺎدا دوﻣﯾن ﮐﺷور ﺑزرگ ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﺷﮭرھﺎی ﮐوﭼﮏ و ﺑزرگ ﺑﺳﯾﺎراﺳت ،ﺑﺎ
وﺟود اﯾن ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎطق ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﯽ ﺳﮑﻧﮫ و ﯾﺎ ﮐم ﺳﮑﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
اﮐﺛرﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ در ﻗﺳﻣت ﺟﻧوﺑﯽ ﮐﺎﻧﺎدا و ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣرز اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده
ﻗرار دارﻧد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﻣردم در آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد از ﯾﮑدﯾﮕر دور ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و
ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ھواﭘﯾﻣﺎ ﻣدت زﯾﺎدی طول ﻣﯾﮑﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭرﺑﻌدی ﺑرﺳﯾد .ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل،
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯾن ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷﮭرھﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺗوروﻧﺗو و وﻧﮑوور ،ﺑﯾش از ٤٣٠٠
ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﯾﺎ ﺣدود  ٣روز ﺑﺎ اﺗوﺑوس ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺷﻣﺎ در ﺷﮭرک ﯾﺎ ﺷﮭری ﮐﮫ ﮔروه ﺿﺎﻣن ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧد ﺳﺎﮐن ﺧواھﯾد ﺷد.
ﺗﻌﮭد ﺿﺎﻣن ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﻣﺎ ﺑراﺳﺎس اﯾن ﺗﻔﺎھم اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﻣﺣﯾط و ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐرده و ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘل ﺷوﯾد ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﮔرﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﺣق دارﯾد ﺑﮫ ھرﺟﺎﺋﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐﻧﯾد ،ﺣﻣﺎﯾت ﺿﺎﻣن
ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ در ﺳﺎل اول اﻗﺎﻣﺗﺗﺎن و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣﺣﯾط و ﺷﮭر آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﺑﮫ ﻣﺣل دﯾﮕری در ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐﻧﯾد ،ﺿﺎﻣن ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد
و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺳروﯾس ھﺎی اﺳﮑﺎن واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ دوﻟت ﻧﯾز ﻧﺑﺎﺷﯾد.

ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﺎﻧﺎدا:
در ﮐﺎﻧﺎدا ،زن و ﻣرد ﺑراﺑرﻧد .آﻧﮭﺎ ﺣﻘوق ﻣﺳﺎوی دارﻧد و ﺑﮫ ھردو ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻧﺣواﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯾﺷود .ﻣردان و زﻧﺎن از ﺗﻣﺎم طﺑﻘﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓرھﻧﮓ ھﺎ،
ﻧژادھﺎ و ادﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻌﺎﻣل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑطور ﻣﺳﺎوی ﺑرﺧورد ﻣﯾﺷود.
ﺷﻣﺎ آزادﯾد ﮐﮫ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻋﻘﺎﯾد ﺧود را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣق دﯾﮕران را در
اﯾن زﻣﯾﻧﮫ رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.
ﮔروه ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎری در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای آﻗﺎﯾﺎن ،ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ و ﺑﭼﮫ ھﺎ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻠﺣق ﺷوﯾد.
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑطور ﻓردی در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺛل ﻓوﺗﺑﺎل ﯾﺎ ﺷﻧﺎ ﺷرﮐت ﮐرده و ﯾﺎ ﺑﺻورت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی
زﯾﺎدی ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ راﯾﮕﺎن و ﺑرﺧﯽ ﻣﺳﺗﻠزم ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺳﺗﻧد.
ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﻋﺎدت داﺷﺗﯾد ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻣﻣﮑن
اﺳت اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﻧﯾد وﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد .اﮔر ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎﯾﯽ دارﯾد ،ﺑﺎ ﺿﺎﻣن ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺳﯽ در ﮔروه و ﯾﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .اﻓرادی در اﯾﻧﺟﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ5ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا اﻧطﺑﺎق ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
اﮔر در ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﺎ ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ ﺑرای اﻓراد ﺗﺎزه وارد ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد در اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ

ﮔروه ھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺑﺳﯾﺎری در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرای آﻗﺎﯾﺎن ،ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ و ﺑﭼﮫ ھﺎ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻠﺣق ﺷوﯾد.
ھﺎی
زﻣﯾﻧﮫ
آﻧﮭﺎ در
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﺑﺻورت
دارﻧدو ﯾﺎ
وﺟودﮐرده
ﺷرﮐت
ورزﺷﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻓردی در
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑطور
ﺷﻣﺎ
ﺷوﯾد.
ﻣﻠﺣق
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ
ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﺷﻧﺎ ھﺎ
ﻓوﺗﺑﺎل وﯾﺎﺑﭼﮫ
ﻣﺛلﺧﺎﻧﻣﮭﺎ
آﻗﺎﯾﺎن،
ھﺎی ﺑرای
ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑﺳﯾﺎری در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﮔروه ھﺎ و
ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑطور ﻓردی در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺛل ﻓوﺗﺑﺎل ﯾﺎ ﺷﻧﺎ ﺷرﮐت ﮐرده و ﯾﺎ ﺑﺻورت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی
ھزﯾﻧﮫﯾﺎھﺳﺗﻧد.
ﭘرداﺧت
ﻣﺛلو ﺑرﺧﯽ
راﯾﮕﺎن
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ
ﺑﻌﺿﯽدراز اﯾن
زﯾﺎدی
ﺑﺻورت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی
ﮐرده و
ﻣﺳﺗﻠزمﺷرﮐت
ﻓوﺗﺑﺎل ﯾﺎ ﺷﻧﺎ
ورزﺷﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﺑﺎﺷﯾد.ﻓردی
ﻓﻌﺎل ﺑطور
ﻣﯾﺗواﻧﯾد
ﺷﻣﺎ
ھﺳﺗﻧد.
ھزﯾﻧﮫھﺳﺗﻧد.
ﭘرداﺧتھزﯾﻧﮫ
ﻣﺳﺗﻠزمﭘرداﺧت
ﺑرﺧﯽﻣﺳﺗﻠزم
راﯾﮕﺎنووﺑرﺧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎھﺎراﯾﮕﺎن
اﯾنﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺑﻌﺿﯽازازاﯾن
ﺑﺎﺷﯾد.ﺑﻌﺿﯽ
ﻓﻌﺎلﺑﺎﺷﯾد.
زﯾﺎدیﻓﻌﺎل
زﯾﺎدی
ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﻋﺎدت داﺷﺗﯾد ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﻧزدﯾﮏ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﺣﻣﺎﯾت ﮐرده و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻣﻣﮑن
در
ﮐﻧﻧد.
ﺷﻣﺎ
ﮐردهوو
ﺣﻣﺎﯾت
ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن
اﻋﺿﺎی
داﺷﺗﯾدﮐﮫﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﻋﺎدت
ﺷﺎﺷﺎﯾدﯾد
ﻣﻣﮑن
ﺎدا،
درﮐﺎﻧ
ﮐﺳﯽدر
ﮐﻣﮏﺑﺎﮐﻧﻧد.
ﮐﻣﮏ
ﺑﮫﺑﮫﺷﻣﺎ
ﮐرده
ﺷﻣﺎرﺑﺎاراﺣﻣﺎﯾ
ﺑﺎﺷﻧدﺗﺎﺗﺎﺷﻣﺎ
ﺷﻣﺎﺑﺎﺷﻧد
ﻧزدﯾﮏﺷﻣﺎ
ﻧزدﯾﮏ
ﺧﺎﻧواده
اﻋﺿﺎی
داﺷﺗﯾد
اﺳتﺷﻣﺎ
ﻣﻣﮑن
ﮐﺎﻧﺎدا،
ﮔروه و ﯾﺎ
ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ
ﺗﻣﺎس
ﺿﺎﻣنت ﺧود
دارﯾد،
ھﺎﯾﯽ
ﻧﮕراﻧﯽ
ﺗﺎن .اﮔر
ﻧﯾﺳﺗﯾد
ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ
ﮐﻧﯾد وﻟﯽ
ﻋﺎدتﺗﻧﮭﺎﺋﯽ
اﺣﺳﺎس
درﮔروه
ﮐﺳﯽدر
ﺑﮕﯾرﯾدﯾﺎﯾﺎﺑﺎﺑﺎﮐﺳﯽ
ﺗﻣﺎسﺑﮕﯾرﯾد
ﺧودﺗﻣﺎس
ﺿﺎﻣنﺧود
دارﯾد،ﺑﺎﺑﺎﺿﺎﻣن
ھﺎﯾﯽدارﯾد،
ﻧﮕراﻧﯽھﺎﯾﯽ
اﮔرﻧﮕراﻧﯽ
ﻧﯾﺳﺗﯾد.اﮔر
ﺗﻧﮭﺎﻧﯾﺳﺗﯾد.
ﺷﻣﺎﺗﻧﮭﺎ
وﻟﯽﺷﻣﺎ
ﮐﻧﯾدوﻟﯽ
ﺗﻧﮭﺎﺋﯽﮐﻧﯾد
اﺣﺳﺎسﺗﻧﮭﺎﺋﯽ
اﺳتاﺣﺳﺎس
اﺳت
ﮔروهووﯾﺎﯾﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .اﻓرادی در اﯾﻧﺟﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا اﻧطﺑﺎق ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
ﮐﻧﯾد.
ﯾدا
ﭘ
اﻧطﺑﺎق
ﮐﺎﻧﺎدا
در
زﻧدﮔﯽ
ﺑﺎ
ﺗﺎ
ﮐﻧﻧد
ﮐﻣﮏ
ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ
ﻣﯾﺗواﻧﻧد
ﮐﮫ
ھﺳﺗﻧد
اﯾﻧﺟﺎ
در
اﻓرادی
ﮐﻧﯾد.
ﺻﺣﺑت
ﺧود
ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .اﻓرادی در اﯾﻧﺟﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا اﻧطﺑﺎق ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎ
اﯾن
ﺑﮫﺷﻣﺎ
ﻧﻣﺎﯾﯾد.اﯾن
ﺷرﮐتﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺟﻠﺳﺎتﺷرﮐت
اﯾنﺟﻠﺳﺎت
دراﯾن
ﮐﻧﯾددر
ﺳﻌﯽﮐﻧﯾد
ﺷود،ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﺷود،
ﺑرﮔزارﻣﯽ
واردﺑرﮔزار
ﺗﺎزهوارد
اﻓرادﺗﺎزه
ﺑرایاﻓراد
ﺟﻠﺳﺎﺗﯽﺑرای
ﺷﻣﺎﺟﻠﺳﺎﺗﯽ
ﻣﻧطﻘﮫﺷﻣﺎ
درﻣﻧطﻘﮫ
اﮔردر
اﮔر
ﺷﻣﺎ
اﯾنﺑﮫﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺷرﮐت
ﺟﻠﺳﺎت
اﯾن
در
ﮐﻧﯾد
ﺳﻌﯽ
ﺷود،
ﻣﯽ
ﺑرﮔزار
وارد
ﺗﺎزه
اﻓراد
ﺑرای
ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ
ﺷﻣﺎ
ﻣﻧطﻘﮫ
در
اﮔر
ﮐرد.
ﺧواھد
ﮐﻣﮏ
ﺗﺎن
ﻣﻧطﻘﮫ
در
ﻣوﺟود
ھﺎی
ﺳروﯾس
و
ﺧدﻣﺎت
از
آﮔﺎھﯽ
و
ﺟدﯾد
دوﺳﺗﺎن
ﮐردن
ﭘﯾدا
ﺑرایﭘﯾدا ﮐردن دوﺳﺗﺎن ﺟدﯾد و آﮔﺎھﯽ از ﺧدﻣﺎت و ﺳروﯾس ھﺎی ﻣوﺟود در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد.
ﺑرای
ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن دوﺳﺗﺎن ﺟدﯾد و آﮔﺎھﯽ از ﺧدﻣﺎت و ﺳروﯾس ھﺎی ﻣوﺟود در ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد.
ﻗواﻧﯾنﮐﺎﻧﺎدا:
ﻗواﻧﯾن
ﮐﺎﻧﺎدا:
ﻗواﻧﯾن ﮐﺎﻧﺎدا:

ﻗواﻧﯾن ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﻘوق اوﻟﯾﮫ ھﻣﮫ اﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎﻣل ﺑراﺑری و آزادی را ﺗﺄﺋﯾد و

ﻗواﻧﯾن ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﻘوق اوﻟﯾﮫ ھﻣﮫ اﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎﻣل ﺑراﺑری و آزادی را ﺗﺄﺋﯾد و
Charter
ﺷﺎﻣل of
ﺟﺎﻣﻌﮫﮐﺎﻧﺎدا
اﺣﺎدآزادی
ﺣﻘوق و
ﻣﻧﺷور
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
Canadianو
آزادی را ﺗﺄﺋﯾد
ﺑراﺑری و
اوﻟﯾﮫ ھﻣﮫ
ﺣﻘوق
ﻣﺣﺎﻓظتﮐﺎﻧﺎدا
ﻗواﻧﯾن
Canadian
Charter
اﺳﺎﺳﯽof
ﻗﺎﻧونﮐﺎﻧﺎدا
آزادی
ﻗﺳﻣﺗﯽو
 Rightsﺣﻘوق
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﻣﻧﺷور
ﻣﺣﺎﻓظت
Canada’s
ﮐﺎﻧﺎدا
از
and
Freedom
ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﻣﻧﺷور ﺣﻘوق و آزادی ﮐﺎﻧﺎدا Canadian Charter of
ﻟﺣظﮫﮐﺎﻧﺎدا
اﺳﺎﺳﯽ
 Rightsﻗﺳﻣﺗﯽ
Freedom
Canada’sﺣﺎﻓظت
ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣ
ﻗﺎﻧون از
ﻣﻧﺷورازﺷﻣﺎ را
andﻣﯾﺑﺎﺷد.
Constitution
Canada’s
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎدا
ﻗﺎﻧون
Rightsاﯾنﻗﺳﻣﺗﯽ از
and
Freedom
 Constitutionﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﻧﺷور ﺷﻣﺎ را از ﻟﺣظﮫ ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺣﺎﻓظت
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
 Constitutionﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﻧﺷور ﺷﻣﺎ را از ﻟﺣظﮫ ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺣﺎﻓظت
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﮐﺎرھﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت
ﺑﺎﯾد آﮔﺎه
ھﻣراه
ﯾﮏ
ﺑدون
ﮐودﮐﺎن
ﮔذاﺷﺗن
ﺗﻧﮭﺎ
ﮐودﮐﺎن،
و
زﻧﺎن
زدن
ﻧﺑﺎﺷﻧد.
ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﺎن ﮐﺎرھﺎ در ﻣﻣﻠﮑت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﮐﺎرھﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد و اﯾن در ﺣﺎﻟﯾﺳت
ﮐوﭼﮏ
ﺑﭼﮫدرھﺎی
ﺑﻌﺿﯽﮐردن
ﮐﮫﺳوار
ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ و
ﻣﺧﺻوصﺣﺎﻟﯾﺳت
ﺻﻧدﻟﯽ و اﯾن در
ﺑدون ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد
ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﮐﺎﻧﺎدا
ﮐﺎرھﺎ
ﺑدون آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾد
ﺑزرﮔﺳﺎل ،راﻧدن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑدون ﺑﯾﻣﮫ و ﯾﺎ ﺑﺎﯾد
ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣﺎن ﮐﺎرھﺎ در ﻣﻣﻠﮑت ﺷﻣﺎ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷﻧد .زدن زﻧﺎن و ﮐودﮐﺎن ،ﺗﻧﮭﺎ ﮔذاﺷﺗن ﮐودﮐﺎن ﺑدون ﯾﮏ ھﻣراه
ھﻣﯾن رو
ﮐودﮐﺎناﺳت.
ﮔذاﺷﺗنﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﮐودﮐﺎن،ﻋﺎمﺗﻧﮭﺎﻧﯾز ﻏﯾر
ﻣدﻓوعو در ﻣﻼ
ادرار
ﻣﯾﺷود .دﻓﻊ
ﺷﻣﺎﺗﻠﻘﯽ
ﻣﻣﻠﮑتﺟرم
ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽدرﺑوده و
اﺗوﻣﺑﯾل
ﮐودﮐﺎن
ھﻣراه
ﺑدونازﯾﮏ
زدنو زﻧﺎن
ﻧﺑﺎﺷﻧد.
ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ
ھﻣﺎن ﮐﺎرھﺎ
در اﺳت
ﻣﻣﮑن
ﮐﮫ
دارد.ﺳوار ﮐردن ﺑﭼﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺑدون ﺻﻧدﻟﯽ ﻣﺧﺻوص
ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ و
ﺑﮭداﺷﺗﯽﯾﺎ ﺑدون
ھﺎی ﺑﯾﻣﮫ و
ﺳروﯾسﺑدون
وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ
راﻧدن
ﺑزرﮔﺳﺎل،
وﺟود
راﯾﮕﺎن
ﻣﻧﺎطق
از
ﺑﺳﯾﺎری
در
ﺑزرﮔﺳﺎل ،راﻧدن وﺳﯾﻠﮫ ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺑدون ﺑﯾﻣﮫ و ﯾﺎ ﺑدون ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ و ﺳوار ﮐردن ﺑﭼﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺑدون ﺻﻧدﻟﯽ ﻣﺧﺻوص
ﮐودﮐﺎن در اﺗوﻣﺑﯾل ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑوده و ﺟرم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﺷود .دﻓﻊ ادرار و ﻣدﻓوع در ﻣﻼ ﻋﺎم ﻧﯾز ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت .از ھﻣﯾن رو
اﺳت.ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﺳت .از ھﻣﯾن رو
دﺳﺗرسﻏﯾر
در ﻋﺎم ﻧﯾز
ﮐﺎﻧﺎداﻣﻼ
ﻣدﻓوع در
وبادرار
ﻣﯾﺷود.ردﻓﻊ
ﮐﺎﻧﺎداووﺟرم ﺗﻠﻘﯽ
ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑوده
اﺗوﻣﺑﯾل
اطﻼﻋﺎت در
ﮐودﮐﺎن
ﺳﺎﯾتو دوﻟت
ﻗﺿﺎﺋﯽ د
راﺟﻊ
ﺑﯾﺷﺗر
وﺟود دارد.
ﺳﯾﺳﺗمراﯾﮕﺎن
ﻗواﻧﯾن ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ
ﻣﻧﺎطق ﺑﮫﺳروﯾس
ﺑﺳﯾﺎری از
در
در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻧﺎطق ﺳروﯾس ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ راﯾﮕﺎن وﺟود دارد.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر راﺟﻊ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﮐﺎﻧﺎدا و ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺿﺎﺋﯽ در وب ﺳﺎﯾت دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا در دﺳﺗرس اﺳت.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر راﺟﻊ ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﮐﺎﻧﺎدا و ﺳﯾﺳﺗم ﻗﺿﺎﺋﯽ در وب ﺳﺎﯾت دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا در دﺳﺗرس اﺳت.

زﺑﺎن:

زﺑﺎن:
زﺑﺎن:

ﮐﺎﻧﺎدا  ٢زﺑﺎن رﺳﻣﯽ دارد :اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻓراﻧﺳﮫ .ﻣﮭﺎرت در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎ ﻓراﻧﺳﮫ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ھرﭼﮫ زودﺗر و ﺑﮭﺗر در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺳﺗﻘر ﺷوﯾد.
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ در اﮐﺛر اﺳﺗﺎن ھﺎ و ﻗﻠﻣروھﺎی  Territoriesﮐﺎﻧﺎدا ﺑﯾش از ھر زﺑﺎن دﯾﮕری
ﻣرﺳوم اﺳت و ﺻﺣﺑت ﻣﯾﺷود .ﻓراﻧﺳﮫ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﮐﺑﮏ ﺻﺣﺑت ﻣﯾﺷود،
ﮔرﭼﮫ ﺟواﻣﻊ ﻓراﻧﺳﮫ زﺑﺎن در ﮐﻠﯾﮫ اﺳﺗﺎن ھﺎ و ﻗﻠﻣروھﺎ در ﺳراﺳر ﮐﺎﻧﺎدا وﺟود دارﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن اﻗﻠﯾت ﺑزرﮔﯽ از ﺳﺎﮐﻧﯾن ﮐﺑﮏ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧﻧد.

ﻗوی ﺑودن در ﻣﮭﺎرت ھﺎی زﺑﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻓراﻧﺳﮫ ،در ﯾﺎﻓﺗن ﮐﺎر ،ﺗﺣﺻﯾل ،اﺳﺗﻔﺎده از ﺧدﻣﺎت و ﯾﺎﻓﺗن دوﺳت ﮐﻣﮏ
ﻣﯾﮑﻧد .در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎ ﻓراﻧﺳﮫ ﺧود را ﻗﺑل از آﻣدن ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻘوﯾت ﻧﻣوده ﺑﮭﺗر ﺳﺎزﯾد.
ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑطور راﯾﮕﺎن در ﮐﻼﺳﮭﺎی زﺑﺎن ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﺋﯾد .در زﻣﯾﻧﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳطﺢ زﺑﺎن و ﻧﺎﻣﻧوﯾﺳﯽ ﺷﻣﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزش زﺑﺎن ،اﺳﭘﺎﻧﺳرﺗﺎن ﺷﻣﺎ را راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧواھد ﮐرد.

ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ:
ﮔرﭼﮫ ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن در ﺳﺎل اول اﻗﺎﻣت در ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓت
ﻣﯾﮑﻧﯾد اﻣﺎ ﺑﮭﺗراﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺎر آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد زﻧدﮔﯽ
ﺧود و ﺧﺎﻧوادۀ ﺧود را ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ھرﭼﮫ ﺑﮭﺗر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎ ﻓراﻧﺳﮫ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ،آﺳﺎﻧﺗر ﮐﺎر ﭘﯾدا ﺧواھﯾد ﮐرد.
اﮐﺛر ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرﻓﮫ ھﺎی ﻣوﺛق و ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل از ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﻧد ﮐﮫ:
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• اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎ ﻓراﻧﺳﮫ ﺷﻣﺎ روان و ﺳﻠﯾس ﺑﺎﺷد،
• اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻟﻐﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﺷﻐل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،و

ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑطور راﯾﮕﺎن در ﮐﻼﺳﮭﺎی زﺑﺎن ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﺋﯾد .در زﻣﯾﻧﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳطﺢ زﺑﺎن و ﻧﺎﻣﻧوﯾﺳﯽ ﺷﻣﺎ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزش زﺑﺎن ،اﺳﭘﺎﻧﺳرﺗﺎن ﺷﻣﺎ را راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺧواھد ﮐرد.

ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ:
ﮔرﭼﮫ ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن در ﺳﺎل اول اﻗﺎﻣت در ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓت
ﻣﯾﮑﻧﯾد اﻣﺎ ﺑﮭﺗراﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺟﺳﺗﺟوی ﮐﺎر آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد زﻧدﮔﯽ
ﺧود و ﺧﺎﻧوادۀ ﺧود را ﺗﺎﻣﯾن ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ھرﭼﮫ ﺑﮭﺗر اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎ ﻓراﻧﺳﮫ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد ،آﺳﺎﻧﺗر ﮐﺎر ﭘﯾدا ﺧواھﯾد ﮐرد.
اﮐﺛر ﻣﺷﺎﻏل و ﺣرﻓﮫ ھﺎی ﻣوﺛق و ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل از ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﻧد ﮐﮫ:
• اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎ ﻓراﻧﺳﮫ ﺷﻣﺎ روان و ﺳﻠﯾس ﺑﺎﺷد،
• اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﻟﻐﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﺷﻐل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،و
• ﺟﻣﻼت و اﺻطﻼﺣﺎت ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻣﺧﺗص ﺑﮫ
ﮐﺎﻧﺎداﺳت را ﺑﻔﮭﻣﯾد.
اﮔر ﻣﯾﺗواﻧﯾد ،ﺑﮫ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت زﺑﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑرای ﮐﺎر در رﺷﺗﮫ ﺧود ،آﮔﺎھﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺿﺎﻣن ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧد
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد در ﮐﻼﺳﮭﺎی زﺑﺎن ﻧﺎﻣﻧوﯾﺳﯽ ﮐﻧﯾد .اﺳﭘﺎﻧﺳر ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﻧﺷﺳت ھﺎی راﯾﮕﺎن ﺑرای دادن اطﻼﻋﺎت ﺑرﮔزار ﮐرده و ﯾﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻓردی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ دارﻧد ،آﺷﻧﺎ ﮐﻧﻧد.
ﻣدرک داﻧﺷﮕﺎھﯽ ،دﯾﭘﻠم آﻣوزﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﺟواز ﺣرﻓﮫ ای ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣورد ﻗﺑول ﻧﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ دوﻟت
اﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﮐﻧﺗرل و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﺷﻣﺎ دارد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻟﯾﺳﺎﻧس /ﺟواز ﯾﺎ دﯾﮕر ﻣدارک ﺷﻣﺎ را ﻗﺑول ﻧﻣﺎﯾﻧد ﯾﺎ
ﺧﯾر .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺧدﻣﺎﺗﯽ ھم ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺷﻣﺎ را در اﯾن روﻧد ھداﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺧدﻣﺎت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﻧﯾز راه ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎری در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﮔرﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺧدﻣت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﭘوﻟﯽ
درﯾﺎﻓت ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،وﻟﯽ اﯾن ﺧدﻣﺎت ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﭘﯾﺷرﻓت زﺑﺎن وﮐﺳب ﺗﺟرﺑﮫ و ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻻزم ﺑرای
درﺧواﺳت ﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﮐﺎرھﺎی داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن دوﺳت و آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻓراد ھﻣﻔﮑر
درﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺧدﻣﺎت اﺳﮑﺎﻧﯽ:
ﺧدﻣﺎت اﺳﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﺷﮭروﻧدی ﮐﺎﻧﺎدا )و وزارت ﻣﮭﺎﺟرت و ﺗﮑﺛر و ﺷﻣول ﮐﺑﮏ
 (Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion in Quebecﺗﺎﺳﯾس ﺷده و ﺧدﻣﺎت آن ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺳﺎﮐﻧﯾن داﺋﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﻣﻘﯾم را درﺑرﻣﯽ ﮔﯾرد .اﯾن ﺧدﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﺑوده و ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺣو
ﺑﮭﺗری ﺑرای زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا آﻣﺎدﮔﯽ واﻧطﺑﺎق ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
ﺧدﻣﺎت آﻧﻼﯾن ﭘﯾش از ﺳﻔر ﻣوﺟود در وب ﺳﺎﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﺷﮭروﻧدی ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﯾز از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد
ﺷﻣﺎ را ﺑرای زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا آﻣﺎده ﮐﻧد .ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺑوﻟﯽ ﭘروﻧده درﺧواﺳت ﻣﮭﺎﺟرت ﺷﻣﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﺷود ،ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺧواھﯾد ﺑود.
ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻣور اﻗﺎﻣت ،ﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺑطور راﯾﮕﺎن ﺑرای اﻧطﺑﺎق ﺷﻣﺎ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا اراﺋﮫ
ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﮐﺎر ،آﻣوزش زﺑﺎن ،آﻣوزﺷﮭﺎی ﺣرﻓﮫ ای ،ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﺟواﻧﺎن وﺳﺎﻟﻣﻧدان و ﻏﯾره ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
ﻟﯾﺳت ﮐﺎﻣل ﺧدﻣﺎت اﻗﺎﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﺧرج ﻣﮭﺎﺟرت ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﺷﮭروﻧدی ﮐﺎﻧﺎدا در اﯾن وب ﺳﺎﯾت ﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷود.

ﻣﺧﺎرج:
ﭘس از ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺷﻣﺎ ﺑﻣدت  12ﻣﺎه ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺧودﮐﻔﺎ ﺷوﯾد– ھرﮐدام زودﺗر ﺑود– ازﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺿﺎﻣن
ﺧﺻوﺻﯽ ﺗﺎن ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷوﯾد.
ﺑﮫ ﻣﺣض ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﺣﻣﺎﯾت از طرف ﺿﺎﻣن ﺗﺎن ،ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺋول ﭘرداﺧت ﻣﺧﺎرج ﺧود از ﺟﻣﻠﮫ ﻏذا ،اﺟﺎره ،ﺑرق ،آب ،ﻟﺑﺎس ،و
ﻣﺎﻟﯾﺎت ھﺳﺗﯾد .اﯾن ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑودﺟﮫ ﺧود را ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﯾد ،ﻣﮭم اﺳت.
اﮔر ﺑﻌد از  ١٢ﻣﺎه ﻧﺗواﻧﯾد ﮐﺎری ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد و ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺎﻧواده ﺧود اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﮐﻣﮏ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺛل ﺑﺎﻧﮏ ﻏذا و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﯾرﯾﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﯾﺎج دارﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ از طرف دوﻟت وﺟود دارد ،وﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد واﺟد ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد از
 7اﯾﻧﮑﮫ ﮐداﻣﯾﮏ از اﯾن ﺣﻣﺎﯾت ھﺎ در ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ وﺟود
اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﮔرﻓﺗن اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗرراﺟﻊ ﺑﮫ
دارد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺿﺎﻣن ﺧود ﺳﺋوال ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺷﻣﺎ ھم ﭼﻧﯾن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺧواھﯾد ﺑرای ﺧﺎﻧوادۀ ﺧود ﺑﮫ ﮐﺷورﺗﺎن ﭘول ﺑﻔرﺳﺗﯾد .ﺷﻣﺎ در اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر آزاد ھﺳﺗﯾد ،وﻟﯽ

اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺧواھﯾد ﺑود.
ﻣﯾﺷود.
ﯾﺎﻓت
ﺑرایﺳﺎﯾت
راﯾﮕﺎن وب
ﮐﺎﻧﺎدا در اﯾن
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت،
اﻗﺎﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﺧرج
ﺧدﻣﺎت
ﻟﯾﺳتازﮐﺎﻣل
زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا اراﺋﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
اﻧطﺑﺎق
ی ﺑطور
ﺷﮭروﻧدرا
ﺧدﻣﺎتوﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
اﻗﺎﻣت،
ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اﻣور
ﮐﺎﻧﺎدا،
ورود ﺑﮫ
ﺑﻌد
ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﮐﺎر ،آﻣوزش زﺑﺎن ،آﻣوزﺷﮭﺎی ﺣرﻓﮫ ای ،ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﺟواﻧﺎن وﺳﺎﻟﻣﻧدان و ﻏﯾره ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.

ﻣﺧﺎرج:

ﻟﯾﺳت ﮐﺎﻣل ﺧدﻣﺎت اﻗﺎﻣﺗﯽ ﺑﮫ ﺧرج ﻣﮭﺎﺟرت ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﺷﮭروﻧدی ﮐﺎﻧﺎدا در اﯾن وب ﺳﺎﯾت ﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷود.
ﭘس از ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺷﻣﺎ ﺑﻣدت  12ﻣﺎه ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺧودﮐﻔﺎ ﺷوﯾد– ھرﮐدام زودﺗر ﺑود– ازﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا )ﯾﺎ
ﮐﺑﮏ( ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷوﯾد.
اﺳﺗﺎن
ﻣﺧﺎرج:
دوﻟت اﯾن
ھﺳﺗﯾد.
ﻣﺎﻟﯾﺎت
آب ،ﻟﺑﺎس،
اﺟﺎره،
ﺟﻣﻠﮫ–ﻏذا،
ﻣﺧﺎرج ﺧود
ﺷﻣﺎﺷﻣﺎ
ﺣﻣﺎﯾت
ﭘﺎﯾﺎنﺑﮫاﯾن
ﻣﺣض
ﺑﮫ
ﮐﮫ)ﯾﺎ
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﺎﻟﯽ
ازﮐﻣﮏو ھﺎی
ﺑرق،ﺑود–
زودﺗر
ھرﮐدام
از ﺷوﯾد
ﺧودﮐﻔﺎ
ﭘرداﺧتزﻣﺎﻧﯾﮑﮫ
ﻣﺳﺋول ﻣﺎه ﯾﺎ ﺗﺎ
ﺑﻣدت 12
ﮐﺎﻧﺎدا،
ورود
ﭘس از
ﮐﻧﯾد ،ﻣﮭم اﺳت.
ﻣدﯾرﯾت
را
ﺧود
دﺟﮫ
ﺑو
ﭼﮕوﻧﮫ
اﺳﺗﺎن ﮐﺑﮏ( ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺷوﯾد.
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
داﺷﺗﮫ
ﻏذا،اﺣﺗﯾﺎج
ﺟﻣﻠﮫﺧود
ﺧﺎﻧواده
ﺣﻣﺎﯾت از
ﮐﻧﯾد و
ﮐﺎری ﭘﯾدا
اﯾن ﻧﺗواﻧﯾد
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه
ﻣﺣضاز ١٢
اﮔر ﺑﻌد
اﯾن ﮐﮫ
ﺧدﻣﺎتھﺳﺗﯾد.
ﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﺎﻟﯾﺎت
ﻟﺑﺎس ،و
ﮐﻣﮏآب،
اﺟﺎره،ﺑﮫﺑرق،
ﺧود از
ﺑرایﻣﺧﺎرج
ﭘرداﺧت
ﻣﺳﺋول
ﺣﻣﺎﯾت ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﯾﺎج دارﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
ﺧﯾرﯾﮫ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
و
ﻏذا
ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺛل
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑودﺟﮫ ﺧود را ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﯾد ،ﻣﮭم اﺳت.
اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ از طرف دوﻟت وﺟود دارد ،وﻟﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد واﺟد ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد از اﯾن
ﻧﺗواﻧﯾد ﮐﺎری ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد و ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﺧﺎﻧواده ﺧود اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﮐﻣﮏ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑﻌدھﺎاز ١٢
اﮔر
اﺳﺗﻔﺎدهﻣﺎهﮐﻧﯾد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺛل ﺑﺎﻧﮏ ﻏذا و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧﯾرﯾﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﯾﺎج دارﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
وﻟﯽازﺑرای
ھﺳﺗﯾد،
ﮐﺎر آزاد
ﺷراﯾط اﯾن
در اﻧﺟﺎم
ﺑﻔرﺳﺗﯾد.ﺑﺎﯾدﺷﻣﺎ
ﮐﺷورﺗﺎن
طرفﺧود
ﺧﺎﻧوادۀ
ﺑرﻧﺎﻣﮫاﺳت
ﻧﯾﺎزﻣﻧد،ﻣﻣﮑن
ﺷﻣﺎادھم ﭼﻧﯾن
اﯾن
ﺑﺗواﻧﯾد
ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ
ﺧﺎﺻﯽ
واﺟد
ﭘولوﻟﯽ ﺷﻣﺎ
دارد،
ﺑﮫ وﺟود
دوﻟت
ﺑرای از
ﺑﺧواھﯾد ﻣﺎﻟﯽ
ھﺎی ﺣﻣﺎﯾت
اﻓر
ﮐﻧﯾد .ﮐﮫ ھم ﻣﺧﺎرج ﺧود را ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد و ھﻧوز ﭘوﻟﯽ ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﺧﺎﻧواۀ ﺧود ﺑﻔرﺳﺗﻧد .ﺑﺳﯾﺎری ﭼﯾز
ﻣﺷﮑل اﺳت
اﮐﺛر
ﻣردم اﺳﺗﻔﺎده
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ
ھﺎ ﻗﯾﻣت ﺷﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﯾﺷﺗر ازﻣﻘداری اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن ﻋﺎدت دارﯾد .ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑرای ﺗطﺑﯾق ﺑﺎ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ
ﺑرای ﺧﺎﻧوادۀ ﺧود ﺑﮫ ﮐﺷورﺗﺎن ﭘول ﺑﻔرﺳﺗﯾد .ﺷﻣﺎ در اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر آزاد ھﺳﺗﯾد ،وﻟﯽ ﺑرای
ﺑﺧواھﯾد
ﻣﻣﮑن
ﺷﻣﺎ ھم
دارﯾد.
اﺳت زﻣﺎن
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﭼﻧﯾنﮐﺎﻧﺎدا
ﺟدﯾدﺗﺎن در
اﮐﺛر ﻣردم ﻣﺷﮑل اﺳت ﮐﮫ ھم ﻣﺧﺎرج ﺧود را ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧد و ھﻧوز ﭘوﻟﯽ ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑرای ﺧﺎﻧواۀ ﺧود ﺑﻔرﺳﺗﻧد .ﺑﺳﯾﺎری ﭼﯾز
ﺗﺣﺻﯾل:
ﻣدرﺳﮫ
ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﯾﺷﺗر ازﻣﻘداری اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن ﻋﺎدت دارﯾد .ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑرای ﺗطﺑﯾق ﺑﺎ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ
ﻗﯾﻣت وﺷﺎن در
ھﺎ
ﺟدﯾدﺗﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﯾﺎز ﺑﮫ زﻣﺎن دارﯾد.
ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣدرﺳﮫ رﻓﺗن ﻓرزﻧدان ﺧود ،در ﺳطوح اﺑﺗداﺋﯽ ﯾﺎ دﺑﯾرﺳﺗﺎن ،اﺣﺗﯾﺎج
ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﭘول ﻧدارﯾد .ﺗﻣﺎم اطﻔﺎل ﺑﯾن  ٦ﺗﺎ  ١٦ﺳﺎل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑروﻧد.
ﻣدرﺳﮫ و ﺗﺣﺻﯾل:
اﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﺎﻧﺎدا اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از داﻧش آﻣوزان ﺗﺎ زﻣﺎن اﺧذ ﻣدرک دﯾﭘﻠم ﺑﮫ
اﺑﺗداﺋﯽ ﯾﺎ دﺑﯾرﺳﺗﺎن ،اﺣﺗﯾﺎج
ﺧود ،در
ﺑرایدرﻣدرﺳﮫ
ﺷﻣﺎ
ﺳطوحﺳﺎل(.
)ﺣدود ١٨
ﻓرزﻧداندھﻧد.
رﻓﺗناداﻣﮫ ﻣﯽ
دﺑﯾرﺳﺗﺎن
ﺗﺣﺻﯾل
ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﭘول ﻧدارﯾد .ﺗﻣﺎم اطﻔﺎل ﺑﯾن  ٦ﺗﺎ  ١٦ﺳﺎل ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑروﻧد.
ﭘرداﺧت،
آﻣوزانو ﺗﺎﮐﺎﻟﺞ
داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ
ﺑروﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ
ﻗﺎﻧونﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ
داﻧﺷﮕﺎه
ﺷﮭرﯾﮫ دﯾﭘﻠم ﺑﮫ
ﺑﺎﯾد ﻣدرک
ھﺎ اﺧذ
زﻣﺎن
ﺑرایداﻧش
ﺑﺳﯾﺎری از
ﮐﺎﻧﺎدا اﺳت.
ﭘس از اﺗﻣﺎم دﺑﯾرﺳﺗﺎن ،ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﯾن
ﺳﺎل(.دارﻧد.
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎ
ﺑورس ﯾﺎ
ﺗﺧﺻﯾص
اﯾن داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای
وام ١٨
)ﺣدود
ﮐﻣﮏدھﻧد.
اداﻣﮫ ﻣﯽ
دﺑﯾرﺳﺗﺎن
ﺗﺣﺻﯾل در
ﭘس از اﺗﻣﺎم دﺑﯾرﺳﺗﺎن ،ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﺑروﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑرای داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺷﮭرﯾﮫ ﭘرداﺧت،
اﯾن داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﺗﺧﺻﯾص ﺑورس ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎ وام ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ دارﻧد.
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ﭘس از اﺗﻣﺎم دﺑﯾرﺳﺗﺎن ،ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ داﻧﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﺑروﻧد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺑرای داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺷﮭرﯾﮫ
ﭘرداﺧت ،اﯾن داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﺗﺧﺻﯾص ﺑورس ﯾﺎ ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ ﯾﺎ وام ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ دارﻧد.

ﺑﮭداﺷت و ﺧدﻣﺎت دﻧدان ﭘزﺷﮑﯽ:
ﺑﻌﻧوان ﻣﻘﯾم داﺋﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای اﮐﺛر ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ درﻣﺎﻧﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ رﻓﺗن ﺑﮫ دﮐﺗر ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ،ﭘوﻟﯽ ﭘرداﺧت
ﮐﻧﯾد.
ھﻧﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺷﻣﺎ ﺗﺣت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣوﻗت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻓدرال ) آی اف
اچ ﭘﯽ( ) Interim Federal Health Program (IFHPاز ﺧدﻣﺎت
اوﻟﯾﮫ ﺑﮭداﺷﺗﯽ و درﻣﺎﻧﯽ )از ﺟﻣﻠﮫ رﻓﺗن ﺑﮫ دﮐﺗر ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن( ﺑرﺧوردار
ﺧواھﯾد ﺷد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﺑرای ﺑﯾﻣﮫ ﺑﮭداﺷﺗﯽ اﺳﺗﺎن ھﺎ و
ﻗﻠﻣروھﺎ ﺷوﯾد .اﯾن ﭘروﺳﮫ ﻣﻌﻣوﻻً  ٣ﻣﺎه طول ﻣﯽ ﮐﺷد .در اﯾن ﻣدت،
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﺑﯾﻣﮫ ﺑﮭداﺷت از اﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻗﻠﻣروﯾﯽ ﮐﮫ در آن زﻧدﮔﯽ
ﻣﯾﮑﻧﯾد ﺑﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣدارک واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺑرای آی اف اچ ﭘﯽ را در ھر ﺑﺎر ﻣراﺟﻌﮫ ﺧود ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ را
اراﺋﮫ ﻣﯾدھﻧد ،ﻧﺷﺎن دھﯾد .ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ را در ھر ﺟﺎی ﮐﺎﻧﺎدا از ھر اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﮫ دارای
ﺟواز ﻣﯾﺑﺎﺷد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﻟﯾﺳت اراﺋﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ دارای ﻣﺟوز ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺻورت آﻧﻼﯾن و زﯾرﻋﻧوان
"ﺟﺳﺗﺟو ﺑرای اراﺋﮫ دھﻧدﮔﺎن آی اف اچ ﭘﯽ"  "Search IFHP Providers " ،دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
آی اف اچ ﭘﯽ ھﻣﭼﻧﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت داروﯾﯽ ،اورژاﻧﺳﯽ وﻧﯾﺎزھﺎی اوﻟﯾﮫ درﻣﺎﻧﯽ را ﭘوﺷش ﻣﯽ دھد )ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺧدﻣﺎت
ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ،ﺧدﻣﺎت ﻣﺣدود ﺑﮭداﺷت ﭼﺷم و ﺧدﻣﺎت ﻓوری دﻧدان ﭘزﺷﮑﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از درد و ﻋﻔوﻧت( .ﭘوﺷش
ﺧدﻣﺎت داروﯾﯽ و ﺧدﻣﺎت ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻓوق ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ از ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺿﺎﻣن ﺧﺻوﺻﯽ ﺧود ﺑرﺧوردارﯾد.
ﺧﻼﺻﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﻓﻊ و ﺧدﻣﺎت ﺳﺳﯾﺳﺗم آی اف اچ ﭘﯽ در وب ﺳﺎﯾت ﻣﮭﺎﺟرت ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﺷﮭروﻧدی ﮐﺎﻧﺎدا ﻣوﺟود اﺳت.
ﺿﺎﻣن ﺷﻣﺎ در ﺻورت ﻟزوم ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در اﻧﺗﺧﺎب دﮐﺗر ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﯾﺎﻓﺗن دﻧدان ﭘزﺷﮏ ،و ﺗﻣﺎس ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻣراﮐزﻣﺷﺎوره
ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ و ﺿرﺑﮫ ھﺎی روﺣﯽ )  ( traumaﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
ھر اﺳﺗﺎن و ﻗﻠﻣرو ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﻣﮫ ﺑﮭداﺷت ﻣﺧﺗص ﺧود را دارد .اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻻزم در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﻣﮫ
ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣواردی در ﺑر ﻣﯾﮕﯾرد را دارﯾد .ﺿﺎﻣن ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﻣﺣض ورود ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑرای
ﻣدارک ﻣﺧﺻوص درﺧواﺳت ﺑﻔرﺳﺗﯾد.
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا آﻣده اﻧد ،ﻏﺎﻟﺑﺎ ً اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ و ﺑﯾﮑﺳﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻣﻣﮑن ﺑﻌﻠت ﺿرﺑﮫ ھﺎی روﺣﯽ ﮔذﺷﺗﮫ ،داﺋﻣﺎ
اﺣﺳﺎس اﺿطراب ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﻓراد ﺗﻌﻠﯾم دﯾده و ﺧدﻣﺎت زﯾﺎدی ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای اﻟﺗﯾﺎم اﯾن
زﺧم ھﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .اﮔر اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دارﯾد ،از ﺿﺎﻣن ﺧود راﺟﻊ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره وﺑﮭداﺷت رواﻧﯽ ﺳﺋوال ﻧﻣﺎﺋﯾد.

واﮐﺳن ھﺎ:
واﮐﺳن ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻟﻣﺗرﯾن و ﻣؤﺛرﺗرﯾن راه ھﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ ،ﻣﺷﮑﻼت ﭘزﺷﮑﯽ و ﻣرگ زودرس ﻣﯾﺑﺎﺷد.
واﮐﺳن ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﺳﺎﺧﺗن ﺳﯾﺳﺗم دﻓﺎﻋﯽ ﺑدﻧﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﮥ داروھﺎ در ﮐﺎﻧﺎدا ،واﮐﺳن ھﺎ ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ در
اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻣوم ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد ،از ﻣراﺣل ﮐﺎﻣل ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﺻوﯾب ﮔذﺷﺗﮫ اﻧد.
در ﺟرﯾﺎن اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،دﮐﺗر ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺟﮭت ﺗﺟدﯾد ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ
ﺑدﻧﺗﺎن ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑدھد .اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺧدﻣﺎت داوطﻠﺑﯽ اﺳت .اﮔر ﺑﺧواھﯾد در ﺧﺎرج از ﮐﺎﻧﺎدا واﮐﺳن ﺑزﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد
ﻣدرک واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﯾﺂورﯾد.
ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﺳﯾﺎری از واﮐﺳن ھﺎ ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭداﺷت اﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻗﻠﻣروﺋﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺳﺗﻌد اﻣراﺿﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ واﮐﺳن ھﺎ از آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﻧد ،ﺑﺧﺻوص اﮔر در ﮔذﺷﺗﮫ واﮐﺳن ﻧزده
ﺑﺎﺷﯾد .ﻧوزادان و اطﻔﺎل ﮐوﭼﮏ ﺑﺧﺻوص ﻣﺳﺗﻌد ﮔرﻓﺗن اﻣراﺿﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺟﻠوﮔﯾری اﺳت و در ﺑﻌﺿﯽ ﻗﺳﻣت ھﺎی
ﮐﺎﻧﺎدا ،اطﻔﺎل ﺑﺎﯾد ھﻣﮫ واﮐﺳن ھﺎی ﺧود را ﻗﺑل از ورود ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﻣﺣل ﻧﮕﮭداری ﮐودﮐﺎن در طﯽ روز )(daycare
ﺑزﻧﻧد.
ﺿﺎﻣن ،دﮐﺗر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ھﻣﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد ﺗﺟدﯾد واﮐﺳن ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھﻧد.
اﯾن ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﺷﺧﺻﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾد ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن واﮐﺳن ﺑزﻧﻧد .اﻣﺎ ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد :وﻗﺗﯽ واﮐﺳن
ﺑزﻧﯾد؛ ﺷﻣﺎ ﺧود و دﯾﮕران را در ﻣﻘﺎﺑل اﻣراض ﺣﻔظ ﮐرده و ﺑﮫ ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺗﺷﺎر ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﯾش از دﯾﮕران
ﺿﻌﯾف ھﺳﺗﻧد ،ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﯾد.
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ﻏذا و آب:

ﻏذا و آب:
آب در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑرای ﻧوﺷﯾدن ﺳﺎﻟم اﺳت .ھر ﻣﻧزﻟﯽ آب ﺟﺎری )ﻟوﻟﮫ ﮐﺷﯽ( ﺳرد
و ﮔرم دارد .ﺷﻣﺎ ھروﻗﺗﯽ از روز ﯾﺎ ﺷب ﻣﯾﺗواﻧﯾد آب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺗﻧوع ﻏذا ﺑرای ﺧرﯾد ﻣﻧوط ﺑﮫ ﺷﮭری اﺳت ﮐﮫ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .در
ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﻌﺎ ً ﺑﮫ اﮐﺛر ﻏذاھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻣوﻻً
ﻣﯾﺧورﯾد دﺳﺗرﺳﯽ دارﯾد ،اﻣﺎ ﺷﮭرھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺗﻧوع ﮐﻣﺗری دارﻧد.

ﻓرھﻧﮓ ھﺎی ﺑﺳﯾﺎری در ﮐﺎﻧﺎدا وﺟود دارﻧد ،اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻏذاھﺎی زﯾﺎدی از ﻓرھﻧﮓ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون وﺟود دارد و
ﻣﻌﻣوﻻًﻣذھب
دﯾن و
ﺷﻣﺎ
ﻣﯾﺗواﻧﯾد:ﻓروﺷﮕﺎه ھﺎی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺑرای ﻏذاھﺎی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .ﺑﻌﺿﯽ ﻏذاھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮔراﻧﺗر از
آﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن ﻋﺎدت دارﯾد ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻋﻠت آن ھوای ﮐﺎﻧﺎدا و اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ وارد ﮐردن ﺑﻌﺿﯽ ازﻏذا ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

دﯾن و ﻣذھب:

ادﯾﺎن و ﻣذاھب ﺑﺳﯾﺎری در ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎﻓت ﻣﯾﺷود .ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎز ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ آزاداﻧﮫ ﺑﮫ ﻓراﺋض ﻣذھﺑﯽ ﺧود ﻋﻣل ﮐﻧﯾد .ﻗﺎﻧون ﮐﺎﻧﺎدا
ﺷﻣﺎ را ﻣﻠزم ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ادﯾﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻌﺗﻘداﻧد اﺣﺗرام ﺑﮕذارﯾد .از ﺷﻣﺎ ﻧﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺧواھد ﺷد و ﻧﮫ ﻣﺟﺑور
ﺧواھﯾد ﺑود ﮐﮫ دﯾﺎﻧت ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر دھﯾد .آزادی دﯾﺎﻧت ﯾﮏ از ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا اﺳت.
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻗﺎﻧون
ﻋﻣلﺑﮫ ﮐﻧﯾد.
ﻣذھﺑﯽ ﺧود
آزاداﻧﮫ ﺑﮫ
ھﺳﺗﯾدﯽﮐﮫ
ﻣﯾﺷود.
ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﺎﻓت
ﺑﺳﯾﺎری
ادﯾﺎن
ﻣذھﺑﯽ
ﻓراﺋض
آزاداﻧﮫ
ﻓراﺋضﻣﯾﺗواﻧﯾد
ھﺳﺗﻧد ،ﺷﻣﺎ
ﻣرﺑوط
ﻣﺟﺎز ﺧﺎﺻ
ﺷﻣﺎﻣذھﺑﯽ
ﮔروه
ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ
ﺿﺎﻣندرھﺎی
ﻣذاھب از
ﮔرﭼﮫوﺑﺳﯾﺎری
ﻣﺟﺑور
ﮫ
ﻧ
و
ﺷد
ﺧواھد
ﺧواﺳﺗﮫ
ﻧﮫ
ﺷﻣﺎ
از
ﺑﮕذارﯾد.
اﺣﺗرام
ﻣﻌﺗﻘداﻧد
ﻣﺧﺗﻠف
ادﯾﺎن
ﺑﮫ
ﮐﮫ
ﻣردﻣﯽ
ﺑﮫ
ﮐﮫ
ﻣﯾﮑﻧد
ﻣﻠزم
را
ﺷﻣﺎ
ﺧودﺗﺎن اداﻣﮫ دھﯾد .اﯾن اﻓراد داوطﻠﺑﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا آﻣده و ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ،ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
آزادی دﯾﺎﻧت ﯾﮏ از ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا اﺳت.
دھﯾد.
ﺗﻐﯾﯾر
را
ﺧود
دﯾﺎﻧت
ﮐﮫ
ﺑود
ﺧواھﯾد
ﻣرھوﻧﯾت ﯾﺎ ﻣﻧت ،ﻋﺿو ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺷوﯾد.
ﮔرﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺿﺎﻣن ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ ﮔروه ﻣذھﺑﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣرﺑوط ھﺳﺗﻧد ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد آزاداﻧﮫ ﺑﮫ ﻓراﺋض ﻣذھﺑﯽ
ﺧودﺗﺎن اداﻣﮫ دھﯾد .اﯾن اﻓراد داوطﻠﺑﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا آﻣده و ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ،ﺑدون ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ
ﻣرھوﻧﯾت ﯾﺎ ﻣﻧت ،ﻋﺿو ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺷوﯾد.

ھوا:
ھوا:
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ھوا:
در ﮐﺎﻧﺎدا ﭼﮭﺎر ﻓﺻل ﻣﺧﺗﻠف وﺟود دارد :ﺑﮭﺎر،
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ،ﭘﺎﺋﯾز )ﺧزان( و زﻣﺳﺗﺎن .ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﺷور ﺑﺳﯾﺎر
وﺳﯾﻌﯽ اﺳت و در ھر ﻓﺻل ھوا ﻣﯾﺗواﻧد در ﯾﮏ
ﻗﺳﻣت ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﻗﺳﻣت دﯾﮕر ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷد.
ﺑﮭﺎر )ﻣﺎرس ،آورﯾل و ﻣﮫ( در ﺑﯾﺷﺗر ﻗﺳﻣت ھﺎی
ﮐﺎﻧﺎدا ﻓﺻل ﺑﺎران اﺳت و ھوا ﻣﯾﺗواﻧد ﺳرد ﺑﺎﺷد .در
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن )ژوﺋن ،ژوﺋﯾﮫ و اوت( ،ھوا در ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻧﺎطق
ﺧﯾﻠﯽ ﮔرم اﺳت .طﯽ روز ،درﺟﮫ ھوا ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﯾش از
 ٢٠درﺟﮥ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد ﺑوده و ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﺑﮫ ﺑﺎﻻی  ٣٠درﺟﮫ
ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد ﻣﯾرﺳد.

در ﭘﺎﺋﯾز)ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ،اﮐﺗﺑر و ﻧواﻣﺑر( ،ھوا ﺳرد اﺳت و ھم ﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺎﺷد .در طول ﻣﺎه ھﺎی زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ )دﺳﺎﻣﺑر،
ژاﻧوﯾﮫ و ﻓورﯾﮫ( ،ھوا ﺑﺳﯾﺎر ﺳرد ﺑوده ودرﺟﮫ ﺣرارت ﻏﺎﻟﺑﺎ ً زﯾر ﺻﻔر درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد اﺳت .در ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ ﺑرﯾﺗﯾش
ﮐﻠوﻣﺑﯾﺎ )اطراف وﯾﮑﺗورﯾﺎ و وﻧﮑوور( ،ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎران ﺑﯾش از ﺑرف ﻣﯾﺂﯾد.
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐﺷوری ﮐﮫ از آن ﻣﯽ آﺋﯾد ،ﺷﻣﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺳرﻣﺎ و ﺑرف در اوﻟﯾن زﻣﺳﺗﺎن ﺗﺎن در ﮐﺎﻧﺎدا ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻌﺟب ﮐﻧﯾد .ﺑﺎ
ﻟﺑﺎس ﻣﻧﺎﺳب ،ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑرای ﻟذت ﺑردن از زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد زﻣﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐﺎﻧﺎدا آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ زﻣﺎن ورودﺗﺎن
ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻣﺣض ورود ،ﻟﺑﺎس زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﺷود .ﺿﺎﻣن ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﻼه ،ﭘوﺗﯾن،
دﺳﺗﮑش و ﭘﺎﻟﺗوی زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑرای ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﺑﺧرﯾد.

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻧﮭﺎﺋﯽ:
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ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻧﮭﺎﺋﯽ:
ﺷروع زﻧدﮔﯽ ﺟدﯾد در ﮐﺎﻧﺎدا ھﯾﺟﺎن اﻧﮕﯾز و ﻣﻣﻠو از اﻣﮑﺎﻧﺎت وﻓرﺻﺗﮭﺎی ﺟدﯾد ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ و ﭼﺎﻟش ھﺎﺋﯽ ﻧﯾز
ﺧواھد داﺷت .ﺑرﺧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت در اﻧطﺑﺎق ﻣﺷﮑل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .زﻣﺎن ﻻزم اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺻﺑور ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﺗﺎزه واردان ﻣﺛل ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧطﺑﺎق ﺑوده اﻧد و ﮐﺎﻣﻼً در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺟﺎ اﻓﺗﺎده اﻧد.
اﻓراد و ﺧدﻣﺎت ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ وﺟود دارﻧد .ﺿﺎﻣن ﺷﻣﺎ آﻣﺎده ﺟواب دادن ﺑﮫ ﺳﺋواﻻت و ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دارﯾد ﻣﯾﺑﺎﺷد.
آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﻣﺎ را ﻣد ﻧظر دارﻧد .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ دﻓﺗر ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرت ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﺷﮭروﻧدی
ﮐﺎﻧﺎدا ﺑرای ﺳﺋواﻻت ﻣرﺑوط ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺗﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﻣﻧﺎﺑﻊ دﯾﮕرﺷﺎﻣل ﮔروه ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﮔروه ھﺎی ﻣذھﺑﯽ ،ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺎوره ای ،و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺳﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﮔروه ھﺎ ھﻣﮕﯽ درﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺎزه واردان در ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ طرق ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺟرﺑﮫ دارﻧد .ﺑدون ﺗرس ،از آﻧﮭﺎ
ﮐﻣﮏ ﺑﮕﯾرﯾد.
اﮔر در طول اﯾن روﻧد ﺣس ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑدرﻓﺗﺎری ﯾﺎ ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده روﺑرو ﺷده اﯾد ،ﯾﺎ از ﻣﻘدار ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺿﺎﻣن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﻗول داده ﺑود ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﻓورا ً ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﺷﮭروﻧدی ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ اﯾﻣﯾل زﯾر ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:
IRCC.INSPSR-PPPRRI.IRCC@cic.gc.ca
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ،ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ و ﺷﮭروﻧدی ﮐﺎﻧﺎدا ،ھﯾﭻ ﺧطری از ﻟﺣﺎظ از دﺳت دادن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻣوﻗﻌﯾت اﻗﺎﻣت ﺑرای
ﺷﻣﺎ ﻧدارد.
در اﻧﺗﮭﺎ ،وب ﺳﺎﯾت ھﺎﺋﯽ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد.در وب ﺳﺎﯾت ھﺎی اﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﯾد ﻓراواﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﺋواﻻت راﯾﺞ ،وب ﺳﺎﯾت ﮔروھﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،اﺧﺑﺎر ،روﯾدادھﺎ و ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ھﺎ را
ﮐﺳب ﮐﻧﯾد .
وب ﺳﺎﯾت دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﺎﻣل ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد زﻧدﮔﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻟﯾﺳت و ﻧﻘﺷﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧدﻣﺎﺗﯽ اﺳﮑﺎن و اﻗﺎﻣت
در ﺷﮭرھﺎی ﺳراﺳر ﮐﺷور ،اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺧدﻣﺎت آﻣوزش زﺑﺎن راﯾﮕﺎن و ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﯽ دﯾﮕر ﺑرای آﻣﺎده
ﮐردن ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣﺳﺎﻓرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯾﺑﺎﺷد.
www.canada.ca/immigration
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