
BVORبرنامۀ ارجاع دفتری با ویزای مختلط
اسکان مجدد پناھندگان در کانادا 

اطالعات مھم
ذیربط کانادایی مسئولینشما از بررسی اولیۀ شما عالقمند بھ اقامت در کانادا ھستید و درخواست

گذشتھ است.  حال از خود میپرسید کھ بعد چھ خواھد شد.  انتخاب شما بعنوان یک پناھنده واجد شرایط 
قدم مھمی در روند اسکان مجدد شما میباشد ولی این قدم نھائی نیست.  

این روند و راجع بھ کانادا میباشد.                           اطالعاتی کھ متعاقبا ارائھ می شود در مورد گامھای بعدی در

ویارجاع دفتربرنامۀ  مختلطیزایبا

اقامت در کاناداشدرخواست یا اسکان مجدد برای استما ویارجاع دفترۀبرنامتحتممکن باشدمختلطیزایبا شده . این پذیرفتھ
یک گروه است کھ دولت کانادا و این معنی سالیا اسپانسر خصوصی ضامنبھ طی را شما مشترکاً و نموده ھمکاری یکدیگر با

می نمایند."مالی"اولتان در کانادا حمایت 

بھ کانادا، دولت کانادا از ورود اکثر خدمات٦شما را تا بعد نماید. دولت ھمچنین مخارج اول حمایت مالی می کھ ممکدرمانیماه
بھ کان ورودتان بعد از باشیداست احتیاج داشتھ آن بھ تقبل می کندادا .را

براییا اسپانسرضامن بھ شما برخوردار خواھیسال حمایت مالی١از،مجموعدرشمای میکند.کمک مالماه دیگر ٦شما سپس
.بود

نماید. اولین سالتان در کانادا حمایت می اجتماعی در عاطفی و لحاظ از ضامن شما ھمچنین شما را

بھ ازمردم کھ مشتاق کمک از سوی گروھی بعھده می گیرد، شما در حقیقت اسپانسرشیپ شما را ، ضامن خصوصی یک زمانیکھ
با زندگی در کانادا ھستند، ھمراھی می شوید. تطابق برای شما

ازبرای حمایت از شمااشخاصبھ این شوددولتسویپولی نمی آنھا داوطلبانی ھستند کھپرداخت قبالخود. حمایت از را در
بھ کمک ھستند.زیرا می دانندشما متعھد آوری ومگروھھای اسپانسرشیپ بطورمستقل، برای حمایت ازشما، اقدام بھ جعالقمند ع

جذب کمکھای مالی و خیریھ می کنند.

بیآئید بھ کانادا برنامھ این چھارچوب تحتدرصورتیکھ در برنامھ پناھندگان انداره بھ برخوردار می شوید آن از ، میزان حمایتی کھ
نیز کمک خواھد کرد. با زندگی در کانادا تطابق بھ شما در زمینھ اسپانسر خصوصی یک اینکھ بر است مضافا حمایت دولت

تودر طول زمانیکھ منتظر تصویب نھایی سفرتان بھ کانادا ھستنید، بھتر است با اسپانسر تماس می این باشید. تماس ھای خود در
اینترنتی باشد.کانالھایاز طریقاز طریق ایمیل، تلفن یا 
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برنامۀ ارجاع دفتری با ویزای مختلط                                                              
اسکان مجدد پناھندگان در کانادا                                                                    

  اطالعات مھم

ذیربط کانادایی  مسئولینشما از بررسی اولیۀ  شما عالقمند بھ اقامت در کانادا ھستید و درخواست
گذشتھ است.  حال از خود میپرسید کھ بعد چھ خواھد شد.  انتخاب شما بعنوان یک پناھنده واجد شرایط 

 قدم مھمی در روند اسکان مجدد شما میباشد ولی این قدم نھائی نیست.  

 این روند و راجع بھ کانادا میباشد.                            اطالعاتی کھ متعاقبا ارائھ می شود در مورد گامھای بعدی در 
 
 مختلط یزایبا و یارجاع دفتربرنامۀ 

. این پذیرفتھ شده باشد مختلط یزایبا و یارجاع دفتر ۀبرنامتحت  ممکن استما برای اسکان مجدد یا اقامت در کانادا شدرخواست 
با یکدیگر ھمکاری نموده و مشترکاً شما را طی سال یا اسپانسر  خصوصی ضامنبھ این معنی است کھ دولت کانادا و یک گروه 

 می نمایند. "مالی"اولتان در کانادا حمایت 

کھ ممک  درمانیماه اول حمایت مالی می نماید.  دولت ھمچنین مخارج اکثر خدمات  ٦شما را تا بعد از ورود بھ کانادا، دولت کانادا 
 .   را تقبل می کند ادا بھ آن احتیاج داشتھ باشیداست بعد از ورودتان بھ کان

برخوردار خواھی  سال حمایت مالی ١ از، مجموعدر  شمای میکند. کمک مالماه دیگر  ٦شما سپس بھ شما برای  یا اسپانسر ضامن
 .بود

 ضامن شما ھمچنین شما را از لحاظ عاطفی و اجتماعی در اولین سالتان در کانادا حمایت می نماید.

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.

حمایت از  را در قبالخود .  آنھا داوطلبانی ھستند کھ پرداخت نمی شوددولت سوی پولی از  برای حمایت از شما اشخاص بھ این
ع آوری و مگروھھای اسپانسرشیپ بطورمستقل، برای حمایت ازشما، اقدام بھ جعالقمند بھ کمک ھستند. زیرا می دانند  شما متعھد

 جذب کمکھای مالی و خیریھ می کنند.

، میزان حمایتی کھ از آن برخوردار می شوید بھ انداره پناھندگان برنامھ تحت درصورتیکھ در چھارچوب این برنامھ بھ کانادا بیآئید
 حمایت دولت است مضافا بر اینکھ یک اسپانسر خصوصی بھ شما در زمینھ تطابق با زندگی در کانادا نیز کمک خواھد کرد.

ھای خود در تماس باشید.  این تماس می تو در طول زمانیکھ منتظر تصویب نھایی سفرتان بھ کانادا ھستنید، بھتر است با اسپانسر
 اینترنتی باشد. کانالھای از طریقاز طریق ایمیل، تلفن یا 

 اقدامات بعدی: –روند درخواست 

	پزشکی را انجام دھید. ھایآزمایش معاینات و برخیاز آمدن بھ کانادا ستی قبل بای تانشما و اعضای خانواده  •
کانادا پرداخت 	دولت توسط برخی دیگرازخدمات پزشکی پیش از عزیمت،، ھمراه با شما پزشکی و آزمایشات معایناتمخارج  •

	میگردد.
ت چندین ماه پس از زمان انجام مصاحبھ دریافت نمایید. اگر ھنوز معاینات  درخواست برای انجام معاینات پزشکی را ممکن اس •

یا    Migration	for	Organization	Internationalآزمایشات پزشکی تان را انجام نداده اید، سازمان بین المللی مھاجرت  
	Canada	Citizenship	and	Refugees	Immigration,، 	مھاجرت، پناھندگی و شھروندی کانادا سازماندفاتر مھاجرتی  از

Migration	Office  تماس میگیرد و اطالعات الزم در این زمینھ را  بھ شما ارائھ میدھند.با شما	
اطمین با انجام این مرحلھ . استدم سوء پیشینۀ امنیتی و کیفری مرحلھ کنترل ع یکی دیگر از مراحل بررسی پرونده شما، •

	کانادا ندارید. شود کھ شما ھیچ جرم جدی در گذشتھ مرتکب نشده اید و ھیچ گونھ خطر امنیتی برایمی حاصل 
می کن  بررسیدولت کانادا پرونده شما را جھت تصمیم گیری برای قبولی شما درآزمایشھای پزشکی، امنیتی و کیفری  مقامات  •

	. شما احتیاجی بھ دادن اطالعات و مدارک اضافی ندارید مگر اینکھ از شما درخواست شود
	ید، احتماالً برای اقامت در کانادا انتخاب نخواھید شد.اگر در آزمایشھای پزشکی، امنیتی و کیفری قبول نشو •
سازمان دیگر، میخواھد  کی ای ،مھاجرت یالملل نیسازمان ب، کانادا از ددیقبول ش یفریو ک یتیامن ،یپزشک یشھایاگر در آزما •

	.کمک کندسفر بھ کانادا در زمینھ آمادگی برای  کھ بھ شما
 رایگا جلساتشرکت نمائید. این  معرفیو	آشنائی رایگاناز شما دعوت میشود تا در برنامۀ قبل از سفرتان بعضی کشورھا، در  •

 الملل نیسازمان بو بوسیلھ  بوده، بھ خرج دولت کانادا Abroad	Orientation	Canadianبھ نام "آشنائی با کانادا در خارج"  
	اسکان پس از ورود بھ کانادا آگاه میشوید.در این نشست، شما با کانادا و خدمات 	برگزار میشود.  مھاجرت

دعوت نشدید، بھ اسپانسرخود اطالع دھید تا آنھا از ارائھ شدن این  "با کانادا در خارج یآشنائدر کشورتان بھ یک نشست " اگر  •
	 اطالعات بھ شما پس از ورودتان بھ کانادا اطمینان حاصل کنند.

 

 سفر بھ کانادا:

ترتیب سفر شما بھ کانا  ،قبول شدید و مدارک تان حاضر شدوقتی در ھمۀ آزمایش ھا  •
	داده خواھد شد.

محل سکونت  مملکتدر بعضی از کشورھا، قبل از خروج، شما باید مبلغ خروجی بھ  •
ا  رد مھاجرت یالملل نیسازمان بتان بپردازید.  گرچھ شما باید این مبلغ را بپردازید، 

	روند بھ شما کمک میکند.
مھ یا مدارک سفر معتبر ندارید، دولت کانادا مدرکی بھ شما میدھد تا بتوانید  اگر گذرنا •

	کانادا سفرکنید.
	دولت کانادا برای تامین مخارج سفرتان بھ کانادا بھ شما وام می دھد. •

	آن، بھ دولت بپردازید. میزانسال، بستھ بھ  ٨تا  ٣را طی وام است، بھ این معنی کھ شما باید کل مبلغوام این یک  •
	.ضامن شما وامتان را نخواھد پرداخت  پرداخت این وام بنمائید.باز باید طی یکسال بعد از ورودتان بھ کانادا شروع بھ شما •
	.در زمان عزیمت، برای رفتن بھ فرودگاه و تماس با مأمورین مھاجرت بھ شما کمک خواھد شد •
اگر بخواھید می توانید تنقالتی با خودتان بیآورید زیرا ممکن است  است طوالنی باشد.ر کانادا ممکن سفربھ مقصد نھائی تان د •

	 مجبور بھ خرید غذا در ھواپیما یا فرودگاه شوید.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-outside-canada/health-care.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/contact-ircc/offices/international-visa-offices.html
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 ورود بھ کانادا:

در صورت ، منجملھ یک مترجم یکارکنان یک سازمان خدمات ھواپیما،بھ کانادا و بھ محض خروج ازدر اولین نقطھ ورودتان  •
	، بھ استقبال شما میآیند و درانجام مراحل مھاجرتی بھ شما کمک میکنند.احتیاج

اگر باید پرواز دیگری بگیریید، آنھا شما را برای رسیدن بھ مقصد نھائی تان راھنمائی میکنند.  اگر باید ساعات زیادی برای  •
	.کنند تامین میغذا و محلی برای خوابیدن برای شما ھمچنین  پرواز بعدی صبر کنید، آنھا

	ر بھ مقصد نھائی تان رسیده اید، آنھا شما را در فرودگاه بھ محلی کھ اسپانسرتان منتظر شماست، خواھند برد. اگ •
	اسپانسرترتیب اقامت  شما در یک آپارتمان، خانھ یا ھتل را خواھد داد. •
بعضی موارد، شما ممکن است قبل از انتقال بھ محل اقامت دائمی تان، برای چند روز یا چند ھفتھ درمحلی بصورت موقت در  •

	اسکان داده شوید. 
مایحتاج روزانھ شما را تامین کرده و سپس در خرید غذا و مقداری ازدر بدو ورودتان بھ کانادا، اسپانسر شما ممکن است   •

	کمک مالی دولت و اسپانسر بھ شما کمک کند.  پوشاکتان با استفاده از
	اسپانسر ممکن است برای شما لباسھای زمستانی نیز تدارک دیده باشد. •
	بھ شما در موارد زیر کمک میکنند: ضامن شما ھمچنین بھ کلیھ سئواالت شما در مورد زندگی در کانادا جواب داده و •

o ؛کردن مترجم دایپ	
o دندانپرشک؛و  یدکتر خانوادگ افتنی	
o درخواست بیمھ بھداشت استانی؛	
o انجام امور مربوط بھ مدرسھ وتحصیل فرزندانتان ؛	
o مالقات با افرادی کھ دارای عالیق مشترک و مشابھ با شما ھستند؛	
o استفاده از خدمات بانکی، حمل و نقل محلی، و غیره؛ و	
o  ،خدمات کاریابی ودیگر امور.مراکز آموزش زبانمانند ارجاع شما بھ مراکز خدمات اسکان با حمایت مالی دولت ،	

دولت کانادا و اسپانسرتان حمایت اولیھ برای کمک بھ شما برای شروع زندگی در کانادا را فراھم میکنند.  با وجود این بھتراست  
 کھ شما توقعات واقع گرایانھ داشتھ باشید.

 خود در کانادا بسازید.رای بھتری ب شما باید آماده باشید کھ سخت کار کنید تا زندگی 

ھرکدام زودتر بو  –سال از تاریخ ورود شما بھ کانادا یا تا وقتی کھ خودکفا شوید  ١حمایت مالی دولت و ضامن خصوصی شما تا 
 سال، شما مسئول تامین زندگی خود و خانواده تان خواھید بود.     ١ادامھ دارد.  بعد از –

	

	

	

	

	

	

	

 اقدامات بعدی: –روند درخواست 

	پزشکی را انجام دھید. ھایآزمایش معاینات و برخیاز آمدن بھ کانادا ستی قبل بای تانشما و اعضای خانواده  •
کانادا پرداخت 	دولت توسط برخی دیگرازخدمات پزشکی پیش از عزیمت،، ھمراه با شما پزشکی و آزمایشات معایناتمخارج  •

	میگردد.
ت چندین ماه پس از زمان انجام مصاحبھ دریافت نمایید. اگر ھنوز معاینات  درخواست برای انجام معاینات پزشکی را ممکن اس •

یا    Migration	for	Organization	Internationalآزمایشات پزشکی تان را انجام نداده اید، سازمان بین المللی مھاجرت  
	Canada	Citizenship	and	Refugees	Immigration,، 	مھاجرت، پناھندگی و شھروندی کانادا سازماندفاتر مھاجرتی  از

Migration	Office  تماس میگیرد و اطالعات الزم در این زمینھ را  بھ شما ارائھ میدھند.با شما	
اطمین با انجام این مرحلھ . استدم سوء پیشینۀ امنیتی و کیفری مرحلھ کنترل ع یکی دیگر از مراحل بررسی پرونده شما، •

	کانادا ندارید. شود کھ شما ھیچ جرم جدی در گذشتھ مرتکب نشده اید و ھیچ گونھ خطر امنیتی برایمی حاصل 
می کن  بررسیدولت کانادا پرونده شما را جھت تصمیم گیری برای قبولی شما درآزمایشھای پزشکی، امنیتی و کیفری  مقامات  •

	. شما احتیاجی بھ دادن اطالعات و مدارک اضافی ندارید مگر اینکھ از شما درخواست شود
	ید، احتماالً برای اقامت در کانادا انتخاب نخواھید شد.اگر در آزمایشھای پزشکی، امنیتی و کیفری قبول نشو •
سازمان دیگر، میخواھد  کی ای ،مھاجرت یالملل نیسازمان ب، کانادا از ددیقبول ش یفریو ک یتیامن ،یپزشک یشھایاگر در آزما •

	.کمک کندسفر بھ کانادا در زمینھ آمادگی برای  کھ بھ شما
 رایگا جلساتشرکت نمائید. این  معرفیو	آشنائی رایگاناز شما دعوت میشود تا در برنامۀ قبل از سفرتان بعضی کشورھا، در  •

 الملل نیسازمان بو بوسیلھ  بوده، بھ خرج دولت کانادا Abroad	Orientation	Canadianبھ نام "آشنائی با کانادا در خارج"  
	اسکان پس از ورود بھ کانادا آگاه میشوید.در این نشست، شما با کانادا و خدمات 	برگزار میشود.  مھاجرت

دعوت نشدید، بھ اسپانسرخود اطالع دھید تا آنھا از ارائھ شدن این  "با کانادا در خارج یآشنائدر کشورتان بھ یک نشست " اگر  •
	 اطالعات بھ شما پس از ورودتان بھ کانادا اطمینان حاصل کنند.

 

 سفر بھ کانادا:

ترتیب سفر شما بھ کانا  ،قبول شدید و مدارک تان حاضر شدوقتی در ھمۀ آزمایش ھا  •
	داده خواھد شد.

محل سکونت  مملکتدر بعضی از کشورھا، قبل از خروج، شما باید مبلغ خروجی بھ  •
ا  رد مھاجرت یالملل نیسازمان بتان بپردازید.  گرچھ شما باید این مبلغ را بپردازید، 

	روند بھ شما کمک میکند.
مھ یا مدارک سفر معتبر ندارید، دولت کانادا مدرکی بھ شما میدھد تا بتوانید  اگر گذرنا •

	کانادا سفرکنید.
	دولت کانادا برای تامین مخارج سفرتان بھ کانادا بھ شما وام می دھد. •

	آن، بھ دولت بپردازید. میزانسال، بستھ بھ  ٨تا  ٣را طی وام است، بھ این معنی کھ شما باید کل مبلغوام این یک  •
	.ضامن شما وامتان را نخواھد پرداخت  پرداخت این وام بنمائید.باز باید طی یکسال بعد از ورودتان بھ کانادا شروع بھ شما •
	.در زمان عزیمت، برای رفتن بھ فرودگاه و تماس با مأمورین مھاجرت بھ شما کمک خواھد شد •
اگر بخواھید می توانید تنقالتی با خودتان بیآورید زیرا ممکن است  است طوالنی باشد.ر کانادا ممکن سفربھ مقصد نھائی تان د •

	 مجبور بھ خرید غذا در ھواپیما یا فرودگاه شوید.

 
 ورود بھ کانادا:

در صورت ، منجملھ یک مترجم یکارکنان یک سازمان خدمات ھواپیما،بھ کانادا و بھ محض خروج ازدر اولین نقطھ ورودتان  •
	، بھ استقبال شما میآیند و درانجام مراحل مھاجرتی بھ شما کمک میکنند.احتیاج

اگر باید پرواز دیگری بگیریید، آنھا شما را برای رسیدن بھ مقصد نھائی تان راھنمائی میکنند.  اگر باید ساعات زیادی برای  •
	.کنند تامین میغذا و محلی برای خوابیدن برای شما ھمچنین  پرواز بعدی صبر کنید، آنھا

	ر بھ مقصد نھائی تان رسیده اید، آنھا شما را در فرودگاه بھ محلی کھ اسپانسرتان منتظر شماست، خواھند برد. اگ •
	اسپانسرترتیب اقامت  شما در یک آپارتمان، خانھ یا ھتل را خواھد داد. •
بعضی موارد، شما ممکن است قبل از انتقال بھ محل اقامت دائمی تان، برای چند روز یا چند ھفتھ درمحلی بصورت موقت در  •

	اسکان داده شوید. 
مایحتاج روزانھ شما را تامین کرده و سپس در خرید غذا و مقداری ازدر بدو ورودتان بھ کانادا، اسپانسر شما ممکن است   •

	کمک مالی دولت و اسپانسر بھ شما کمک کند.  پوشاکتان با استفاده از
	اسپانسر ممکن است برای شما لباسھای زمستانی نیز تدارک دیده باشد. •
	بھ شما در موارد زیر کمک میکنند: ضامن شما ھمچنین بھ کلیھ سئواالت شما در مورد زندگی در کانادا جواب داده و •

o ؛کردن مترجم دایپ	
o دندانپرشک؛و  یدکتر خانوادگ افتنی	
o درخواست بیمھ بھداشت استانی؛	
o انجام امور مربوط بھ مدرسھ وتحصیل فرزندانتان ؛	
o مالقات با افرادی کھ دارای عالیق مشترک و مشابھ با شما ھستند؛	
o استفاده از خدمات بانکی، حمل و نقل محلی، و غیره؛ و	
o  ،خدمات کاریابی ودیگر امور.مراکز آموزش زبانمانند ارجاع شما بھ مراکز خدمات اسکان با حمایت مالی دولت ،	

دولت کانادا و اسپانسرتان حمایت اولیھ برای کمک بھ شما برای شروع زندگی در کانادا را فراھم میکنند.  با وجود این بھتراست  
 کھ شما توقعات واقع گرایانھ داشتھ باشید.

 خود در کانادا بسازید.رای بھتری ب شما باید آماده باشید کھ سخت کار کنید تا زندگی 

ھرکدام زودتر بو  –سال از تاریخ ورود شما بھ کانادا یا تا وقتی کھ خودکفا شوید  ١حمایت مالی دولت و ضامن خصوصی شما تا 
 سال، شما مسئول تامین زندگی خود و خانواده تان خواھید بود.     ١ادامھ دارد.  بعد از –
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 :اقامت با خانواده

ھمسرتان، فرزندان وابستھ بھ شما، و فرزندان وابستھ بھ فرزندان وابستھ بھ شم شما و 
 ھمگی میتوانید تحت یک فرم مھاجرتی درخواست داده وبا ھم بھ کانادا سفر نمایید.

و یا بد  در وضعیت تأھلتان (مانند ازدواج یا طالق)، ھرگونھ تغییردر صورت بروز  
درمدت زمان  پیش از سفرتان بھ کانادا، شما باید آن   فرزند جدیدآمدن و اضافھ شدن 

یا مسئولین کانادائی  (UNHCR)را بھ دفتر پناھندگان سازمان ملل (یو ان اچ سی آر)  
اعضای جدید خانوادۀ شما بتوانند بھ فرم درخواست اطالع دھید. این برای آنست کھ 

 شما اضافھ شوند.  

ھید بھ عنوان ومأمورین کانادائی بگوئید کھ میخوااست کھ بھ ضامن خود  بسیار مھم
تان ذکر کنید درخواستدر  شما باید فھرست تمام اعضای خانواده را خانواده مقیم شوید.

اگر مأمورین کانادائی را در مورد ھمسر یا فرزند خود قبل از سفر بھ کانادا مطلع 
	نسازید، در آینده نمیتوانید آنھا را بھ کانادا بیاورید.

اگر بستگان شما یا دوستان نزدیکی دارید کھ پیش از شما بھ کانادا رفتھ اند و اگر شما دوست دارید نزدیک آنان زندگی کنید، باید 
تا جائی یا  کانادائی اطالع دھید.  (UNHCR) ) ، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد(یو ان اچ سی آرپیش از سفرتان بھ مأمورین 

کانادا سعی میکند کھ پناھندگان در جامعھ ای اقامت یابند کھ در آن از حمایت افرادی کھ میشناسند برخوردار کھ امکان دارد، دولت 
 باشند.

اجازه اقامت دارید، شما در ھمان شھرک، شھر یا اطراف آن کھ گروه ضامن  مختلط یزایبا و یارجاع دفتر ۀبرنامشما تحت چون 
سعی  ضامن ساکن است دارید،شما ساکن است، اسکان می یابید.  اگر فامیل یا آشنایانی در محلی کھ ضامن شما یا یک نماینده 

 د.داده شویدر آن محل سکنی  نیزشما  میشود

در کانادا نقل مکان کردند، لطفاً ھرچھ زودتر بھ ضامن خود اطالع دھید تا با ھمکاری شما اگر فامیل یا آشنایانتان بھ شھر دیگری 
 . تان برخوردار ھستید یا خیرجدید  محیطدر  کافی حمایت از آیا ھنوز ھم کھ گرفتھ شودتصمیم 

.  بمحض باشیدص نموده " مشخغیر ھمراهخود را بعنوان وابستھ " خانوادهشما ممکن است در درخواست تان بعضی از اعضای  
فرصت زمانی یک سالھ بھ کانادا   یا" One Year Window اقامت در کانادا، شما ممکن است بتوانید آنھا را تحت برنامھ ای بنام "

رسمی، فرزندان وابستھ و یا  نر یا ھمسرغیربیآورید. شما میتوانید در طی سال اول اقامت تان در کانادا برای ھمسر رسمی، پارت
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.  

ر بزرگ ھا، یا برادرھا و خواھرھا، باید درخواست خود را جداگانھ برای اقامت اعضای دیگر خانواده مثل والدین، پدربزرگ و ماد
میتوانید ضامن اعضای خانواده برای مھاجرت   شرایط مخصوصدر صورت برخورداری از  ارائھ دھند.  وقتی وارد کانادا شدید

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. 

مگر اینکھ حیوان مورد نظر، یک حیوان کمکی یا  ترتیبات سفر حیوانات اھلی را نمیدھد کانادا یو شھروند یمھاجرت، پناھندگ
مسئول ترتیب سفر حیوانات اھلی  ، خودو دالئل قانونی برای لزوم سفر آن حیوان بھ کانادا وجود داشتھ باشد.  پناھندگاندستیاربوده 

 میباشند.شان 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/family-sponsorship/spouse-partner-children/eligibility.html
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 :وضعیت مھاجرت شما 

بھ شما داده می شود کھ  	Residence	Permanent	of	Confirmationورودتان بھ کانادا، مدرکی بنام تائید اقامت دائم  در بدو 
زندگی کنید.  این بدین معنی است کھ اقامت دایمی  مقیم دائمدر این جا بھ طور دائم بھ عنوان  در آن ذکر شده است کھ شما میتوانید

 دانشگاه بروید. خواھید بود کار کنید یا بھ مدرسھ/براین اساس شما قادر . شما در کانادا قانونی است

حقیقتاً  در یش از آن کھ برای تابعیت کانادا درخواست کنید، شرایط خاصی برای مدت زمانی کھ شما باید در کانادا زندگی کنید و پ
 وجود دارد.  بھ محض اینکھ  تمام آن شرایط را احراز کردید، میتوانید برای تبعیت کانادا اقدام کنید.  کانادا باشید

 :اطالعات 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/canadian-citiznship/become-
canadian-citizen.html 

 

 :جائی کھ در کانادا زندگی خواھید کرد

با وجود ای  ،مین کشور بزرگ جھان با شھرھای کوچک و بزرگ بسیاراستکانادا دو
کم سکنھ میباشند.  اکثرشھرھای بزرگ در و یا بسیاری از مناطق کانادا بی سکنھ 

 .قرار دارندقسمت جنوبی کانادا و نزدیک بھ مرز ایاالت متحده 

باشند و حتی با از مناطقی کھ مردم در آنھا زندگی میکنند از یکدیگر دور میبسیاری 
مدت زیادی طول میکشد کھ بھ شھربعدی برسید.  بعنوان مثال، فاصلۀ بین ھواپیما 

ر  ٣ حدودکیلومتر یا  ٤٣٠٠بزرگترین شھرھای کانادا، تورونتو و ونکوور، بیش از 
  با اتوبوس میباشد.

 شما در شھرک یا شھری کھ اسپانسر تان زندگی میکند ساکن خواھید شد.

آنھا زندگی کرده و با آنھا تا  محیط و جامعھھای خصوصی برای حمایت از شما براساس این تفاھم است کھ شما در تعھد ضامن 
زمانی کھ مستقل شوید ھمکاری نمایید.  گرچھ شما حق دارید بھ ھرجائی در کانادا نقل مکان کنید، حمایت ضامن ھای خصوصی  

 .آنھا زندگی کنید محیط و شھرو درمدت زمانی است کھ در سال اول اقامتتان 

شرایط  نیز کانادا نقل مکان کنید، ضامن شما ممکن است نتواند شما را حمایت کند و شما اگر تصمیم بگیرید بھ محل دیگری در
	نداشتھ باشید. اسپانسرضمانت  در طول دورهدولت را  بیشتر کمکبرخوراری از

	

	

	

	

	

 :وضعیت مھاجرت شما 

بھ شما داده می شود کھ  	Residence	Permanent	of	Confirmationورودتان بھ کانادا، مدرکی بنام تائید اقامت دائم  در بدو 
زندگی کنید.  این بدین معنی است کھ اقامت دایمی  مقیم دائمدر این جا بھ طور دائم بھ عنوان  در آن ذکر شده است کھ شما میتوانید

 دانشگاه بروید. خواھید بود کار کنید یا بھ مدرسھ/براین اساس شما قادر . شما در کانادا قانونی است

حقیقتاً  در یش از آن کھ برای تابعیت کانادا درخواست کنید، شرایط خاصی برای مدت زمانی کھ شما باید در کانادا زندگی کنید و پ
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 :جائی کھ در کانادا زندگی خواھید کرد

با وجود ای  ،مین کشور بزرگ جھان با شھرھای کوچک و بزرگ بسیاراستکانادا دو
کم سکنھ میباشند.  اکثرشھرھای بزرگ در و یا بسیاری از مناطق کانادا بی سکنھ 

 .قرار دارندقسمت جنوبی کانادا و نزدیک بھ مرز ایاالت متحده 
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مدت زیادی طول میکشد کھ بھ شھربعدی برسید.  بعنوان مثال، فاصلۀ بین ھواپیما 

ر  ٣ حدودکیلومتر یا  ٤٣٠٠بزرگترین شھرھای کانادا، تورونتو و ونکوور، بیش از 
  با اتوبوس میباشد.

 شما در شھرک یا شھری کھ اسپانسر تان زندگی میکند ساکن خواھید شد.

آنھا زندگی کرده و با آنھا تا  محیط و جامعھھای خصوصی برای حمایت از شما براساس این تفاھم است کھ شما در تعھد ضامن 
زمانی کھ مستقل شوید ھمکاری نمایید.  گرچھ شما حق دارید بھ ھرجائی در کانادا نقل مکان کنید، حمایت ضامن ھای خصوصی  

 .آنھا زندگی کنید محیط و شھرو درمدت زمانی است کھ در سال اول اقامتتان 

شرایط  نیز کانادا نقل مکان کنید، ضامن شما ممکن است نتواند شما را حمایت کند و شما اگر تصمیم بگیرید بھ محل دیگری در
	نداشتھ باشید. اسپانسرضمانت  در طول دورهدولت را  بیشتر کمکبرخوراری از

	

	

	

	

	

 :جامعۀ کانادا

در کانادا، زن و مرد برابرند.  آنھا حقوق مساوی دارند و بھ ھردو بھ یک نحواحتر 
گذاشتھ میشود.  مردان و زنان از تمام طبقات اجتماعی، فرھنگ ھا، نژادھا و ادیان  

 یکدیگر تعامل مینمایند و با آنھا بطورمساوی برخورد میشود.

نید، تا زمانی کھ حق دیگران را در این شما آزادید کھ در کانادا عقاید خود را بیان ک
 زمینھ رعایت کنید. 

شما ھا و سازمانھای بسیاری در جامعھ برای آقایان، خانمھا و بچھ ھا وجود دارند کھ شما میتوانید بھ آنھا ملحق شوید.  گروه 
گی در زمینھ ھای زیادی فعال میتوانید بطور فردی در فعالیت ھای ورزشی مثل فوتبال یا شنا شرکت کرده و یا بصورت خانواد

 باشید.  بعضی از این فعالیت ھا رایگان و برخی مستلزم پرداخت ھزینھ ھستند.

ید شما عادت داشتید کھ اعضای خانواده تان نزدیک شما باشند تا شما را حمایت کرده و بھ شما کمک کنند.  بمحض رسیدن بھ شا
در  کسیدارید، با ضامن خود تماس بگیرید یا با ھایی  نھا نیستید.  اگر نگرانیکانادا، ممکن است احساس تنھائی کنید، ولی شما ت

 خود صحبت کنید.  افرادی در اینجا ھستند کھ میتوانند بھ شما کمک کنند تا با زندگی در کانادا انطباق پیدا کنید. و یا جامعھ هگرو

عی کنید در این جلسات شرکت نمایید. این بھ شما برای پیدا اگر در منطقھ شما جلساتی برای افراد تازه وارد برگزار می شود، س
	کردن دوستان جدید و آگاھی از خدمات و سرویس ھای موجود در منطقھ تان کمک خواھد کرد. 

	

 :قوانین کانادا

قوانین کانادا حقوق اولیھ ھمھ افراد از جملھ برابری و آزادی را تأئید و محافظت 
	and	Rights	of	Charter	Canadianانادا     مینماید. منشور حقوق و آزادی ک

Freedom   قسمتی از قانون اساسی کاناداCanada’s	Constitution   میباشد.  ای
 منشور شما را از لحظھ ورود بھ کانادا محافظت مینماید.

باید آگاه باشید کھ بعضی کارھا در کانادا غیرقانونی میباشند و این در حالیست کھ 
کارھا در مملکت شما غیرقانونی نباشند. زدن زنان و کودکان، تنھ  ممکن است ھمان

گذاشتن کودکان بدون یک ھمراه بزرگسال، راندن وسیلھ نقلیھ بدون بیمھ  و یا بدون 
سوار کردن بچھ ھای کوچک بدون صندلی مخصوص کودکان در  گواھینامھ و

عام نیز غی ء اتومبیل غیرقانونی بوده و جرم تلقی میشود. دفع ادرار و مدفوع در مال
قانونی است. از ھمین رو در بسیاری از مناطق سرویس ھای بھداشتی رایگان وجو 

 دارد. 

 دولت کانادا در دسترس است.   	وب سایتی در بیشتر راجع بھ قوانین کانادا و سیستم قضائاطالعات 
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 :زبان		

فرانسھ از لحاظ کمک زبان رسمی دارد:  انگلیسی و فرانسھ.  مھارت در زبان انگلیسی یا  ٢کانادا 
 بھ استحکام زندگی شما در کانادا بسیارمھم میباشند.  

کانادا انگلیسی است .   Territoriesزبان مشترک اکثر مردم در بیشتر استان ھا و قلمروھای  
فرانسھ زبان اصلی است کھ در کبک صحبت میشود، گرچھ جوامع فرانسوی زبان در کلیھ استان 

ر کانادا وجود دارند.  ھمچنین اقلیت بزرگی از ساکنین کبک انگلیسی ھا و قلمروھا در سراس
 صحبت میکنند.

در ھای زبانی انگلیسی و فرانسھ، در یافتن کار، تحصیل، استفاده از خدمات و یافتن دوست کمک میکند.  مھارت قوی بودن در 
  ده بھتر سازید.صورت امکان، انگلیسی یا فرانسھ خود را قبل از آمدن بھ کانادا تقویت نمو

در زمینھ چگونگی ارزیابی   از ورود بھ کانادا، می توانید بطور رایگان در کالسھای زبان با حمایت مالی دولت شرکت نمائید.بعد 
 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 ر 

 تامین نمائید.

بھتر انگلیسی یا فرانسھ صحبت کنید، آسانتر کار پیدا خواھید کرد. اکثر مشاغ ھرچھ 
 از شما میخواھند کھ: و تحت کنترل موثق و حرفھ ھای

	یا فرانسھ شما روان و سلیس باشد، انگلیسی •
	جامعی از لغات مربوط بھ آن شغل داشتھ باشید، والعات طا •
		جمالت و اصطالحات مورد استفاده کھ بعضی از آنھا نیز مختص بھ کاناداست را  •

				بفھمید.

از ورود بھ کانادا، ضامن شما میتواند بھ شما بعد آگاھی پیدا کنید.   ،ر رشتھ خوداگر میتوانید، بھ احتیاجات زبانی الزم برای کار د
کھ نشست ھای رایگان  با سازمان ھای خدماتیاسپانسر شما ھمچنین می تواند شما را . دیکن یسیزبان نامنو یدر کالسھا کمک کند

 ، آشنا کنند. ارائھ می دھند برای دادن اطالعات برگزار کرده و یا و خدمات فردی کاریابی

. این بستگی بھ دولت استانی و مدرک دانشگاھی، دیپلم آموزشگاه یا جواز حرفھ ای شما ممکن است در کانادا مورد قبول نباشد
 ھایسازمان رک شما را قبول نمایند یا خیر. سازمانھای کنترل و ارزیابی محل اقامت شما دارد کھ آیا لیسانس/جواز یا دیگر مدا

 ھم میتوانند شما را در این روند ھدایت نمایند.ی خدمات

دریافت نمی  یدر کانادا میباشند. گرچھ شما برای خدمت داوطلبانھ پول یتجربھ کار پیدا کردنداوطلبانھ نیز راه خوبی برای خدمات 
تجربھ و مھارت ھای الزم برای درخواست کار در کانادا  ، ولی این خدمات میتواند بھ شما در زمینھ پیشرفت زبان  وکسبکنید

	جامعھ شما میباشد.ھمفکر در افرادکمک کند.  کارھای داوطلبانھ ھمچنین بھترین راه برای یافتن دوست و آشنایی با 
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 :خدمات اسکانی
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 :مخارج
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 :زبان		

فرانسھ از لحاظ کمک زبان رسمی دارد:  انگلیسی و فرانسھ.  مھارت در زبان انگلیسی یا  ٢کانادا 
 بھ استحکام زندگی شما در کانادا بسیارمھم میباشند.  

کانادا انگلیسی است .   Territoriesزبان مشترک اکثر مردم در بیشتر استان ھا و قلمروھای  
فرانسھ زبان اصلی است کھ در کبک صحبت میشود، گرچھ جوامع فرانسوی زبان در کلیھ استان 

ر کانادا وجود دارند.  ھمچنین اقلیت بزرگی از ساکنین کبک انگلیسی ھا و قلمروھا در سراس
 صحبت میکنند.

در ھای زبانی انگلیسی و فرانسھ، در یافتن کار، تحصیل، استفاده از خدمات و یافتن دوست کمک میکند.  مھارت قوی بودن در 
  ده بھتر سازید.صورت امکان، انگلیسی یا فرانسھ خود را قبل از آمدن بھ کانادا تقویت نمو

در زمینھ چگونگی ارزیابی   از ورود بھ کانادا، می توانید بطور رایگان در کالسھای زبان با حمایت مالی دولت شرکت نمائید.بعد 
 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 ر 

 تامین نمائید.

بھتر انگلیسی یا فرانسھ صحبت کنید، آسانتر کار پیدا خواھید کرد. اکثر مشاغ ھرچھ 
 از شما میخواھند کھ: و تحت کنترل موثق و حرفھ ھای

	یا فرانسھ شما روان و سلیس باشد، انگلیسی •
	جامعی از لغات مربوط بھ آن شغل داشتھ باشید، والعات طا •
		جمالت و اصطالحات مورد استفاده کھ بعضی از آنھا نیز مختص بھ کاناداست را  •

				بفھمید.

از ورود بھ کانادا، ضامن شما میتواند بھ شما بعد آگاھی پیدا کنید.   ،ر رشتھ خوداگر میتوانید، بھ احتیاجات زبانی الزم برای کار د
کھ نشست ھای رایگان  با سازمان ھای خدماتیاسپانسر شما ھمچنین می تواند شما را . دیکن یسیزبان نامنو یدر کالسھا کمک کند

 ، آشنا کنند. ارائھ می دھند برای دادن اطالعات برگزار کرده و یا و خدمات فردی کاریابی

. این بستگی بھ دولت استانی و مدرک دانشگاھی، دیپلم آموزشگاه یا جواز حرفھ ای شما ممکن است در کانادا مورد قبول نباشد
 ھایسازمان رک شما را قبول نمایند یا خیر. سازمانھای کنترل و ارزیابی محل اقامت شما دارد کھ آیا لیسانس/جواز یا دیگر مدا

 ھم میتوانند شما را در این روند ھدایت نمایند.ی خدمات

دریافت نمی  یدر کانادا میباشند. گرچھ شما برای خدمت داوطلبانھ پول یتجربھ کار پیدا کردنداوطلبانھ نیز راه خوبی برای خدمات 
تجربھ و مھارت ھای الزم برای درخواست کار در کانادا  ، ولی این خدمات میتواند بھ شما در زمینھ پیشرفت زبان  وکسبکنید

	جامعھ شما میباشد.ھمفکر در افرادکمک کند.  کارھای داوطلبانھ ھمچنین بھترین راه برای یافتن دوست و آشنایی با 
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/pre-arrival-services.html
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
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 :مدرسھ و تحصیل

دبیرستان، احتیاج بھ پرداخت  شما برای مدرسھ رفتن فرزندان خود، در سطوح ابتدائی یا
بھ مدرسھ بروند.  این قانون کانادا است.   بایدسال  ٦١ تا    ٦ندارید. تمام اطفال بین  پول

انش آموزان تا زمان اخذ مدرک دیپلم بھ تحصیل در دبیرستان ادامھ می دھند. بسیاری از د
 سال). ١٨(حدود 

پس از اتمام دبیرستان، فرزندان شما میتوانند بھ دانشگاه یا کالج بروند. با آنکھ برای دانشگاھھا و کالج ھا باید شھریھ پرداخت، این 
	صیص بورس یا کمک ھزینھ یا وام تحصیلی دارند.دانشگاھھا برای کمک بھ دانشجویان منابعی برای تخ

 :بھداشت و خدمات دندان پزشکی

 د.پرداخت کنی، از جملھ رفتن بھ دکتر یا بیمارستان، پولی درمانی بعنوان مقیم دائمی کانادا، شما نباید برای اکثر خدمات بھداشتی

ف اچ پی) ھنگام ورود بھ کانادا، شما تحت  برنامھ موقت بھداشتی فدرال ( آی ا
Interim	Federal	Health	Program	(IFHP)   از خدمات اولیھ بھداشتی و

) برخوردار خواھید شد تا اینکھ ش مارستانیب ایرفتن بھ دکتر درمانی (از جملھ 
  شوید. این پروسھ  معموالً  واجد شرایط برای بیمھ بھداشتی استان ھا و قلمروھا

ماه طول می کشد.  در این مدت، شما باید درخواست بیمھ بھداشت از استان   ٣
 قلمرویی کھ در آن زندگی میکنید بنمائید.

ی را در ھر بار مراجعھ خود بھ افرادی کھ خدمات بھداشتی را ارائھ اف اچ پ یآاست کھ مدارک واجد شرایط بودن برای مھم 
. شما میتوانید خدمات بھداشتی را در ھر جای کانادا از ھر ارائھ کننده خدمات بھداشتی کھ دارای جواز میباشد نشان دھیدمیدھند، 

"جستجو برای ارائھ عنوان  زیرو    آنالیندریافت کنید.  بھ لیست ارائھ کنندگان خدمات بھداشتی دارای مجوز می توانید بصورت  
	" دسترسی پیدا کنید. Providers	IFHP	Search "" ، یاف اچ پ یآ گاندھند

 سالمت (بعنوان مثال، خدماتھمچنین احتیاجات دارویی، اورژانسی ونیازھای اولیھ درمانی را پوشش می دھد  یاف اچ پ یآ
پوشش خدمات دارویی و ). روانی، خدمات محدود بھداشت چشم و خدمات فوری دندان پزشکی برای جلوگیری از درد و عفونت

 تا زمانی انجام می پذیرد کھ شما از حمایت مالی دولت و ضامن خصوصی خود برخوردارید.  خدمات جانبی فوق

 موجود است. مھاجرت، پناھندگی و شھروندی کانادا وب سایتدر  یاف اچ پ یآتمام منافع و خدمات سسیستم خالصھ 

راکزمشاوره خدمات مو تماس شما با  خانوادگی، یافتن دندان پزشک شما در انتخاب دکتردر صورت لزوم میتواند بھ  ضامن شما
 ) کمک کنند.  trauma سالمت روانی و ضربھ ھای روحی (

اطمینان حاصل کنید کھ اطالعات الزم در مورد اینکھ بیمھ شما چھ مواردی  برنامھ بیمھ بھداشت خود را دارد.استان و قلمرو ھر 
میتوانند بمحض ورود شما بھ کانادا بھ شما کمک کنند کھ برای مدارک مخصوص درخواست  . ضامن شمارا داریددربر میگیرد 

 بفرستید.  

بعلت ضربھ ھای روحی گذشتھ، دائما  است ممکن وو  باً احساس تنھائی و بیکسی میکنند پناھندگانی کھ تازه بھ کانادا آمده اند، غال
 لیم دیده و خدمات زیادی بصورت رایگان، وجود دارند کھ میتوانند بھ شما. افراد تعاحساس اضطراب نمایند

برای التیام این زخم ھا کمک کنند. اگر احتیاج بھ کمک دارید، از ضامن خود راجع بھ خدمات مشاوره وبھداشت روانی سئوال  
 نمائید.

 :مدرسھ و تحصیل

دبیرستان، احتیاج بھ پرداخت  شما برای مدرسھ رفتن فرزندان خود، در سطوح ابتدائی یا
بھ مدرسھ بروند.  این قانون کانادا است.   بایدسال  ٦١ تا    ٦ندارید. تمام اطفال بین  پول

انش آموزان تا زمان اخذ مدرک دیپلم بھ تحصیل در دبیرستان ادامھ می دھند. بسیاری از د
 سال). ١٨(حدود 

پس از اتمام دبیرستان، فرزندان شما میتوانند بھ دانشگاه یا کالج بروند. با آنکھ برای دانشگاھھا و کالج ھا باید شھریھ پرداخت، این 
	صیص بورس یا کمک ھزینھ یا وام تحصیلی دارند.دانشگاھھا برای کمک بھ دانشجویان منابعی برای تخ

 :بھداشت و خدمات دندان پزشکی

 د.پرداخت کنی، از جملھ رفتن بھ دکتر یا بیمارستان، پولی درمانی بعنوان مقیم دائمی کانادا، شما نباید برای اکثر خدمات بھداشتی

ف اچ پی) ھنگام ورود بھ کانادا، شما تحت  برنامھ موقت بھداشتی فدرال ( آی ا
Interim	Federal	Health	Program	(IFHP)   از خدمات اولیھ بھداشتی و

) برخوردار خواھید شد تا اینکھ ش مارستانیب ایرفتن بھ دکتر درمانی (از جملھ 
  شوید. این پروسھ  معموالً  واجد شرایط برای بیمھ بھداشتی استان ھا و قلمروھا

ماه طول می کشد.  در این مدت، شما باید درخواست بیمھ بھداشت از استان   ٣
 قلمرویی کھ در آن زندگی میکنید بنمائید.

ی را در ھر بار مراجعھ خود بھ افرادی کھ خدمات بھداشتی را ارائھ اف اچ پ یآاست کھ مدارک واجد شرایط بودن برای مھم 
. شما میتوانید خدمات بھداشتی را در ھر جای کانادا از ھر ارائھ کننده خدمات بھداشتی کھ دارای جواز میباشد نشان دھیدمیدھند، 

"جستجو برای ارائھ عنوان  زیرو    آنالیندریافت کنید.  بھ لیست ارائھ کنندگان خدمات بھداشتی دارای مجوز می توانید بصورت  
	" دسترسی پیدا کنید. Providers	IFHP	Search "" ، یاف اچ پ یآ گاندھند

 سالمت (بعنوان مثال، خدماتھمچنین احتیاجات دارویی، اورژانسی ونیازھای اولیھ درمانی را پوشش می دھد  یاف اچ پ یآ
پوشش خدمات دارویی و ). روانی، خدمات محدود بھداشت چشم و خدمات فوری دندان پزشکی برای جلوگیری از درد و عفونت

 تا زمانی انجام می پذیرد کھ شما از حمایت مالی دولت و ضامن خصوصی خود برخوردارید.  خدمات جانبی فوق

 موجود است. مھاجرت، پناھندگی و شھروندی کانادا وب سایتدر  یاف اچ پ یآتمام منافع و خدمات سسیستم خالصھ 

راکزمشاوره خدمات مو تماس شما با  خانوادگی، یافتن دندان پزشک شما در انتخاب دکتردر صورت لزوم میتواند بھ  ضامن شما
 ) کمک کنند.  trauma سالمت روانی و ضربھ ھای روحی (

اطمینان حاصل کنید کھ اطالعات الزم در مورد اینکھ بیمھ شما چھ مواردی  برنامھ بیمھ بھداشت خود را دارد.استان و قلمرو ھر 
میتوانند بمحض ورود شما بھ کانادا بھ شما کمک کنند کھ برای مدارک مخصوص درخواست  . ضامن شمارا داریددربر میگیرد 

 بفرستید.  

بعلت ضربھ ھای روحی گذشتھ، دائما  است ممکن وو  باً احساس تنھائی و بیکسی میکنند پناھندگانی کھ تازه بھ کانادا آمده اند، غال
 لیم دیده و خدمات زیادی بصورت رایگان، وجود دارند کھ میتوانند بھ شما. افراد تعاحساس اضطراب نمایند

برای التیام این زخم ھا کمک کنند. اگر احتیاج بھ کمک دارید، از ضامن خود راجع بھ خدمات مشاوره وبھداشت روانی سئوال  
 نمائید.

 :خدمات اسکانی

	de	Ministèreکبک (و وزارت مھاجرت و تکثر و شمول  کانادا یو شھروند یمھاجرت، پناھندگی با حمایت خدمات اسکان
l’Immigration,	de	la	Diversité	et	de	l’Inclusion	in	Quebec تاسیس شده و خدمات آن تمامی ساکنین دائمی کانادا منجم (

ی پناھندگان مقیم را دربرمی گیرد.  این خدمات رایگان بوده و بھ شما کمک میکنند کھ بھ نحو بھتری برای زندگی در کانادا آمادگ
 وانطباق پیدا کنید.

نیز از امکاناتی است کھ میتواند شما را   کانادا یو شھروند یمھاجرت، پناھندگوب سایت  در خدمات آنالین پیش از سفر موجود
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.

ما با زندگی در کانادا ارائھ میدھن خدمات مختلفی را بطور رایگان برای انطباق شاز ورود بھ کانادا، متخصصین امور اقامت، بعد 
 شامل کمک بھ یافتن کار، آموزش زبان، آموزشھای مختص حرفھ ای، خدمات برای جوانان وسالمندان و غیره میباشند. کھ

 بیابید.	وب سایترا می توانید دراین  کانادا یو شھروند یمھاجرت، پناھندگلیست کامل خدمات اقامتی بھ خرج 

 

 :مخارج

ھرکدام زودت  –ماه بعدی یا تا زمانیکھ خودکفا شوید 6از حمایت مالی دولت کانادا و در  ماه اول ٦پس از ورود بھ کانادا، شما در 
 برخوردار می شوید. ازکمک ھای مالی ضامن خصوصی تان  –بود

محض پایان این حمایت از طرف ضامن خصوصی شما و دولت، شما مسئول پرداخت مخارج خود از جملھ غذا، اجاره، برق، بھ 
 آب، لباس، و مالیات ھستید.  این کھ چگونھ پول خود را با بودجۀ خود تنظیم کنید مھم است.  

ی از خانواده خود داشتھ باشید، خدمات اجتماعی متفاوتی ماه نتوانید کاری پیدا کنید و احتیاج بھ کمک برای نگھدار ١٢بعد از اگر 
مثل بانک غذا و سازمانھای خیریھ وجود دارد کھ بھ کسانی کھ احتیاج دارند کمک میکنند.  ھمچنین برنامھ ھای حمایت مالی از 

ھا استفاده از این برنامھ شید کھ بتوانید طرف دولت برای کمک بھ افراد محتاج وجود دارد، ولی شما باید واجد شرایط خاصی با
 مورد اطالعات بیشتر راجع بھ اینکھ کدامیک از این حمایت ھا در شھر شما وجود دارد سئوال نمائید.کنید.  از ضامن خود در 

پول بفرستید.  شما در انجام این کار آزاد ھستید، ولی برای اکثر  شما ھم چنین ممکن است بخواھید برای خانوادۀ خود بھ کشورتان
مردم مشکل است کھ ھم مخارج خود را تأمین نمایند و ھنوز پولی مانده باشد کھ برای خانواۀ خود بفرستند.  بسیاری چیز ھا قیمت 

برای تطبیق با  با زندگی جدیدتان  در کانادا نیا شان در کانادا بیشتر از آن است کھ شما بھ آن عادت دارید.  بھ خاطر داشتھ باشید، 
 بھ زمان دارید.

	

	

	

	

	

 :مدرسھ و تحصیل

دبیرستان، احتیاج بھ پرداخت  شما برای مدرسھ رفتن فرزندان خود، در سطوح ابتدائی یا
بھ مدرسھ بروند.  این قانون کانادا است.   بایدسال  ٦١ تا    ٦ندارید. تمام اطفال بین  پول

انش آموزان تا زمان اخذ مدرک دیپلم بھ تحصیل در دبیرستان ادامھ می دھند. بسیاری از د
 سال). ١٨(حدود 

پس از اتمام دبیرستان، فرزندان شما میتوانند بھ دانشگاه یا کالج بروند. با آنکھ برای دانشگاھھا و کالج ھا باید شھریھ پرداخت، این 
	صیص بورس یا کمک ھزینھ یا وام تحصیلی دارند.دانشگاھھا برای کمک بھ دانشجویان منابعی برای تخ

 :بھداشت و خدمات دندان پزشکی

 د.پرداخت کنی، از جملھ رفتن بھ دکتر یا بیمارستان، پولی درمانی بعنوان مقیم دائمی کانادا، شما نباید برای اکثر خدمات بھداشتی

ف اچ پی) ھنگام ورود بھ کانادا، شما تحت  برنامھ موقت بھداشتی فدرال ( آی ا
Interim	Federal	Health	Program	(IFHP)   از خدمات اولیھ بھداشتی و

) برخوردار خواھید شد تا اینکھ ش مارستانیب ایرفتن بھ دکتر درمانی (از جملھ 
  شوید. این پروسھ  معموالً  واجد شرایط برای بیمھ بھداشتی استان ھا و قلمروھا

ماه طول می کشد.  در این مدت، شما باید درخواست بیمھ بھداشت از استان   ٣
 قلمرویی کھ در آن زندگی میکنید بنمائید.

ی را در ھر بار مراجعھ خود بھ افرادی کھ خدمات بھداشتی را ارائھ اف اچ پ یآاست کھ مدارک واجد شرایط بودن برای مھم 
. شما میتوانید خدمات بھداشتی را در ھر جای کانادا از ھر ارائھ کننده خدمات بھداشتی کھ دارای جواز میباشد نشان دھیدمیدھند، 

"جستجو برای ارائھ عنوان  زیرو    آنالیندریافت کنید.  بھ لیست ارائھ کنندگان خدمات بھداشتی دارای مجوز می توانید بصورت  
	" دسترسی پیدا کنید. Providers	IFHP	Search "" ، یاف اچ پ یآ گاندھند

 سالمت (بعنوان مثال، خدماتھمچنین احتیاجات دارویی، اورژانسی ونیازھای اولیھ درمانی را پوشش می دھد  یاف اچ پ یآ
پوشش خدمات دارویی و ). روانی، خدمات محدود بھداشت چشم و خدمات فوری دندان پزشکی برای جلوگیری از درد و عفونت

 تا زمانی انجام می پذیرد کھ شما از حمایت مالی دولت و ضامن خصوصی خود برخوردارید.  خدمات جانبی فوق

 موجود است. مھاجرت، پناھندگی و شھروندی کانادا وب سایتدر  یاف اچ پ یآتمام منافع و خدمات سسیستم خالصھ 

راکزمشاوره خدمات مو تماس شما با  خانوادگی، یافتن دندان پزشک شما در انتخاب دکتردر صورت لزوم میتواند بھ  ضامن شما
 ) کمک کنند.  trauma سالمت روانی و ضربھ ھای روحی (

اطمینان حاصل کنید کھ اطالعات الزم در مورد اینکھ بیمھ شما چھ مواردی  برنامھ بیمھ بھداشت خود را دارد.استان و قلمرو ھر 
میتوانند بمحض ورود شما بھ کانادا بھ شما کمک کنند کھ برای مدارک مخصوص درخواست  . ضامن شمارا داریددربر میگیرد 

 بفرستید.  

بعلت ضربھ ھای روحی گذشتھ، دائما  است ممکن وو  باً احساس تنھائی و بیکسی میکنند پناھندگانی کھ تازه بھ کانادا آمده اند، غال
 لیم دیده و خدمات زیادی بصورت رایگان، وجود دارند کھ میتوانند بھ شما. افراد تعاحساس اضطراب نمایند

برای التیام این زخم ھا کمک کنند. اگر احتیاج بھ کمک دارید، از ضامن خود راجع بھ خدمات مشاوره وبھداشت روانی سئوال  
 نمائید.
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 :مدرسھ و تحصیل

دبیرستان، احتیاج بھ پرداخت  شما برای مدرسھ رفتن فرزندان خود، در سطوح ابتدائی یا
بھ مدرسھ بروند.  این قانون کانادا است.   بایدسال  ٦١ تا    ٦ندارید. تمام اطفال بین  پول

انش آموزان تا زمان اخذ مدرک دیپلم بھ تحصیل در دبیرستان ادامھ می دھند. بسیاری از د
 سال). ١٨(حدود 

پس از اتمام دبیرستان، فرزندان شما میتوانند بھ دانشگاه یا کالج بروند. با آنکھ برای دانشگاھھا و کالج ھا باید شھریھ پرداخت، این 
	صیص بورس یا کمک ھزینھ یا وام تحصیلی دارند.دانشگاھھا برای کمک بھ دانشجویان منابعی برای تخ

 :بھداشت و خدمات دندان پزشکی

 د.پرداخت کنی، از جملھ رفتن بھ دکتر یا بیمارستان، پولی درمانی بعنوان مقیم دائمی کانادا، شما نباید برای اکثر خدمات بھداشتی

ف اچ پی) ھنگام ورود بھ کانادا، شما تحت  برنامھ موقت بھداشتی فدرال ( آی ا
Interim	Federal	Health	Program	(IFHP)   از خدمات اولیھ بھداشتی و

) برخوردار خواھید شد تا اینکھ ش مارستانیب ایرفتن بھ دکتر درمانی (از جملھ 
  شوید. این پروسھ  معموالً  واجد شرایط برای بیمھ بھداشتی استان ھا و قلمروھا

ماه طول می کشد.  در این مدت، شما باید درخواست بیمھ بھداشت از استان   ٣
 قلمرویی کھ در آن زندگی میکنید بنمائید.

ی را در ھر بار مراجعھ خود بھ افرادی کھ خدمات بھداشتی را ارائھ اف اچ پ یآاست کھ مدارک واجد شرایط بودن برای مھم 
. شما میتوانید خدمات بھداشتی را در ھر جای کانادا از ھر ارائھ کننده خدمات بھداشتی کھ دارای جواز میباشد نشان دھیدمیدھند، 

"جستجو برای ارائھ عنوان  زیرو    آنالیندریافت کنید.  بھ لیست ارائھ کنندگان خدمات بھداشتی دارای مجوز می توانید بصورت  
	" دسترسی پیدا کنید. Providers	IFHP	Search "" ، یاف اچ پ یآ گاندھند

 سالمت (بعنوان مثال، خدماتھمچنین احتیاجات دارویی، اورژانسی ونیازھای اولیھ درمانی را پوشش می دھد  یاف اچ پ یآ
پوشش خدمات دارویی و ). روانی، خدمات محدود بھداشت چشم و خدمات فوری دندان پزشکی برای جلوگیری از درد و عفونت

 تا زمانی انجام می پذیرد کھ شما از حمایت مالی دولت و ضامن خصوصی خود برخوردارید.  خدمات جانبی فوق

 موجود است. مھاجرت، پناھندگی و شھروندی کانادا وب سایتدر  یاف اچ پ یآتمام منافع و خدمات سسیستم خالصھ 

راکزمشاوره خدمات مو تماس شما با  خانوادگی، یافتن دندان پزشک شما در انتخاب دکتردر صورت لزوم میتواند بھ  ضامن شما
 ) کمک کنند.  trauma سالمت روانی و ضربھ ھای روحی (

اطمینان حاصل کنید کھ اطالعات الزم در مورد اینکھ بیمھ شما چھ مواردی  برنامھ بیمھ بھداشت خود را دارد.استان و قلمرو ھر 
میتوانند بمحض ورود شما بھ کانادا بھ شما کمک کنند کھ برای مدارک مخصوص درخواست  . ضامن شمارا داریددربر میگیرد 

 بفرستید.  

بعلت ضربھ ھای روحی گذشتھ، دائما  است ممکن وو  باً احساس تنھائی و بیکسی میکنند پناھندگانی کھ تازه بھ کانادا آمده اند، غال
 لیم دیده و خدمات زیادی بصورت رایگان، وجود دارند کھ میتوانند بھ شما. افراد تعاحساس اضطراب نمایند

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 

 و مؤثرترین راه ھا برای جلوگیری از مشکالت پزشکی و مرگ زودرس میباشد. واکسن یکی از سالمترین

ھا بھ شما در ساختن سیستم دفاعی بدنتان کمک میکنند. مثل ھمۀ داروھا در کانادا، واکسن ھا، قبل از اینکھ در اختیار عمو واکسن 
 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 
، باید مدرک واکسن ھید در خارج از کشور واکسن بزنیداین خدمات داوطلبی است. اگر بخوااستفاده از پیشنھاد واکسیناسیون بدھد. 
 خود را بھ کانادا بیآورید.  

تان ممکن است مستع  بعد از ورود بھ کانادا، بسیاری از واکسن ھا تحت برنامھ بھداشت استانی و قلمروئی میباشند.  شما و خانواده
وچک کاز آنھا جلوگیری کنند، بخصوص اگر در گذشتھ واکسن نزده باشید.  نوزادان و اطفال  میتوانند امراضی باشید کھ واکسن ھا

راضی ھستند کھ قابل جلوگیری است و در بعضی قسمت ھای کانادا، اطفال باید ھمھ واکسن ھای خود ر بخصوص مستعد گرفتن ام
 ) بزنند.daycareقبل از ورود بھ مدرسھ یا محل نگھداری کودکان در طی روز (

 بدھند.دکتر شما یا یک کلینیک بھداشتی ھمھ میتوانند اطالعات بیشتری در مورد تجدید واکسن ھا بھ شما ضامن یا 

اما بخاطر داشتھ باشید: وقتی واکسن بزنید؛  ن واکسن بزنند.یک تصمیم شخصی است کھ بخواھید شما و یا اعضای خانواده تااین 
ضعیف ھستند،  دیگرانبھ جلوگیری از انتشار امراض بھ افرادی کھ بیش از  کرده وشما خود و دیگران را در مقابل امراض حفظ 

 کمک میکنید.

 

 :غذا و آب

آب در کانادا برای نوشیدن سالم است. ھر منزلی آب جاری (لولھ کشی) سرد و گرم دارد. 
 شما ھروقت روز یا شب میتوانید آب داشتھ باشید.

ھای بزرگ  غذا برای خرید منوط بھ شھری است کھ در آن زندگی می کنید. در شھرتنوع 
یخورید دسترسی دارید، اما اً بھ اکثر غذاھائی کھ شما معموالً مفرھنگ ھای مختلف قطع

 شھرھای کوچک تنوع کمتری دارند.

زیادی از فرھنگ ھای گوناگون وجود دارد و شما  یھای بسیاری در کانادا وجود دارند، این بدین معنی است کھ غذاھافرھنگ 
گرانتر از آنچھ شما بھ  معموالً میتوانید فروشگاه ھای اختصاصی برای غذاھای اختصاصی را پیدا کنید.  بعضی غذاھا ممکن است

 آن عادت دارید باشند وعلتش ھوای کانادا و احتیاج بھ وارد کردن بعضی ازغذا ھا میباشد. 

	

	

	

	

	

 :واکسن ھا 

 و مؤثرترین راه ھا برای جلوگیری از مشکالت پزشکی و مرگ زودرس میباشد. واکسن یکی از سالمترین

ھا بھ شما در ساختن سیستم دفاعی بدنتان کمک میکنند. مثل ھمۀ داروھا در کانادا، واکسن ھا، قبل از اینکھ در اختیار عمو واکسن 
 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 
، باید مدرک واکسن ھید در خارج از کشور واکسن بزنیداین خدمات داوطلبی است. اگر بخوااستفاده از پیشنھاد واکسیناسیون بدھد. 
 خود را بھ کانادا بیآورید.  

تان ممکن است مستع  بعد از ورود بھ کانادا، بسیاری از واکسن ھا تحت برنامھ بھداشت استانی و قلمروئی میباشند.  شما و خانواده
وچک کاز آنھا جلوگیری کنند، بخصوص اگر در گذشتھ واکسن نزده باشید.  نوزادان و اطفال  میتوانند امراضی باشید کھ واکسن ھا

راضی ھستند کھ قابل جلوگیری است و در بعضی قسمت ھای کانادا، اطفال باید ھمھ واکسن ھای خود ر بخصوص مستعد گرفتن ام
 ) بزنند.daycareقبل از ورود بھ مدرسھ یا محل نگھداری کودکان در طی روز (

 بدھند.دکتر شما یا یک کلینیک بھداشتی ھمھ میتوانند اطالعات بیشتری در مورد تجدید واکسن ھا بھ شما ضامن یا 

اما بخاطر داشتھ باشید: وقتی واکسن بزنید؛  ن واکسن بزنند.یک تصمیم شخصی است کھ بخواھید شما و یا اعضای خانواده تااین 
ضعیف ھستند،  دیگرانبھ جلوگیری از انتشار امراض بھ افرادی کھ بیش از  کرده وشما خود و دیگران را در مقابل امراض حفظ 

 کمک میکنید.

 

 :غذا و آب

آب در کانادا برای نوشیدن سالم است. ھر منزلی آب جاری (لولھ کشی) سرد و گرم دارد. 
 شما ھروقت روز یا شب میتوانید آب داشتھ باشید.

ھای بزرگ  غذا برای خرید منوط بھ شھری است کھ در آن زندگی می کنید. در شھرتنوع 
یخورید دسترسی دارید، اما اً بھ اکثر غذاھائی کھ شما معموالً مفرھنگ ھای مختلف قطع

 شھرھای کوچک تنوع کمتری دارند.

زیادی از فرھنگ ھای گوناگون وجود دارد و شما  یھای بسیاری در کانادا وجود دارند، این بدین معنی است کھ غذاھافرھنگ 
گرانتر از آنچھ شما بھ  معموالً میتوانید فروشگاه ھای اختصاصی برای غذاھای اختصاصی را پیدا کنید.  بعضی غذاھا ممکن است

 آن عادت دارید باشند وعلتش ھوای کانادا و احتیاج بھ وارد کردن بعضی ازغذا ھا میباشد. 
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 :واکسن ھا 

 و مؤثرترین راه ھا برای جلوگیری از مشکالت پزشکی و مرگ زودرس میباشد. واکسن یکی از سالمترین

ھا بھ شما در ساختن سیستم دفاعی بدنتان کمک میکنند. مثل ھمۀ داروھا در کانادا، واکسن ھا، قبل از اینکھ در اختیار عمو واکسن 
 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 
، باید مدرک واکسن ھید در خارج از کشور واکسن بزنیداین خدمات داوطلبی است. اگر بخوااستفاده از پیشنھاد واکسیناسیون بدھد. 
 خود را بھ کانادا بیآورید.  

تان ممکن است مستع  بعد از ورود بھ کانادا، بسیاری از واکسن ھا تحت برنامھ بھداشت استانی و قلمروئی میباشند.  شما و خانواده
وچک کاز آنھا جلوگیری کنند، بخصوص اگر در گذشتھ واکسن نزده باشید.  نوزادان و اطفال  میتوانند امراضی باشید کھ واکسن ھا

راضی ھستند کھ قابل جلوگیری است و در بعضی قسمت ھای کانادا، اطفال باید ھمھ واکسن ھای خود ر بخصوص مستعد گرفتن ام
 ) بزنند.daycareقبل از ورود بھ مدرسھ یا محل نگھداری کودکان در طی روز (

 بدھند.دکتر شما یا یک کلینیک بھداشتی ھمھ میتوانند اطالعات بیشتری در مورد تجدید واکسن ھا بھ شما ضامن یا 

اما بخاطر داشتھ باشید: وقتی واکسن بزنید؛  ن واکسن بزنند.یک تصمیم شخصی است کھ بخواھید شما و یا اعضای خانواده تااین 
ضعیف ھستند،  دیگرانبھ جلوگیری از انتشار امراض بھ افرادی کھ بیش از  کرده وشما خود و دیگران را در مقابل امراض حفظ 

 کمک میکنید.

 

 :غذا و آب

آب در کانادا برای نوشیدن سالم است. ھر منزلی آب جاری (لولھ کشی) سرد و گرم دارد. 
 شما ھروقت روز یا شب میتوانید آب داشتھ باشید.

ھای بزرگ  غذا برای خرید منوط بھ شھری است کھ در آن زندگی می کنید. در شھرتنوع 
یخورید دسترسی دارید، اما اً بھ اکثر غذاھائی کھ شما معموالً مفرھنگ ھای مختلف قطع

 شھرھای کوچک تنوع کمتری دارند.

زیادی از فرھنگ ھای گوناگون وجود دارد و شما  یھای بسیاری در کانادا وجود دارند، این بدین معنی است کھ غذاھافرھنگ 
گرانتر از آنچھ شما بھ  معموالً میتوانید فروشگاه ھای اختصاصی برای غذاھای اختصاصی را پیدا کنید.  بعضی غذاھا ممکن است

 آن عادت دارید باشند وعلتش 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 

نھ مجبور خواھید بود کھ دیان  ردمی کھ بھ ادیان مختلف معتقدند احترام بگذارید. از شما نھ خواستھ خواھد شد وملزم میکند کھ بھ م
 خود را تغییر دھید. آزادی دیانت یک از حقوق اساسی در کانادا است.

ئض مذھبی خود ادامھ با گروه مذھبی خاصی مربوط ھستند، شما میتوانید آزادانھ بھ فرا گرچھ بسیاری از ضامن ھای خصوصی
گونھ مرھونیت یا منت، عض  با موفقیت، بدون ھیچدھید. این افراد داوطلبانی ھستند کھ میخواھند بھ شما کمک کنند بھ کانادا آمده و

	جامعھ کانادا بشوید.

	

 :ھوا 

در کانادا چھار فصل مختلف وجود دارد: بھار، تابستان، پائیز 
ار وسیعی است و در ھر (خزان) و زمستان.  کانادا کشور بسی

 ھوا میتواند در یک قسمت کانادا با قسمت دیگر متفاوت باش   ،فصل

بھار (مارس، آوریل و مھ) در بیشتر قسمت ھای کانادا فصل باران 
است و ھوا میتواند سرد باشد. در تابستان (ژوئن، ژوئیھ و اوت)، 

مو ھوا در بیشتر مناطق خیلی گرم است.  طی روز، درجھ ھوا مع
درجھ سان  ٣٠درجۀ سانتی گراد بوده و غالباً بھ باالی  ٢٠بیش از 

 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 
حرارت غالباً زیر صفر درجھ سانتی گراد است. از دسامبر تامارچ یا آپریل زمین پوشیده از  فوریھ)، ھوا بسیار سرد بوده ودرجھ

 معموالً باران بیش از برف میآید.مبیا (اطراف ویکتوریا و ونکوور) در جنوب غربی بریتیش کل  برف است.

ن در کانادا خیلی تعجب کنید.  با لباس بھ کشوری کھ از آن می آئید، شما ممکن است از سرما و برف در اولین زمستان تابستھ 
ورودتان بھ کانادا ممک  زمانبھ  بستھاز زیبائی منحصر بفرد زمستان ھای کانادا آماده باشید.  بردن مناسب، شما میتوانید برای لذت

و پالتوی زمستان نیز بھ شما کمک میکنند کھ کاله، پوتین، دستکش  است بمحض ورود لباس زمستانی بھ شما داده شود. ضامن شما
 برای خانواده تان بخرید.

 

 :واکسن ھا 

 و مؤثرترین راه ھا برای جلوگیری از مشکالت پزشکی و مرگ زودرس میباشد. واکسن یکی از سالمترین

ھا بھ شما در ساختن سیستم دفاعی بدنتان کمک میکنند. مثل ھمۀ داروھا در کانادا، واکسن ھا، قبل از اینکھ در اختیار عمو واکسن 
 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 
، باید مدرک واکسن ھید در خارج از کشور واکسن بزنیداین خدمات داوطلبی است. اگر بخوااستفاده از پیشنھاد واکسیناسیون بدھد. 
 خود را بھ کانادا بیآورید.  

تان ممکن است مستع  بعد از ورود بھ کانادا، بسیاری از واکسن ھا تحت برنامھ بھداشت استانی و قلمروئی میباشند.  شما و خانواده
وچک کاز آنھا جلوگیری کنند، بخصوص اگر در گذشتھ واکسن نزده باشید.  نوزادان و اطفال  میتوانند امراضی باشید کھ واکسن ھا

راضی ھستند کھ قابل جلوگیری است و در بعضی قسمت ھای کانادا، اطفال باید ھمھ واکسن ھای خود ر بخصوص مستعد گرفتن ام
 ) بزنند.daycareقبل از ورود بھ مدرسھ یا محل نگھداری کودکان در طی روز (

 بدھند.دکتر شما یا یک کلینیک بھداشتی ھمھ میتوانند اطالعات بیشتری در مورد تجدید واکسن ھا بھ شما ضامن یا 

اما بخاطر داشتھ باشید: وقتی واکسن بزنید؛  ن واکسن بزنند.یک تصمیم شخصی است کھ بخواھید شما و یا اعضای خانواده تااین 
ضعیف ھستند،  دیگرانبھ جلوگیری از انتشار امراض بھ افرادی کھ بیش از  کرده وشما خود و دیگران را در مقابل امراض حفظ 

 کمک میکنید.

 

 :غذا و آب

آب در کانادا برای نوشیدن سالم است. ھر منزلی آب جاری (لولھ کشی) سرد و گرم دارد. 
 شما ھروقت روز یا شب میتوانید آب داشتھ باشید.

ھای بزرگ  غذا برای خرید منوط بھ شھری است کھ در آن زندگی می کنید. در شھرتنوع 
یخورید دسترسی دارید، اما اً بھ اکثر غذاھائی کھ شما معموالً مفرھنگ ھای مختلف قطع

 شھرھای کوچک تنوع کمتری دارند.

زیادی از فرھنگ ھای گوناگون وجود دارد و شما  یھای بسیاری در کانادا وجود دارند، این بدین معنی است کھ غذاھافرھنگ 
گرانتر از آنچھ شما بھ  معموالً میتوانید فروشگاه ھای اختصاصی برای غذاھای اختصاصی را پیدا کنید.  بعضی غذاھا ممکن است

 آن عادت دارید باشند وعلتش ھوای کانادا و احتیاج بھ وارد کردن بعضی ازغذا ھا میباشد. 
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	: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 

نھ مجبور خواھید بود کھ دیان  ردمی کھ بھ ادیان مختلف معتقدند احترام بگذارید. از شما نھ خواستھ خواھد شد وملزم میکند کھ بھ م
 خود را تغییر دھید. آزادی دیانت یک از حقوق اساسی در کانادا است.

ئض مذھبی خود ادامھ با گروه مذھبی خاصی مربوط ھستند، شما میتوانید آزادانھ بھ فرا گرچھ بسیاری از ضامن ھای خصوصی
گونھ مرھونیت یا منت، عض  با موفقیت، بدون ھیچدھید. این افراد داوطلبانی ھستند کھ میخواھند بھ شما کمک کنند بھ کانادا آمده و

	جامعھ کانادا بشوید.

	

 :ھوا 

در کانادا چھار فصل مختلف وجود دارد: بھار، تابستان، پائیز 
ار وسیعی است و در ھر (خزان) و زمستان.  کانادا کشور بسی

 ھوا میتواند در یک قسمت کانادا با قسمت دیگر متفاوت باش   ،فصل

بھار (مارس، آوریل و مھ) در بیشتر قسمت ھای کانادا فصل باران 
است و ھوا میتواند سرد باشد. در تابستان (ژوئن، ژوئیھ و اوت)، 

مو ھوا در بیشتر مناطق خیلی گرم است.  طی روز، درجھ ھوا مع
درجھ سان  ٣٠درجۀ سانتی گراد بوده و غالباً بھ باالی  ٢٠بیش از 

 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 
حرارت غالباً زیر صفر درجھ سانتی گراد است. از دسامبر تامارچ یا آپریل زمین پوشیده از  فوریھ)، ھوا بسیار سرد بوده ودرجھ

 معموالً باران بیش از برف میآید.مبیا (اطراف ویکتوریا و ونکوور) در جنوب غربی بریتیش کل  برف است.

ن در کانادا خیلی تعجب کنید.  با لباس بھ کشوری کھ از آن می آئید، شما ممکن است از سرما و برف در اولین زمستان تابستھ 
ورودتان بھ کانادا ممک  زمانبھ  بستھاز زیبائی منحصر بفرد زمستان ھای کانادا آماده باشید.  بردن مناسب، شما میتوانید برای لذت

و پالتوی زمستان نیز بھ شما کمک میکنند کھ کاله، پوتین، دستکش  است بمحض ورود لباس زمستانی بھ شما داده شود. ضامن شما
 برای خانواده تان بخرید.
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 معموالً باران بیش از برف میآید.مبیا (اطراف ویکتوریا و ونکوور) در جنوب غربی بریتیش کل  برف است.

ن در کانادا خیلی تعجب کنید.  با لباس بھ کشوری کھ از آن می آئید، شما ممکن است از سرما و برف در اولین زمستان تابستھ 
ورودتان بھ کانادا ممک  زمانبھ  بستھاز زیبائی منحصر بفرد زمستان ھای کانادا آماده باشید.  بردن مناسب، شما میتوانید برای لذت

و پالتوی زمستان نیز بھ شما کمک میکنند کھ کاله، پوتین، دستکش  است بمحض ورود لباس زمستانی بھ شما داده شود. ضامن شما
 برای خانواده تان بخرید.
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 :توصیھ ھای نھائی

نیز خواھد  میباشد. اما سختی ھا و چالش ھائی جدید وفرصتھای شروع زندگی جدید در کانادا ھیجان انگیز و مملو از امکانات
داشت. برخی ممکن است مشکل در انطباق داشتھ باشند. زمان الزم است، بنابراین صبور باشید.  بخاطر داشتھ باشید کھ بسیاری ا 

 تازه واردان مثل شما قادر بھ انطباق بوده اند و کامالً در جامعھ کانادا جا افتاده اند.

آماده جواب دادن بھ سئواالت و نگرانی ھائی کھ دارید میباشد. آنھا  ضامن شما مات برای کمک بھ شما وجود دارند.و خدافراد 
برای  دفتر مھاجرتی برای مھاجرت، پناھندگی و شھروندی کانادا بھترین منافع شما را مد نظر دارند. شما ھمچنین میتوانید با 

 سئواالت مربوط بھ درخواست تان تماس بگیرید.

و سازمانھای اسکانی با حمایت مالی دولت میباشند.  ،منابع دیگرشامل گروه ھای اجتماعی، گروه ھای مذھبی، خدمات مشاوره ای
 از آنھا کمک بگیرید. ،دارند.  بدون ترس تجربھ ردان در تطابق با جامعھ بھ طرق مختلفکمک بھ تازه وادراین گروه ھا ھمگی 

در ھر مرحلھ معتقدید کھ با شما بد رفتاری میشود یا از شما سوء استفاده میشود، یا از مقدار حمایتی کھ ضامن شما بھ شما قو اگر 
	با ایمیل زیر تماس بگیرید: کانادا یو شھروند یپناھندگمھاجرت، با  فوراً داده بود برخوردار نیستید،  لطفاً 

IRCC.INSPSR-PPPRRI.IRCC@cic.gc.ca	

 نداردموقعیت اقامت برای شما  ای یمال تیحماھیچ خطری از لحاظ از دست دادن  ،کانادا یو شھروند یمھاجرت، پناھندگتماس با 

در وب سایت ھای استانی می توانی   وب سایت ھائی با اطالعات خیلی بیشتر وجود دارد کھ بھ آمادگی شما کمک نماید. در انتھا، 
اطالعات مفید فراوانی از جملھ سئواالتی کھ خیلی پرسیده میشود، وب سایت گروھھای مختلف، اخبار، رویدادھا و گردھمایی ھا ر 

 کسب کنید .

در  اسکان واقامتیت دولت کانادا شامل جزئیات بیشتری در مورد زندگی در کانادا، لیست و نقشھ سازمانھای خدماتی وب سا
و منابع اضافی دیگر برای آماده کردن شما  شھرھای سراسر کشور، اطالعات مربوط بھ ارزیابی و خدمات آموزش زبان رایگان

 برای مسافرت بھ کانادا میباشد.

/immigrationwww.canada.ca 
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