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تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

 کســب و کار موفــق و زندگــی  ای 

کانادایــی در یــک قــاب. 

ویزای کانادا

بـه مقصـد بیندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهـد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 

)10 خط(  1+)30 خط(   )604( 7733475 021  9130  2929
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی 
به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـــا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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دریافت مشاوره اولیه  
مرحله اول
روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارند که هر کدام از این روش ها، پیچیدگی های خود را دارا هستند. مشاوره با 

وکیلی خبره برای شما در انتخاب بهترین مسیر مفید خواهد بود.

تنظیم قرار داد
مرحله دوم
پس از دریافت مشاوره و انتخاب بهترین روش متناسب با اهدافتان می توانید با تنظیم یک قرارداد، تمامی مراحل انجام کار را برای 

اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به کارشناسان مجموعه تراست بسپارید.

دریافت مدارک اولیه  
مرحله سوم
با توجه به برنامه سرمایه گذاری انتخاب شده، مدارک درخواستی و حداقل سرمایه اعالم شده نیز ممکن است متفاوت باشد. مدارکی 

مانند تجربه کار مدیریتی، برخورداری از حداقل دارایی تعیین شده در برنامه سرمایه گذاری مورد نظر و نیز، مدارک مرتبط با ارزش دارایی 

های نقدی، از جمله این مدارک هستند.
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با تراست
سرمایه گذاری در کانادا
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ارائه درخواست سرمایه گذاری و دریافت دعوتنامه  
مرحله چهارم
برای سرمایه گذاری در کانادا، نیاز است تا ابتدا اظهار عالقه مندی و یا به اصطالح Expression of interest انجام شود. در ادامه، با 

توجه به درخواست ارسالی و شرایط اعالم شده متقاضی، یک دعوتنامه ارائه درخواست سرمایه گذاری )ITA( از طرف اداره مهاجرت 

برای شما صادر می شود.

تهیه پروپوزال برای کسب و کار
مرحله پنجم
از آنجایی که نیاز است تا در بیزنس پلن پیشنهادی با جزئیات به برنامه های آتی کسب و کار مانند تعداد کارمندان، مبلغ سرمایه گذاری 

و پیش بینی های آتی برای رشد کسب و کار نیز اشاره شود، کارشناسان با تجربه تراست به خوبی در تهیه این طرح پیشنهادی، شما را 

یاری خواهند کرد

ارسال مدارک به همراه ارائه بیزینس پلن   
مرحله ششم
در این مرحله طرح پیشنهادی به همراه مدارک  و تاییدیه های مالی مورد نیاز به اداره مهاجرت کانادا ارسال می شود و مکاتبات الزم به 

وسیله وکیل مهاجرتی تراست صورت می گیرد.

امضای توافق نامه عملکرد
مرحله هفتم
بعد از ارزیابی مدارک و تأیید طرح پیشنهادی، از داوطلب سرمایه گذاری در کانادا درخواست می شود تا یک توافق نامه اجرای تعهدات 

کسب وکار با اداره مهاجرت به امضا برساند. 

دریافت نامه حمایتی  
مرحله هشتم
بعد از امضای توافق نامه، یک نامه حمایتی )letter of support( و یا یک تأییدیه )Letter of Confirmation( از طرف اداره 

مهاجرت برای شما صادر می شود. 

ارائه درخواست صدور ویزا  
مرحله نهم
با توجه به نامه حمایتی صادر شده، برای اخذ مجوز کاری موقت، جهت سرمایه گذاری در کانادا اقدام خواهد شد. تمامی مراحل اخذ 

ویزای سرمایه گذاری کانادا به عهده کارشناسان مجرب در تیم تراست است تا شما هیچ گونه دغدغه ای از این بابت نداشته باشید.

دریافت ویزا 
مرحله دهم

در نهایت، ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا به شما تقدیم می گردد.
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دریافت وقت مشاوره اولیه  
مرحله اول
در این مرحله کافی اســت تا با یک تماس تلفنی و یا پر کردن فرم ارزیابی در ســایت، یک وقت مشاوره از کارشناسان ما دریافت 

کنید. 

تنظیم قرارداد
مرحله دوم
بعد از تشــریح کامل شرایط و خواسته های شما، راهنمایی های الزم از طرف کارشناس به شما داده خواهد شد و با عقد قرارداد، 

فرآیند اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا آغاز می شود.

دریافت مدارک اولیه  
مرحله سوم
پس از تحویل مدارک به کارشناســان تراســت، در حالی که با خیالی آسوده به ســایر کارهای خود می رسید، مطمئن هستید که 

کارشناسان تراست پیوسته در حال پیگیری کارهای شما هستند. 

معرفی فهرست دانشگاه ها   
مرحله چهارم

در این مرحله با توجه به شرایط شما فهرستی از دوره های موجود در رشته مورد عالقه تان در اختیار شما قرار می گیرد. 

اپالی دانشگاه های کانادا و ارسال مدارک
مرحله پنجم

در این مرحله، فرم های مورد نیاز دانشگاه مورد نظر شما تکمیل و به همراه مدارک برای دانشگاه ارسال خواهند شد. 

پرداخت شهریه و سایر هزینه ها  
مرحله ششم
پس از اخذ پذیرش تحصیلی، شهریه دانشگاه پرداخت می شود. نکته جالب توجه این است که کارشناسان با تجربه تراست می توانند 

با توجه به رزومه تحصیلی و شرایط شما، بیشترین مقدار ممکن از بورسیه های تحصیلی را برای شما دریافت کنند. بنابراین، ممکن 

است نیاز به پرداخت شهریه در ترم های بعدی نداشته باشید.

دریافت نامه پذیرش 
مرحله هفتم

در این مرحله نامه پذیرش از دانشگاه در دستان شماست. به شما تبریک می گوییم! آماده تحصیل در کانادا شوید.

دریافت ویزای تحصیلی 
مرحله هشتم
در نهایت، با توجه به دریافت نامه پذیرش از دانشگاه، برای صدور ویزای تحصیلی کانادا اقدامات الزم برای شما انجام می شود. 
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تحصیل در کانادا با تراست
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فصل 1: قبل از ورود به کانادا

1( آماده سازی کلیه اسناد رسمی متعلق به خود و اعضای خانواده تان که 
شما را همراهی می کنند:

سایر مدارک مورد نیاز

ــا مجــوز رانندگــی  	 گواهینامــه رانندگــی و / ی
)IDP( بیــن المللــی

مدارک رزرو هتل یا اقامتگاه موقت 	

مدارک و سوابق پزشکی

 سوابق رسمی واکسیناسیون  	

ســوابق پزشــکی )نتایــج آزمایــش، اشــعه  	
ایکــس، آلــرژی و غیــره(

سوابق دندانپزشکی  	

نسخه های دارویی 	

سوابق و مدارک تحصیلی و کاری

مدارک تحصیلی و گواهینامه ها 	

رزومه و سوابق کاری 	

توصیه نامه اساتید 	

توصیه نامه از مدیران فعلی  	

نامــه پذیــرش از مدرســه، کالــج یــا دانشــگاه  	
بــرای فرزنــدان و یــا خودتــان

مدارک تحصیلی و ریز نمرات  	

نتیجه آزمون های زبان  	

مدارک هویتی و شناسایی

کارت ملی 	شناسنامه 	
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کارت پایان خدمت 	

گذرنامه 	

گواهی ازدواج یا طالق 	

گواهی فوت برای همسر متوفی 	

سوابق فرزندخواندگی  	

مــدارک شــما بایــد بــه زبــان انگلیســی یــا فرانســه، کــه زبان هــای رســمی کانــادا هســتند، ترجمــه شــده  	
باشــند. هنــگام ارائــه مــدارک خــود بــه مقامــات کانادایــی، همیشــه اصــل، ترجمــه تأییــد شــده و نــام و 

اطالعــات تمــاس دارالترجمــه معتبــر را ارائــه دهیــد. 

ــه  	 ــه شــما ملحــق می شــوند بایــد کپــی مــدارک آنهــا را نیــز ب اگــر برخــی اعضــای خانواده تــان بعــدا ب
همــراه داشــته باشــید.

کارت زرد بین المللــی واکسیناســیون  بــا ارائــه کارت واکســن، پاســپورت و پرداخــت هزینــه از مراکــز  	
بهداشــت قابــل دریافــت اســت

2( انجام معاینات پزشکی

هزینــه درمــان در کانــادا باالســت. از طرفــی ارجــاع بــه پزشــک متخصــص نیــز فراینــدی پیچیده تــر 
و طوالنی تــر نســبت بــه ایــران دارد. پــس توصیــه می شــود قبــل از عزیمــت بــه کانــادا یــک چــکاپ 
کامــل پزشــکی و دنداپزشــکی انجــام بدهیــد و اگــر نیــاز بــه درمــان داریــد آن را انجــام بدهیــد تــا بــه 

محــض ورود بــه کانــادا دغدغــه مراجعــه بــه پزشــک را نداشــته باشــید.

3( تهیه بلیط هواپیما

خرید بلیط هواپیما را به روزهای آخر موکول نکنید تا بلیطی با قیمت مناسب پیدا کنید 	

ــا احتســاب یــک یــا دو هفتــه بیشــتر در نظــر بگیریــد تــا در  	 مــدت زمــان صــدور و پیــکاپ ویــزا را ب
صــورت تاخیــر در دریافــت ویــزا، برنامــه ریــزی تــان بهــم نریــزد
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وب سایتهای خارجیوب سایتهای ایرانی

مقایسه

ارزان تر 	

امکان پرداخت ریالی 	

تنوع بیشتر 	

امــکان پرداخــت از طریــق آشــنایان در خــارج  	
از کشــور

www.skyscanner.comwww.qatarairways.com

www.wego.comwww.omanair.com

www.safarestan.comwww.aircanada.com

www.flightio.comwww.turkishairlines.com

www.alibaba.comwww.westjet.com

www.eligasht.comwww.luftansa.com

بلیط را می توانید از وب سایتهای زیر تهیه کنید:

http://www.skyscanner.com
http://www.qatarairways.com
http://www.wego.com
http://www.omanair.com
http://www.safarestan.com
http://www.aircanada.com
www.flightio.comhttp://
http://www.turkishairlines.com
http://www.alibaba.com
http://www.westjet.com
http://www.eligasht.com
http://www.luftansa.com
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4( آماده سازی لوازمی که بهتر است همراه داشته باشید:

مواد غذایی

نمــک، فلفل، زعفــران، زردچوبه، لیمو ادویه
عمانی

چای، قهوه، دمنوشنوشیدنی

سبزی خورشت یا پلوسبزی خشک

تن ماهی، کنسرو حبوباتکنسرو

گردو، پسته، بادام، فندقآجیل

قیصی، آلبالو، سیب، خرمالو، آلومیوه خشک

وسایل برقی / الکترونیک

پین سیم کارت، شارژر، کارت حافظهموبایل

هدفون، کابل USB و HDMIلپ تاپ

پاور بانک 

به تعداد وسایل الکترونیکی )حداقل تبدیل آداپتور 
4 عدد(

دوربین 

ریش تراش

اسپیکر

ماشین حساب

اتوی لباس و مو

سشوار

تجهیزات اپیالسیون
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وسایل آرایشی و 
بهداشتی

آینه

تیغ، ژل اصالح، افترشیوتجهیزات اصالح صورت و بدن

حوله و دستمال کاغذی

شــامپوی ســر و بدن، نرم کننده، ژل شوینده
ضدعفونی کننده

ضدآفتاب، مرطوب کننده، لوسیونمحصوالت مراقبت پوستی

شانه و برس

عطر و اسپری

ناخن گیر، سوهان، موچین، قیچیوسایل مانیکور

لوازم آرایش

پد ماهانه

حوله

مسواک، خمیردندان، نخ دندانبهداشت دندان

پوشاک

پالتو، کاپشن، دستکش، کاله و شاللباس های گرم

کفش، بوت، دمپاییکفش

لباس راحتی

لباس مجلسی

لباس رسمی
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پوشاک
لباس زیر

لباس ورزشی

وسایل آشپزخانه

قاشق و چنگال

بشقاب و کاسه

قابلمه و ماهیتابه

لیوان

کیسه زباله و سفره

درب بازکن

وســایل مربــوط بــه امور 
مالی

تا سقف 10 هزار دالرپول نقد 

کارت های بانکی ایران

فعال کردن رمز پویای کارت 

)ترجیحــا  بانــک  اپلیکیشــن  نصــب 
روی گوشــی  پاســارگاد(  یــا  ســامان 

موبایل 

نصب فیلترشکن با آی پی ایران 

سایر لوازم

پتو و ملحفه

دفترچه، مداد، خودکار، چسبنوشت افزار

یادگاری ها

مطالعه و آفتابیعینک
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بــه طــور کلــی، میــزان بــار مجــاز در هــر ایرالیــن متفــاوت اســت. امــا حداکثــر وزن هــر چمــدان در 
اکثــر شــرکت های معتبــر ۲۳ کیلوگــرم می باشــد. شــما بــرای ســفر بــه کانــادا می توانیــد دو چمــدان 
۲۳ کیلویــی داشــته باشــید. یــک چمــدان کوچــک را هــم می توانیــد بــا خــود بــه داخــل کابیــن ببریــد 
کــه وزن آن معمــوال بایــد بیــن ۸ تــا ۱۲ کیلوگــرم باشــد )کــه مقــدار دقیــق آن بــاز هــم بــه ایرالیــن 
شــما بســتگی دارد( و انــدازه آن هــم بایــد معقــول باشــد کــه در داخــل کابیــن هواپیمــا جــای بگیــرد. 
البتــه، برخــی از ایرالین هــا بــه مســافران فرســت کالس و بیزینــس کالس اجــازه می دهنــد کــه یــک 

چمــدان کوچــک دیگــر هــم بــا خودشــان بــه همــراه داشــته باشــند.

توجه 

اگر بار اضافه به همراه داشته باشید، باید جریمه پرداخت کنید که مقدار آن در هر ایرالین متفاوت است. 
اما این اضافه بار چه 1 کیلو باشد چه 23 کیلو، معادل یک بسته 23 کیلوگرمی در پروازهای اکونومی و یک 

بسته 30 کیلوگرمی در پروازهای بیزینس است.

5( برنامه ریزی برای مکان اقامت در اولین روزهای ورود به کانادا 
اگر قصد دارید برای مدتی کوتاه در منزل خویشــاوندان یا دوســتان تان اقامت داشــته باشــید، حتما از 
قبل به آنها اطالع دهید و هماهنگ کنید. آدرس منزل و شــماره تماس آنها را حتما به همراه داشــته 

باشید. 

اما اگر از آن دسته کسانی هستید که ترجیح می دهید از ابتدا خانه اجاره کنید، برای تان این امکان 
فراهم شده تا از راه دور خانه مدنظرتان را پیدا کنید. در ادامه با  بهترین سایت های اجاره خانه آشنا 

می شویم:

وب سایت:

 Kijiji

ایـن وبسـایت محـل مناسـبی بـرای جسـت و جـوی خانـه در کانـادا اسـت. امـا عـالوه بـر جسـت و جو 
بـرای خانـه، امکانـات و بخـش هـای دیگـری هـم در آن وجـود دارد کـه بـه شـما اجـازه مـی دهـد هـر 
چیـزی از خـودرو گرفتـه تـا اقـالم دسـت دوم و وسـایل منـزل و حـتی بلیـط کنسـرت را خریـداری کنیـد.

http://Kijiji
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حتما اطمینان پیدا کنید

 کــه تمامــی توضیحــات برای هر آگاهی را به دقت مطالعه کنید تــا از کالهبرداری از طریق آگهی های این 
ســایت جلوگیری کنید و همچنین، برای اجاره خانه هم حتما قبل از قرارداد بســتن، از منزل مورد نظر دیدن 

فرمایید.

View it

ایــن وبســایت بــه شــما اجــازه مــی دهــد تــا بــر اســاس بــازه ی قیمتــی مــد نظــر خــود، محلــه ای کــه 
 View .بــرای اقامــت در نظــر داریــد و همینطــور نــوع اقامتتــان، گزینــه هــای مناســب را پیــدا کنیــد
it یکــی از بهتریــن وبســایت هــا بــرای جســت و جــوی خانــه در کانــادا اســت و اکثــر آگهــی هــای 
آن هــم دارای عکــس هــای زیــادی از ملــک مــورد نظــر هســتند. همچنیــن، شــما در ایــن وبســایت 
مــی توانیــد از طریــق ایمیلتــان اطالعیــه هایــی درمــورد آگهــی مــورد نظــر خــود نیــز دریافــت کنیــد

PadMapper

ــزل  ــرای جســت و جــوی من ــان تریــن وبســایت هــا ب ــل اطمین پدمپــر یکــی از معــروف تریــن و قاب
در کانــادا اســت. ایــن ســایت بــه شــما اجــازه مــی دهــد تــا بــر اســاس نقشــه بــه جســت و جــوی 
 ،View it آپارتمــان هــا و ســایر گزینــه هــا در محلــه ی مــورد نظــر خــود در کانــادا بپردازیــد. ماننــد
در پدمپــر هــم شــما مــی توانیــد بــا فیلتــر کــردن بــر اســاس قیمــت، تعــداد اتــاق هــا و نــوع اقامــت 

خــود، گزینــه هــای مناســب بــرای خــود را پیــدا کنیــد

Toronto rentals

فیلتــر جســت و جــو در ایــن ســایت مــی توانــد بــر اســاس محــدوده ی قیمــت، نــوع ملــک، تعــداد 
اتــاق خــواب هــا، حمــام، مبلمــان، مســکونی یــا غیــر مســکونی بــودن ملــک و حتــی امــکان نگهــداری 
از حیــوان خانگــی، گزینــه هــای مــد نظرتــان را بــرای شــما نمایــش دهــد. همچنیــن، بــه شــما اجــازه 

مــی دهــد تــا صدهــا واحــد را بــه صــورت یــک لیســت یــا نقشــه فهرســت کنیــد.

http://View it
http://View it
http://PadMapper
http://Toronto rentals
http://Toronto rentals


19راهنمای عزیمت به کانادا

Bunz Home Zone

یکــی دیگــر از مــکان هــای عالــی بــرای پیــدا کــردن خانــه در کانــادا ایــن وبســایت اســت کــه امکانــات 
جذابــی بــا صدهــا گزینــه بــرای اجــاره در سراســر کانــادا در اختیــار کاربــران خــود قــرار مــی دهــد.

Rent Seeker

ایــن وبســایت بــه کاربــران اجــازه مــی دهــد تــا اجــاره بهــای متوســط بــرای انــواع مختلــف واحــد در 
تورنتــو را مشــاهده کننــد و عــالوه بــر ایــن، ســه ویژگــی کلیــدی و مهــم هــر واحــد در هنــگام جســت 

و جــو را نیــز از طریــق عکــس، طــرح طبقــه و جزئیــات دیگــر بــه نمایــش قــرار مــی دهــد.

Condos

استفاده از این وبسایت رایگان است. منتها برای جست و جوی خانه در آن باید ثبت نام کنید و یک 
حساب کاربری داشته باشید.

مانند برخی دیگر از نمونه هایی که معرفی کردیم، این وبسایت نیز به کاربران اجازه می دهد تا جست 
و جــوی خــود را بــر اســاس معیارهایی که مــد نظر دارند، محدود کنند. همچنین، شــما مــی توانید یک 
منطقه ی خاص را انتخاب کنید تا این وبســایت فقط در همان منطقه گزینه های موجود را برای شــما 

نمایش دهد.

Walk score

برای پیدا کردن آپارتمان در شهرهای مختلف کانادا می توانید از این وبسایت استفاده کنید. در این 
وبســایت نیز فیلترهای کاربردی بســیار خوبی وجود دارد که به شــما اجازه می دهند محدوده ی جست 

و جوی خود را بر اساس معیارهایی که مد نظر دارید، کوچک تر کنید.

http://Bunz Home Zone
http://Bunz Home Zone
http://Rent Seeker
http://Condos
http://Walk score
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فیلترهــای بســیار کاربــردی و جذابــی از قبیــل زمــان رفــت و آمــد، فاصلــه تــا نــاوگان حمــل و نقــل 
عمومــی و محــل هــای مــورد نظرتــان بــرای زندگــی در ایــن وبســایت وجــود دارد کــه وجــه تمایــز آن 

نســبت بــه ســایر وبســایت هایــی اســت کــه در ایــن زمینــه فعالیــت مــی کننــد

Realtor

در ایــن وبســایت نیــز مــی توانیــد خانــه ی مــورد نظــر خــود در کانــادا را بــا محــدود کــردن جســت و 
جــو بــر اســاس بودجــه، اتــاق خــواب، حمــام و ســایر انتخــاب هــا پیــدا کنیــد.

Apartmentscanada

ایــن وبســایت یــک پایــگاه عظیــم از آگهــی هــای اجــاره خانــه و لیســت آن هــا در کانــادا در اختیــار 
دارد. در واقــع، ایــن وبســایت بخشــی از مجموعــه ی Rent Hello Rental Network اســت کــه 
گروهــی بــا بیــش از ۱۰۰ پورتــال وبســایت اجــاره منــزل در کانــادا تحــت نظــر آن فعالیــت مــی کننــد. 

4Rent

در این وبســایت می توانید واحدهای مختلف در اطراف شــهر را از طریق نمای لیســت خود و یا نمای 
نقشــه مشــاهده بفرمایید. همچنین، ممکن اســت چند واحد با شــرایط مختلف را برای انتخاب مد نظر 
داشته باشید که می توانید با ذخیره سازی آن ها، شرایط هر کدام را به صورت مجزا و تک به تک از 

صاحب خانه جویا شوید.

Casalova

از طریق این ســایت می توانید برای صدها لیســت و آگهی خانه در تورنتو جســت و جو کنید. شــما با 
انتخــاب بودجــه، متراژ خانه و تاریخ در دســترس قــرار گرفتن آن می توانید گزینه های مناســب برای 

خودتان و اعضای خانواده ی خود را پیدا کنید.

http://Realtor
http://Apartmentscanada
http://4Rent
http://4Rent
http://Casalova
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ــادا  ــر کان ــران امــالک در سرتاس ــداد بســیار زیــادی از صاحبــان خانــه و مدی ــا تع ــه، ب ــن مجموع ای
همــکاری دارد. هــر صفحــه از ایــن وبســایت شــهرهای بــزرگ و محبــوب در کانــادا را لیســت مــی کنــد 
کــه اگــر بــه بخــش پاییــن آن مراجعــه کنیــد، یــک لیســت از تقاطــع هــای خیابــان هــا در شــهر مــورد 
نظــر خــود پیــدا خواهیــد کــرد کــه اگــر بــه دنبــال بخــش یــا منطقــه ی بســیار خاصــی مــی گردیــد، 
مــی توانــد بــه شــدت برایتــان کاربــردی و مفیــد باشــد تــا فقــط در منطقــه ی مــورد نظــر خودتــان 
جســت و جــو کنیــد. طراحــی مــدرن، شــیک و منحصــر بــه فــرد ایــن وبســایت هــم جــزو ســایر مزیــت 

هــا و ویژگــی هــای شــاخص آن بــه شــمار مــی رونــد

Gottarent

ــل جســت و جــو  ــادا در ایــن وبســایت قاب ــگاه داده هــا از امــالک اجــاره ای در کان جامــع تریــن پای
اســت کــه ایــن فراینــد را بــه شــدت بــرای کاربــران ســاده و راحــت کــرده اســت. شــما مــی توانیــد 
ـی وارد کنیــد و ســپس  محــل مــورد نظــر خــود بــرای کرایــه خانــه در کانــادا را در صفحــه ی اصـل

ــاق خــواب را اعمــال کنیــد ــا تعــداد ات ــد قیمــت و ی ــان مانن فیلترهــای بعــدی مــورد نظرت

توجه

 بهتر اســت حداقل ســه ماه زودتر از ســفر به کانادا از طریق وبسایت های معرفی شده، جست و جوی خود 
را برای پیدا کردن خانه ی ایده آل و مناسب برای خود در کانادا آغاز کنید.

6( انتخاب شرکت فریت بار

7( خرید بیمه درمانی خصوصی

 ایــن بیمــه هزینــه هــای فوریــت هــای پزشــکی را تــا زمــان دریافــت بیمــه درمانــی دولتــی در کانــادا 
پرداخــت مــی کنــد. بیمــه درمانــی خصوصــی ضــروری اســت زیــرا زمــان بیــن درخواســت و دریافــت 

کارت بیمــه خدمــات درمانــی دولتــی مــی توانــد ســه مــاه یــا بیشــتر باشــد. 

http://Gottarent
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8( تسویه بدهی ها، قبضها، چکها، جریمه ها و ...

9( پرداخت عوارض خروج از کشور

10( گرفتن مدارکی تحصیلی فرزندان از مدرســه ایران و ثبت نام آنها در 
مدرسه کانادا

11( آشنایی با کشور کانادا، مقررات، فرهنگ و ...
 از طریق مطالعه و یا شرکت در کالس های آنالین رایگان

12( پیدا کردن مراکز خدماتی برای مهاجران جدید کانادا
از طریق سایت اداره مهاجرت کانادا

  B4 & B4aو Declaration Card 13( تکمیل فرمهای

 :B4 فرم

لیســتی از وســایلی که همراه خود به کانادا آورده اید که ۸ ســتون دارد. میتوانید وسایل همراه خود را 
در ۸ گروه دسته بندی کنید و در این فرم بنویسید.

 :B4a فرم

در صورتی که فرم B4 کافی نباشد میتوانید از این لیست نیز استفاده کنید

فرم Declaration Card: محتویات فرم شــامل ســواالتی در مورد اطالعات شخصی، محتویات چمدان و 
میزان وجه نقد همراه است
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فصل 2 کانادا: نگاهی اجمالی

جغرافیا و آب و هوا:

وســعت: کانــادا دومیــن کشــور بــزرگ دنیــا اســت کــه مســاحتی بــه وســعت ۱۰ میلیــون کیلومتــر مربــع  	
را پوشــش می دهــد.

مرزهــای آبــی: کانــادا از ســه طــرف توســط اقیانــوس هــا در برگرفتــه شــده: اقیانــوس آرام در غــرب،  	
اقیانــوس اطلــس در شــرق و اقیانــوس منجمــد شــمالی در شــمال. روی هــم رفتــه، کانــادا بیــش از 

ــط ســاحلی دارد.  ــر خ ۲۰۰،۰۰۰ کیلومت

مــرز خشــکی: در خشــکی دو مــرز مشــترک بــا ایاالت متحــده دارد: یــک مــرز بســیار طوالنــی در جنــوب  	
و یــک مــرز طوالنــی دیگــر در شــمال غــرب. 

ــواع مختلــف جنگل هــا، علــف  زارهــای دشــتی و  تنــدرا قطبــی  	 ــد، ان ــا کوه هــای بلن مناظــر: مناطقــی ب
وجــود دارد کــه در آن زمیــن بــرای همیشــه یــخ زده اســت. همچنیــن تعــداد بســیار زیــادی رودخانــه  و 

ــادا وجــود دارد. دریاچــه  در سرتاســر کان
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فصــل گــرم: تابســتان از مــاه ژوئــن تــا ســپتامبر طــول  	
ــد،  ــر می کن ــرم تغیی ــا گ ــدل ت ــوا از معت می کشــد و آب و ه
دمــای روز بیــن ۲۰ تــا ۳۰ درجــه ســانتیگراد  و یــا باالتــر 
ــو و کبــک هــوای  ــوب انتاری ــر اســت. همچنیــن در جن متغی

ــود. ــد ب بســیار مرطوبــی را شــاهد خواهی

ـی هســتند کــه در  	 فصــول معتــدل: پاییــز و بهــار فصوـل
طــی آن هــوا بــه تدریــج ســردتر یــا گرم تــر می شــود و بیشــتر بــارش ســاالنه در ایــن فصــول رخ می دهــد.

فصــل ســرد: زمســتان در بیشــتر مکان هــا بســیار ســرد اســت و دمــای هــوا بــه زیــر صفــر درجــه  	
ســانتیگراد می رســد. بــرف از مــاه دســامبر تــا مــارس یــا آوریــل شــروع بــه باریــدن میکنــد. امــا مناطقــی 
بــرای مثــال در جنــوب غربــی بریتیــش کلمبیــا )از جملــه شــهرهای ویکتوریــا و ونکــوور( نیــز وجــود دارنــد 
کــه در آن دمــای هــوا بــه طــور کلــی بــاالی صفــر اســت و میــزان بارندگــی نســبت بــه بــارش بــرف بیشــتر 

میباشــد.

استان ها و شهرهای کانادا

ــادا،  ــزرگ کان ــاوا اســت کــه در اســتان انتاریــو واقــع شــده اســت. ســه شــهر ب ــادا ات پایتخــت کان
تورنتــو )اونتاریــو(، مونتــرال )کبــک( و ونکــوور )بریتیــش کلمبیــا( هســتند. جمعیت کل این شــهرها 

بیــش از ۱۰ میلیــون نفــر )تقریبــا یــک ســوم جمعیــت کانادایــی( اســت. 

کانادا دارای ۱۰ اســتان اســت که هر کدام دارای یک شــهر به عنوان مرکز اســتان اســت. این استان ها  
عموما به پنج منطقه تقسیم می شوند. 

استان / قلمروجمعیتپایتخت ها

St. John’s514,536نیوفاندلند و البرادور

Charlottetown۱4۰,۲۰4جزیره پرنس ادوارد

Halifax921,727نوا اسکوشیا
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استان / قلمروجمعیتپایتخت ها

Fredericton751,171نیوبرانزویک

Québec City7,903,001کبک

Toronto12,851,821انتاریو

Winnipeg1,208,268مانیتوبا

Regina1,033,381ساسکاچوان

Edmonton3,645,257آلبرتا

Victoria4,400,057بریتیش کلمبیا

Iqaluit31,906نوناووت

Yellowknife41,462سرزمینهای شمال غربی

Whitehorse33,897قلمرو یوکان

کل33 میلیون

جمعیت کانادا دارای توزیع غیر یکنواخت است. با توجه به عوامل مربوط به مسائل تاریخی، آب 
و هوا و اقتصاد، اکثریت مردم در جنوب کانادا و کبک، بریتیش کلمبیا و آلبرتا زندگی می کنند. 
بخش عمده ای از شــمال تراکم جمعیتی بســیار پایینی دارد که بیشــتر به خاطر آب و هوای سرد 

است.
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مردم کانادا
با این حال، در طول تاریخ کشور، مهاجرت نیز نقش مهمی در ساخت جامعه کانادایی داشته است.

رواج سنت
در طی ۲۰۰ سال گذشته، بسیاری از تازه واردان به ساخت و ارتقا سبک زندگی این کشور کمک کرده اند. 
امروزه، گروه های مختلف قومی و مذهبی به عنوان کانادایی های مستقل در صلح در کنار هم زندگی 
و کار مــی کننــد. تقریبــا ۲۰ درصد از کانادایی ها در خارج از کانادا به دنیا آمده اند. در تورنتو، بزرگ ترین 

شهر کانادا، این تعداد بیش از 4۵ درصد است. 

بومیان

فرانسوی ها انگلیسی ها

بنیانگذاران
اصلی
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زبان

زبــان اصلــی کانــادا انگلیســی و فرانســه اســت. بیشــتر افــرادی کــه زبــان فرانســه را بــه عنــوان زبــان 
اول صحبــت مــی کننــد در کبــک ســاکن هســتند.طبق قانــون، دولــت فــدرال بایــد در سراســر کانــادا 

عــالوه بــر زبــان انگلیســی، بــه زبــان فرانســه  نیــز خدمــات ارائــه نمایــد.

اقتصاد
بازار آزاد کانادا از سه نوع اصلی صنایع تشکیل شده است:

صنایع خدماتی

هــزاران شــغل مختلــف در حوزه هایی مانند حمل و نقل، آموزش، مراقبت های بهداشــتی، ساخت وســاز، 
بانکداری، خدمات خرده فروشــی وگردشــگری جزو صنایع خدماتی به شــمار میروند . اکنون بیش از 7۵ 

درصد کانادایی ها در صنایع خدماتی شغل دارند.
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صنایع تولیدی

ـی را برای فروش در کانادا و سرتاســر جهان تولیــد می کند. محصوالت تولید  صنایــع تولیــدی محصوالـت
شده شامل کاغذ، تجهیزات پیشرفته، فناوری های حوزه هوا فضا، خودرو، ماشین آالت، غذا، پوشاک و 

بسیاری از کاالهای دیگر می شوند. بزرگ ترین شریک تجاری کانادا، ایاالت متحده آمریکا است.

صنایع منابع طبیعی

شــامل جنگلداری، ماهیگیری، کشــاورزی، معدن و انرژی می شوند. این صنایع نقش مهمی در تاریخ و 
توســعه کشــور ایفا کرده اند. امروزه، اقتصاد بســیاری از مناطق کانادا همچنان به توسعه منابع طبیعی 
وابســته اســت و درصد زیادی از صادرات کانادا را کاالهای منابع طبیعی مانند نفت، گاز و مواد معدنی  

تشکیل میدهند.

دولت
سه فاکتور کلیدی در مورد دولت کانادا وجود دارد:

سلطنت مشروطه 	

دموکراسی پارلمانی  	

دولت فدرال  	

ایالت فدرال

کانادا در مقامات اجرایی دارای سه سطح دولت  فدرال، استانی یا محلی و شهرداری میباشد. هر سطح 
از دولت مسئولیت های مختلف و نقش های متفاوتی در کشور دارند.

دولت فدرال

دولت فدرال مســتقر در اتاوا، پایتخت کشــور کانادا اســت. این نهاد مســئول مســائل ملی و بین المللی 
ماننــد دفــاع ملی، امور خارجه، بیمه اســتخدام، پول و بانکداری، مالیات فدرال، خدمات پســتی، حمل و 
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نقل، خطوط تلفن و خطوط لوله، زمین های عمومی و حقوق و قانون جنایی اســت. به طور کلی، دولت 
فدرال با قوانینی ســر و کار دارد که کل کشــور را تحت تاثیر قرار می دهد. این مقام توســط نخست وزیر 

که مقام ارشد یا "اولین" فرد در دولت است، هدایت می شود.

اولین حاکمیت
در سراسر کشور نیز گروه هایی در قالب شورا وجود دارند که به مسائل اولیه رسیدگی میکنند. شوراها 
اتحادیه ای  مشــابه شــهرداری ها هستند. اعضای شــورا، اعضای هیئت منصفه را انتخاب می کنند که 

تصمیماتشان نقش راهبردی در مدیریت جامعه دارد می گیرد.

دموکراسی پارلمانی

پارلمان دارای ســه بخش اســت: پادشــاه )ملکه یا شــاه(، ســنا و مجلس عوام. در دموکراســی پارلمانی 
کانادا، مردم نمایندگانی را برای تشکیل مجلس عوام در اتاوا انتخاب میکنند. مردم همچنین نمایندگان 

تشکل  استانی و محلی

۱۰ اســتان و ســه منطقه در کانادا وجود دارد. هر اســتان توســط اســتاندار هدایت می شــود و مجلس 
قانونگــذاری خــود را دارد. ایــن قــدرت را دارد که قوانین خود را تغییر دهــد و زمین های عمومی خود را 
مدیریت کند. هر یک از مناطق نیز توســط یک نفر هدایت می شــود و بســیاری از عملکردهای مشــابه 

یک استاندار را انجام می دهد.

تشکل شهرداری

این یک نهاد دولتی است که بر یک شهر )یا حومه آن( نظارت می کند. شهرداری ها مسئول مدیریت 
حمل و نقل عمومی، آتش نشانی، پلیس محلی،ساخت و ساز های، کتابخانه ها، پارک ها، سیستم های 
آب عمومــی، جــاده ها و پارکینگ هســتند. آن ها این قدرت را از دولت های اســتانی دریافت می کنند. 

شهرداری به دست یک شهردار هدایت می شود.
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ـی و همچنیــن شــورای شــهر  را خودشــان انتخــاب می کنند. این  مجالــس قانونگــذاری اســتانی و محـل
نمایندگان مسئول تصویب قوانین، تعیین و نظارت بر هزینه ها هستند و دولت را به چالش میکشند.

نمایندگان منتخب در هر سطح از دولت
کانادایی ها نمایندگان سیاسی در هر سه سطح دولت را انتخاب می کنند:

فدرال، استانی یا محلی، و شهرداری.

نماینــدگان منتخــب در ســطح فــدرال را اعضــای پارلمــان 
) نماینــدگان مجلــس( مــی نامنــد. نماینــدگان منتخــب 
 )MLA( در ســطح اســتان را اعضــای مجلــس قانونگذاری
مــی نامنــد، بــه غیــر از در انتاریــو، کــه آنهــا بــه عنــوان 
اعضــای پارلمــان اســتانی )MPP( شــناخته مــی شــوند. 
 )MNA( ـی  مـل شــورای  اعضــای  عنــوان  بــه  کبــک،  در 
ــه  ــرادور، ب ــد و الب شــناخته مــی شــوند. و  در نیوفاندلن

عنــوان اعضــای مجلــس مجمــع )MHAs( شــناخته مــی شــوند. بــه نماینــدگان منتخــب در شــهرداری 
 MPPs، MLAs، MHAs، ،هــا معمــواًل مشــاور )اعضــای شــورا ( گفتــه مــی شــود. نماینــدگان مجلــس
ــا مــردم در مــورد مســائل مهــم و جــاری  ــرای مشــورت ب ــب جلســاتی ب MNAs و اعضــای شــورا اغل

ــد. ــزار می کنن برگ

سلطنت مشروطه
کانادا یک سلطنت مشروطه است. این به این معنی است که ملکه یا پادشاه کانادا رئیس کشور است 

و نخست وزیر رئیس اداره دولت است.

به عنوان رئیس کشورهای مشترک المنافع، ملکه )یا پادشاه(، روابط کانادا را به ۵۳ کشور دیگر متصل 
میکند که برای پیشبرد منافع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ضروری میباشد، از جمله با ۱۶ کشور دیگر 

که ملکه آنها نیز هست.
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سازمان های فعال مهاجرتی

بــرای  زیــادی  مهاجرپذیــر  ســازمانهای  کانــادا 
کانــادا  در  وارد  تــازه  مهاجــران  بــه  کمــک 
تاســیس کــرده اســت. بودجــه ایــن ســازمان هــا 
توســط دولــت تأمیــن مــی شــود و خدمــات آنهــا 
رایــگان اســت. آنهــا بهتریــن منابــع  اطالعاتــی و 
مشــاوره ای در مــورد زندگــی در کانــادا هســتند. 
ایــن مراکــز بــرای تأمیــن نیازهــای مقدماـتـی 

ــه: ــد از جمل ــم کنن شــما را فراه

جستجوی کار 	

مطلــع شــدن در مــورد پروســه  رســمی کــردن  	
مــدارک خارجی 

ارتقاء مهارت ها و توانایی های 	

پیدا کردن مسکن 	

ثبت نام فرزندان در مدارس  	

اخذ اسناد رسمی و خدمات دولتی 	

آمــوزش زبــان رایــگان بــرای کمــک بــه بهبــود  	
مهــارت هــای زبــان انگلیســی یــا فرانســه

کمک به حل مشکالت احتمالی 	

راهنمای تلفن )دفترچه تلفن(

911 شــماره اضطــراری ملــی اســت , دفترچــه تلفــن یــک لیســت کامــل از شــماره  تلفــن هــای محلــی را 
ارائــه می دهــد. در فرمــت چاپــی و هــم در اینترنــت میتوانیــد بــه آن دسترســی پیــدا کنیــد.

دفترچه تلفن به سه بخش اصلی با رنگ های مختلف تقسیم شده است:

ــام  	 ــر اســاس ن ــا ب ــروف الفب ــب ح ــه ترتی ــای مســکونی را ب ــد ه ــن واح ــات ســفید شــماره تلف صفح
خانوادـگـی نشــان مــی دهــد.
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صفحــات آبــی شــماره تلفــن هــای ارتباطــی بــا دولــت فــدرال، اســتانها و شــهرداری هــا را بــه ترتیــب  	
حــروف الفبــا ارائــه مــی دهنــد.

صفحــات زرد شــماره هــای تلفــن و تبلیغــات را بــرای انــواع مشــاغل و خدمــات ارائــه مــی دهــد. ایــن  	
صفحــات بــه ترتیــب حــروف الفبــا بــر اســاس نــوع تجــارت یــا خدمــات مرتــب شــده انــد.

نقشه های شهر

نقشه مسیر های حمل و نقل عمومی یا دوچرخه سواری قابل تهیه از: 

ــه هــا و ایســتگاه های  	 ــر اطالعــات پایان دفات
مهــم حمــل و نقــل

فروشگاه های دوچرخه 	

کتابفروشی ها  	

مراکز اطالع رسانی شهرداری 	

نقشه راه ها و خیابان های شهر یا  حومه شهر قابل تهیه از: 

کتابفروشی ها 	

فروشگاه ها 	

پمپ بنزین ها 	

دفاتر توریستی شهری 	

مراکز اطالع رسانی 	

اینترنت 	

منابع اطالعاتی دولت

وب سایت های دولتی

دولت فدرال و بیشــتر اســتانداری ها دارای وب ســایت هایی با اطالعات ویژه برای تازه واردان هستند. 
بسیاری از شهرداری ها  نیز وب سایت هایی با اطالعات محلی برای مهاجران تازه وارد دارند.
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وبسایتاستان

WWW.ALBERTACANADA COM/IMMIGRATIONآلبرتا

www.welcomebc.caبریتیش کلمبیا

www.immigratemanitoba.comمانیتوبا

www.welcomenb.caنیو برانزوئیک

www.nlimmigration.caنیوفاندلند و البرادور

www.gov.nt.caسرزمینهای شمال غربی

www.novascotiaimmigration.comنوا اسکوشیا

www.gov.nu.caنوناووت

www.ontarioimmigration.caانتاریا

www.gov.pe.ca/immigrationجزیره پرنس ادوارد

www.immigration-quebec.gouv.qc.caکبک

www.saskimmigrationcanada.caساسکاچوان

www.immigration.gov.yk.caیوکان

وب سایت های فدرال، استانی و منطقه ای برای مهاجران تازه وارد

http://WWW.ALBERTACANADA COM/IMMIGRATION
http://www.welcomebc.ca
http://www.immigratemanitoba.com
http://www.welcomenb.ca
http://www.nlimmigration.ca
http://www.gov.nt.ca
http://www.novascotiaimmigration.com
www.gov.nu.cahttp://
http://www.ontarioimmigration.ca
http://www.gov.pe.ca/immigration
www.immigration-quebec.gouv.qc.cahttp://
http://www.saskimmigrationcanada.ca
http://www.immigration.gov.yk.ca
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وبسایت های دولتی کانادا

وبسایتاستان

WWW.ALBERTA.CAآلبرتا

www.gov.bc.caبریتیش کلمبیا

www.gov.mb.caمانیتوبا

www.gnb.caنیو برانزوئیک

www.gov.nl.caنیوفاندلند و البرادور

www.gov.nt.caسرزمینهای شمال غربی

www.gov.ns.caنوا اسکوشیا

www.gov.nu.caنوناووت

www.ontario.caانتاریا

www.gov.pe.caجزیره پرنس ادوارد

www.gouv.qc.caکبک

www.gov.sk.caساسکاچوان

www.gov.yk.caیوکان

http://WWW.ALBERTA.CA
http://www.gov.bc.ca
http://www.gov.mb.ca
http://www.gnb.ca
http://www.gov.nl.ca
http://www.gov.nt.ca
http://www.gov.ns.ca
www.gov.nu.cahttp://
http://www.ontario.ca
http://www.gov.pe.ca
http://www.gouv.qc.ca
http://www.gov.sk.ca
http://www.gov.yk.ca
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دفاتر خدمات دولتی

ــه ای، و شــهرداری همگــی  ــا منطق ــدرال، اســتانی ی ادارات ف
دفاتــر خدماتــی دارنــد کــه در آن هــا می توانیــد اطالعــات و 
خدمــات مــورد نیــاز خــود را بــه دســت آوریــد. در صفحــات 
آبــی دفترچــه تلفــن محلــی میتوانیــد لیســت دفاتــر خدمــات 

دولتــی را ببینیــد.

کانادا  سرویس دسترسی به انواع برنامه ها و خدمات دولت فدرال را که در بیش از ۶۰۰ مرکز خدمات 
واقع در سراسر کانادا هستند را فراهم می کند. برای دیدن لیستی از مراکز خدمات کانادا و اطالعات و 
خدماتی که آنها ارائه می دهند، به www.servicecanada.gc.ca مراجعه کرده یا با شماره ۶۲۲-۸۰۰-۱-

۶۲۳۲.  تماس بگیرید.

اطالعات مصرف کننده

اداره امــور مصــرف کننــدگان، اطالعاتــی را از ســوی دولــت فــدرال بــرای کمــک بــه مصــرف کننــدگان 
بــرای اتخــاذ تصمیمــات آگاهانــه از طریــق وب ســایتwww.ic.gc.ca/consumer فراهــم می کنــد. 

کتاب راهنمای مصرف کننده کتابی اســت که توســط دولت های فدرال و اســتانی فراهم شــده اســت. 
موضوعات پوشش داده شده در این کتاب شامل موارد زیر هستند:

خرید آنالین 	

قراردادها 	

مسکن و تعمیرات خانه 	

آژانس ها  	

و ... 

http://www.servicecanada.gc.ca
http://www.ic.gc.ca/consumer
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کتابخانه ها

ـی اطالعــات  کتابخانه هــای عمومــی منابــع عاـل
اغلــب  هســتند.  تازه واردهــا  بــرای  رایــگان 
در  منابــع  انــواع  و  اینترنــت  بــه  دسترســی 
بســیاری از موضوعــات مختلــف را ارئــه میدهند. 
ـی،  بــرای یافتــن لیســتی از کتابخانه هــای محـل
بــه صفحــات آبــی دفترچــه تلفــن نــگاه کنیــد و 

یــا در اینترنــت  جســتجو کنیــد.

کتاب راهنما برای تازه واردان

عــالوه بــر اطالعــات رایگان و کمــک هایی از دولت و ســازمان های خدماتی که در حال خدمت هســتند، 
ـی نیــز  بــرای فروش وجــود دارد که به طور خاص بــرای تازه واردها به کانادا نوشــته  کتاب هــای راهنماـی

شده اند.

راه های تهیه این کتاب ها:

کتابفروشی ها  	

فروشگاه های آنالین کتاب 	

مجالت مهاجران

عــالوه بــر وب ســایت ها و کتاب هــا، انواع انتشــارات خصوصی و وب ســایت هایی بــرای مهاجران و نیز 
اجتماعات فرهنگی زیادی وجود دارد که کمک کننده هســتند. یک جســتجوی اینترنتی با اســتفاده از 

کلماتی مانند "مهاجر" + "کانادا" + "اسکان" انجام دهید.
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حقوق و آزادی های شما در کانادا

ــوق و  ــدرال و ایالتــی از حق ــون ف ــر دو قان ــادا ه در کان
آزادی هــای افــراد حمایــت می کننــد. قانــون اساســی 
کــه  اســت  آزادی هاـیـی  و  حقــوق  شــامل  کانــادا 
دمکراتیــک  و  آزاد  ی  جامعــه  یــک  در  کانادایی هــا 
دارنــد. قانــون اساســی حقــوق سیاســی خاصــی را بــرای 
شــهروندان کاناداـیـی تضمیــن می کنــد. ایــن قانــون 

ـی و اجتماـعـی هــر کســی در کانــادا را تضمیــن می کنــد. همچنیــن حقــوق مدـن

قانون اساسی کانادا از موارد زیر حمایت می کند:

آزادی بیان و عقاید )از جمله از طریق مطبوعات آزاد(؛ 	

آزادی در معاشرت با هرکسی که بخواهید و داشتن اجتماع مسالمت آمیز با افراد دیگر. 	

آزادی در انتخاب دین 	

حق زندگی در هر نقطه از کانادا  	

حــق عــدم دســتگیری یــا بازداشــت غیرقانونــی یــا غیرعادالنــه توســط دولــت، زیــرا در کانــادا افــراد از  	
نظــر قانــون برابــر هســتند. شــما همچنیــن طبــق قوانیــن کانــادا حــق ســیر مراحــل قانونــی را داریــد. بــه 

ایــن معنــی کــه دولــت بایــد بــه تمــام حقــوق شــما تحــت قانــون احتــرام بگــذارد.

حــق برخــورداری از حقــوق و منافــع برابــر قانونــی بــدون تبعیــض بــر اســاس نــژاد ملیــت یــا قومیــت،  	
رنــگ، مذهــب، جنــس، ســن، ناتوانــی ذهنــی یــا جســمی 

حقوق یکسان بین زن و مرد  	

حق دریافت خدمات از دولت فدرال به دو زبان انگلیسی یا فرانسه. 	

ــد مــی  ــاال و مــوارد دیگــر بهــره من ــادا از کلیــه حقــوق ذکــر شــده در ب ــوان ســاکن کان ــه عن شــما ب
ــد: ــراه اســت، مانن ــا مســئولیت هــای خاصــی هم ــوق ب ــن حق شــوید. ای
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احترام به قوانین کانادا  	

یادگیری انگلیسی یا فرانسوی یا هر دو 	

مراقبت از خود و خانواده خود  	

کمک به دیگران در جامعه  	

حفاظــت از میــراث طبیعــی و محیــط زیســت  	
کانادا

تنوع و محدودیت ها

ـی، فرهنـگـی و  	 ســازگاری بــا اختالفــات زباـن
ـی  مذهـب

سیاست چندفرهنگی 	

حفــظ ســنتهای خانوادگــی و فرهنگــی ســازگار  	
بــا ارزشــهای کانــادا ماننــد کرامــت انســانی و 

ــون ــر قان ــری در براب براب

برابری زنان و مردان
اقداماتی که در کانادا وحشیانه تلقی می شوند:

همسرآزاری  	

قتل ناموسی  	

ختنه دستگاه تناسلی زنان  	

یا سایر خشونت های مبتنی بر جنسیت 	

ازدواج اجباری 	

توجه 

مجرمان این جنایات تحت قوانین کیفری کانادا به شدت مجازات می شوند.
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شــهروندان  وظایــف  و  کاناداییحقــوق 
اگر شهروند کانادا شوید، حق این را دارید:

اســتانی،  	 فــدرال،  انتخابــات  در  دادن  رأی 
شــهرداری؛ و  ســرزمینی 

کاندیداتوری در انتخابات 	

دریافت گذرنامه کانادایی  	

خروج آزادانه از کشور 	

همچنین در صورت فراخواندن وظیفه 

هیئــت  در  عضویــت  بــرای  ـی  قانوـن

منصفه و مسئولیت مدنی برای کمک 

بــه دموکراســی کانادا بــا رأی دادن در 

ـی خواهیــد  انتخابــات، وظیفــه قانوـن

داشت.

قدرت دفاعی کانادا

در کانــادا، خدمــت در ارتــش الزم نیســت امــا ایــن یــک حرفــه نجیــب و یــک انتخــاب عالــی شــغلی 
است. 

زمینه های کاری در ارتش کانادا:

نیروی دریایی سلطنتی کانادا؛ 	

ارتش کانادا؛ 	

نیروی هوایی سلطنتی کانادا. 	

شــما همچنیــن می توانید در نیروی دریایی نیمه وقت محلی، شــبه نظامیــان یا نیروی هوایی خدمت 
کنید و از تجربه، مهارت و تماس ارزشمندی برخوردار شوید. همچنین امکان خدمت در گارد ساحلی یا 

خدمات اضطراری جامعه، مانند نیروی پلیس یا آتش نشانی وجود دارد.
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فصل 3: قانون و عدالت کانادا

سیستم حقوقی کانادا:

احترام به حقوق فردی  	

اطمینان از نظم جامعه  	

قانون برای همه اعمال می شود؛ این اصل شامل پلیس، دولت و مقامات دولتی می شود.

ــی  ــه رســمیت م ــری را ب ــد آزادی و براب ــردی، مانن ــوق و آزادی هــای اساســی ف ــادا حق ــن کان قوانی
شناســد و از آنهــا حمایــت مــی کنــد. سیســتم حقوقــی کانــادا کــه مبتنــی بــر یــک ســنت قانــون و 

عدالــت اســت، یــک چارچــوب ارزشــمند بــه جامعــه کانــادا مــی دهــد. 
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حقوق عمومی و حقوق خصوصی

قانون

حقوق خصوصی یا مدنی

حقوق خصوصی یا مدنی به روابط بین افراد می پردازد.

قوانین مدنی قوانینی را برای قراردادها  	

مالکیت امالک  	

حقوق و تعهدات اعضای خانواده  	

خسارت به شخص یا به اموال وی  	

و ... 	

حقوق عمومی

حقوق عمومی به مواردی می پردازد که کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد:

کیفری  	

قانون اساسی  	

اداری 	

حقوق عمومی رابطه بین فرد و جامعه و نقش سطوح مختلف دولت  را تعیین میکند



42راهنمای عزیمت به کانادا

دادگاه ها

نقــش اساســی دادگاه هــا در کانــادا کمــک بــه مــردم در حــل اختالفــات منصفانــه و مطابــق بــا قانــون 
اســت، هــم در امــور بیــن افــراد و هــم در امــور بیــن افــراد و ایالــت. 

وظیفه دادگاه ها:

تفسیر و وضع قانون  	

تنظیم استاندارد 	

طــرح ســواالتی كــه تمــام جنبــه هــای جامعــه  	
كانــادا را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد.

شایان ذکر است که 

بیشتر اختالفات به هیچ وجه در دادگاه ها ختم نمی شود. غالبًا، افراد اختالفات خود را در خارج از دادگاه 
حل می كنند )به عنوان مثال، از طریق حل اختالف نظیر میانجیگری یا داوری(.

دادگاه هــا دارای ســطح و انــواع مختلفــی هســتند. هــم دولــت فــدرال و هــم دولتهــای اســتانی و 
ســرزمینی قوانینــی را تصویــب مــی کننــد و همچنیــن آنهــا از اجــرای عدالــت مشــترک هســتند.

راه های پیدا کردن وکیل

جوامــع حقوقــی اســتانی و ســرزمینی )ســایتهای JusticeNet و cba.org و شــماره تمــاس 9۱9-۸۶۶-۱- 	
) ۳۲۱9

صفحات زرد 	

http://cba.org
JusticeNethttp://
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پلیس

پلیس در کانادا مردم را ایمن نگه داشته و قانون را اجرا می کند. 

انواع مختلف پلیس در کانادا:

فدرال 	

استانی 	

سرزمینی  	

شهری 	

شماره پلیس محلی شما در صفحات اول دفترچه تلفن است. 

شماره تماس اضطراری با پلیس: 911 

پلیس برای کمک به شما و دیگران در آنجا است. اگر شما قربانی جرمی شده اید، یا می بینید 
کــه جرمی در حال وقوع اســت یــا در مورد اقدامات جنایتکارانه اطالعاتی دارید، از شــما دعوت 

می شود که با پلیس تماس گرفته و آن را گزارش کنید.



44راهنمای عزیمت به کانادا

خشونت خانوادگی

خشونت خانوادگی انواع مختلفی از آزار و اذیت ها را شامل می شود که ممکن است 

بزرگساالن یا کودکان در خانواده ها یا خانه هایشان تجربه کنند.

اعمال غیرقانونی در کانادا 	

انواع ســوء اســتفاده های جســمی و جنســی  	
ناخواســته  جنســی  هــای  فعالیــت  جملــه  )از 
بــا همســر، شــریک زندـگـی، دوســت پســر یــا 

ــود(  ــر خ دوســت دخت

ــا لگــد زدن  	 ــه، مشــت، ضــرب و شــتم ی ضرب

ــواده ــه یکــی از اعضــای خان ب

تهدید به آزار و اذیت یا کشتن فرد  	

هرگونه تماس جنسی  	

جنایــات  	 و  زنــان  تناســلی  دســتگاه  ختنــه 
ـی بــر نامــوس مبتـن

اگر پلیس از شما سوال یا دستگیر کرد، به این نکات توجه کنید:

مقاومت نکنید 	

شــما بــی گنــاه هســتید تــا زمانــی کــه جــرم شــما  	
ثابــت شــود

آرام باشــید، تــا آنجــا کــه ممکــن اســت واضــح  	
صحبــت کنیــد و مســتقیمًا بــه افســر نــگاه کنیــد

یک مدرک شناسایی را نشان دهید 	

حق دارید دلیل بازداشت خود را بپرسید 	

حــق داریــد یــک وکیــل و یــک مترجــم حضــوری  	
داشــته باشــید 

تــالش بــرای رشــوه دادن بــه پلیــس بــا ارائــه  	
پــول، هدیــه یــا خدمــات در ازای معالجــه ویــژه، 

جــرم جــدی اســت.
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ــواده مجــرم شــناخته مــی شــوند، تحــت  ــات خشــن علیــه اعضــای خان ــه جــرم جنای ــرادی کــه ب اف
قوانیــن کانــادا مجــازات هــای ســنگینی از جملــه زنــدان دارنــد. خشــونت خانوادگــی همچنیــن شــامل 

بــی توجهــی، ســوء اســتفاده مالــی و روانــی اســت.

اگر شما قربانی خشونت خانوادگی شده اید، می توانید با پلیس یا 9۱۱ تماس بگیرید. همچنین سازمان 
های پشتیبانی ویژه ای وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند - اطالعات تماس آنها در صفحات 

اول دفترچه تلفن ذکر شده است. 

خشونت خانوادگی در کانادا بسیار جدی گرفته می شود. پلیس کانادا مانند خشونت بین غریبه 
ها به خشــونت خانوادگی پاســخ می دهد. اگر کســی سعی کند شــما را بترساند و بگویید که به 
دلیل گزارش خشــونت خانوادگی از کشــور اخراج می شــوید یا فرزندان خود را از دست می دهید، 

بالفاصله برای کمک به پلیس یا یک سازمان پشتیبانی تماس بگیرید.
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کودک آزاری و بی توجهی

والدیــن بایــد مایحتــاج زندگــی فرزنــدان خــود را تأمیــن کننــد و در صورتــی کــه فرزنــدان زیــر 16 ســال 
خــود را تأمیــن نکننــد، مــی تواننــد بــه جــرم متهــم شــوند.

مایحتاج زندگی فرزندان:

تغذیه 	

پوشاک 	

یــا  	 طــالق  از  پــس  حـتـی  کــودک  اســکان 
ـیـی جدا

سواســتفاده از کودکان در کانادا غیرقانونی اســت. ســو اســتفاده می تواند ضربه زدن با شی به کودک 
شما، لمس او از نظر جنسی یا مجبور کردن به ازدواج او باشد. 

قوانیــن اســتانی و ســرزمینی حمایــت از کــودکان همچنیــن بــه ناظــران رفــاه کــودکان اجــازه مــی 
ــد.  پزشــكان، معلمــان، مــددكاران اجتماعــي و  ــه هــا سرکشــی کنن ــه خان ــرای نظــارت ب دهــد کــه ب

پليــس در صورتــي كــه تصــور كننــد كــودكان آســيب ديــده انــد، اقــدام قانونــی خواهنــد كــرد. 
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سن بزرگسالی و سن قانونی

سن بزرگسالی، سنی است که شخص از نظر قانونی فرد بالغ محسوب شود.

در کانادا، سن بزرگسالی ۱۸ یا ۱9 سالگی بستگی به استان یا قلمرو زندگی شما دارد. 	

سن عمومی رضایت به فعالیت جنسی ۱۶ سال است.  	

پورنوگرافی یا تن فروشی با مشارکت در افراد زیر ۱۸ سال در کانادا جرم کیفری است.  	

توجه

 به یاد داشته باشید که تمام فعالیت های جنسی بدون رضایت بدون توجه به سن جرم است. 

قاچاق انسان

قاچــاق انســان جرمــی وحشــتناک اســت کــه معمــواًل زنــان و کــودکان آســیب پذیــر را کــه اغلــب بــه 
عنــوان بازدیــد کننــده یــا مهاجــر بــه کانــادا آمــده انــد، تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد.

برای گزارش مواردی که ممکن اســت مورد قاچاق انســان باشــد، با پلیس محلی خود در شــماره 9۱۱ یا 
شماره تلفن های گزارش جرم در۱-۸۰۰-۲۲۲-۸477  تماس بگیرید.

استخدام فرد بدون رضایت وی 	

حمل و نقل بر خالف میل وی 	

زندانی کردن فرد 	
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سوء استفاده از سالمندان

ســالمندان  از  سواســتفاده  یــا  رســاندن  آســیب 
ســالخوردگان  از  سواســتفاده  اســت.  ـی  غیرقانوـن
شــامل هــر اقدامــی اســت کــه فــردی در روابــط اعتماد 
ــرای  ــا پریشــانی ب ــه آســیب ی انجــام دهــد و منجــر ب
یــک فــرد مســن شــود. ایــن سواســتفاده مــی توانــد 
جســمی، مالــی، روانــی یــا جنســی باشــد و شــامل بــی 

توجهــی مــی شــود.

ازدواج

ازدواج یــک نهــاد اساســی در کانــادا اســت، بنیــان زندگــی خانوادگــی بســیاری از کانادایــی هــا، و یکــی 
از عوامــل اصلــی یــک جامعــه قــوی و مرفــه اســت. 

اعمال غیرقانونی در زمینه ازدواج:

چند همسری:

در کانادا قوانینی علیه ازدواج همزمان با بیش از یک نفر وجود دارد. 	

شــما نمــی توانیــد بــا بیــش از یــک همســر بــه کانــادا بیاییــد حتــی اگــر در گذشــته بــا بیــش از یــک  	
نفــر ازدواج کــرده باشــید.

اگــر از قبــل ازدواج کــرده باشــید، نمــی توانیــد در کانــادا مجــددا ازدواج کنیــد. مهــم نیســت کــه آن  	
ازدواج در کجــا و چــه زمانــی صــورت گرفتــه اســت. در کانــادا تنهــا در صــورت طــالق قانونــی بــا همســرتان 

مــی توانیــد دوبــاره ازدواج کنیــد.
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ازدواج اجباری:

طبق اصول اخالقی دیرینه اجبار هر کسی به ازدواج در کانادا غیر قانونی است. پدر یا برادر نمی توانند 
دختر یا خواهر خود را مجبور به ازدواج بر خالف میل او کنند. زنانی که تحت فشار قرار می گیرند باید 

با مقامات دولتی مانند پلیس که از آنها محافظت می کند تماس بگیرند.

ازدواج به قصد اقامت دائم

ازدواج با با شهروندان یا  کسانی که اقامت دائم کانادا را دارند به منظور اخذ اقامت کانادا جرم است. 

طالق

ــه شــما طــالق  ــد ب ــط دادگاه مــی توان ــادا فق در کان
ــد تقاضــای  ــا شــوهر مــی توانن مدنــی بدهــد. زن ی
طــالق کننــد امــا باید اثبات شــود که ازدواج شــما به 
هــم خــورده اســت و ترتیــب معقــول بــرای حمایــت 
از فرزنــدان نیــز بــه دادگاه ارائــه شــده اســت. اگــر 
ــک کشــور  ــا بیشــتر در ی ــک ســال ی همســر شــما ی
خارجــی زندگــی مــی کنــد و طبــق قوانیــن آن کشــور 

طــالق مــی گیــرد، طــالق بــه طــور کلــی در کانــادا قانونــی اســت.

قوانین کار

برای اطالعات در مورد قوانین کار، به بخش اشتغال و درآمد مراجعه کنید.

محافظت از حیوانات

در سراســر کانــادا قوانینــی وضــع شــده اســت کــه ظلــم بــه حیوانــات را منــع مــی کنــد. ایــن قوانیــن 
هــم بــرای حیوانــات خانگــی و هــم بــرای حیوانــات مزرعــه اعمــال مــی شــود. در صــورت غفلــت از 

حیــوان یــا آســیب رســاندن بــه شــما ممکــن اســت جریمــه یــا زندانــی شــوید.
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فصل 4: اسناد مهم
اگر ساکن دائمی جدید کانادا هستید، باید بالفاصله پس از ورود مدارک اساسی زیر را بگیرید.

کارت اقامت دائم
کارت اقامت دائم، )یک کارت پالستیکی به اندازه کیف پول( اثبات رسمی وضعیت شما به عنوان یک 

فرد دارای اقامت دائم در کانادا است. 

ــق،  ــا، قای ــل تجــاری )هواپیم ــل و نق ــک وســیله حم ــا ی ــد ب ــه مــی خواهن ــام ســاکنان دائمــی ک تم
اتوبــوس یــا قطــار( دوبــاره وارد کانــادا شــوند بایــد ایــن کارت را نشــان دهنــد. در شــرایط مختلــف می 
توانیــد از کارت اقامــت دائــم خــود بــه عنــوان مــدرک شناســایی اســتفاده کنیــد - بــه عنــوان مثــال 
بــرای درخواســت ســایر اســناد دولتــی )کارت بهداشــت، شــماره بیمــه اجتماعــی )SIN((، دسترســی 

بــه خدمــات دولتــی یــا افتتــاح حســاب بانکــی.
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اگــر اقامــت دائــم جدید داشــته باشــید، به طور خــودکار کارت خــود را به عنوان بخشــی از روند 
مهاجــرت از طریــق پســت الکترونیکی به آدرس خــود در کانادا دریافت خواهید کــرد. اگر قبل از 
ورود به کانادا آدرس پســتی کانادایی ندارید، باید در اســرع وقت پس از ورود آدرس جدید خود 
را بــه Citizenship and Immigration Canada( CIC( ارائــه دهیــد. اگر قبل از اینکه کارت خود را 
از طریق پست الکترونیکی دریافت کنید، آدرس خود را در کانادا تغییر دهید، آدرس جدید خود 

را به CIC اطالع دهید.

اگــر کارت منقضــی شــده باشــد یــا بــه ســرقت رفتــه یــا گــم شــده باشــد، مــی توانیــد بــرای کارت 
اقامــت دائــم جدیــد اقــدام کنیــد. اگــر آدرس شــما تغییــر کــرده اســت، بایــد همانطــور کــه در بــاال 

نشــان داده شــده اســت، CIC را مطلــع کنیــد. 

شماره بیمه اجتماعی 

ــد. SIN یــک شــماره 9 رقمــی  ــرای SIN اقــدام کنی ــد در اســرع وقــت ب ــادا بای ــه کان پــس از ورود ب
اســت کــه توســط Service Canada بــه نمایندگــی از دولــت فــدرال ارائــه مــی شــود. بــرای کار در 

کانــادا یــا درخواســت برنامــه هــا و مزایــای دولتــی بــه ایــن شــماره نیــاز خواهیــد داشــت.

هنگام درخواست SIN باید یکی از اسناد زیر را ارائه دهید:

۱. ساکنان دائمی:

کارت اقامــت دائــم از CIC: ایــن تنهــا ســند قابــل قبــول اســت اگــر درخواســت اقامــت دائــم شــما در  	
کانــادا بررســی شــده باشــد.
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تأییدیــه اقامــت دائــم و جعبــه برگــه ویــزا کــه در گذرنامــه یــا ســند ســفر خارجــی شــما ضمیمــه شــده  	
است.

۲. ساکنان موقت:

	 .CIC اجازه کار از

	 .CIC اجازه تحصیل از

سوابق بازدید کننده از CIC نشان می دهد که شما مجاز به کار در کانادا هستید. 	

شناســنامه دیپلماتیــک و یادداشــت اجــازه اســتخدام صــادر شــده توســط وزارت امــور خارجــه و  	
ــل. ــن المل ــارت بی تج

برای درخواست SIN، کافی است اسناد مورد نیاز خود را جمع کرده و به نزدیکترین مرکز خدمات 
کانادا ببرید. نماینده سرویس کانادا باید اسناد اصلی )و نه کپی( را ببیند. اگر درخواست و اسناد 

شما مرتب باشد، در یک بازدید SIN دریافت خواهید کرد. 
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محافظت از SIN نامبر کانادا
SIN نامبر شما محرمانه است. بنابراین اطالعات آن را نباید با کسی به اشتراک بگذارید و از حمل آن به طور 

روزانه با خود اجتناب کنید.

در موارد زیر باید سین نامبر خود را همراه داشته باشید:

وقتی در جایی مشغول به کار می شوید 	

برای اخذ وام و نشان دادن به موسسات مالی مانند بانک ها 	

برای پر کردن فرم مالیات در کانادا 	

جهت بهره مندی از مزایای بازنشستگی در کانادا، بیمه اشتغال و... . 	

برای دریافت وام دانشجویی کانادا 	

نکاتی در رابطه با سین نامبر، که شما باید رعایت کنید:

اگــر نــام خــود را تغییــر دادیــد، اگــر وضعیــت تابعیــت شــما تغییــر کــرد، یــا اطالعــات ســوابق SIN شــما  	
نادرســت یــا ناقــص اســت بــا خدمــات کانــادا تمــاس بگیرید.

اگــر کارت SIN شــما گــم شــده اســت یــا بــه اســتفاده نادرســت از SIN خــود مشــکوک هســتید، آن را  	
بــه Service Canada اطــالع دهیــد.

شــما هرگــز نبایــد از کارت SIN خــود بــه عنــوان شناســنامه اســتفاده کنیــد و نبایــد آن را بــه همــراه  	
داشــته باشــید. بــا خیــال راحــت آن را در خانــه نگــه داریــد. 

هرگز شمارهSIN  خود را از طریق تلفن به کسی ارائه نکنید.  	

هرگز به ایمیل هایی که از شما اطالعات شخصی مانند SIN درخواست می کنند پاسخ ندهید. 	
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کارت سالمت

در کانــادا، دولــت هــا بســیاری از جنبــه هــای مراقبــت هــای بهداشــتی را بــا اســتفاده از پــول جمــع 
شــده از مالیــات پرداخــت مــی کننــد. ایــن بــدان معناســت کــه شــما هنــگام مراجعــه بــه پزشــک، 

کلینیــک یــا بیمارســتان هزینــه بیشــتر خدمــات را پرداخــت نمــی کنیــد. 

ـی در کانــادا به کارت بیمــه درمانی نیاز خواهید داشــت. هــر زمان که به  بــرای دریافــت خدمــات درماـن
خدمات پزشکی نیاز دارید باید این کارت را ارائه دهید

درخواست کارت بیمه درمانی دولت

شما باید در اسرع وقت پس از ورود به کانادا از دولت استانی 
یا سرزمینی خود درخواست کارت بیمه درمانی کنید.

مــی توانیــد در مطــب پزشــک، بیمارســتان، داروخانــه یــا ســازمانی کــه بــه مهاجــران خدمــات ارائــه 
مــی دهــد درخواســت خــود را ارائــه کنیــد. همچنیــن مــی توانیــد فــرم هــا را بــه صــورت آنالیــن از 

وزارت دولــت مســئول بهداشــت در اســتان یــا قلمــرو خــود دریافــت کنیــد.

هنگامی که برای کارت بیمه سالمت خود اقدام می کنید، باید شناسنامه ای مانند شناسنامه، گذرنامه، 
کارت اقامت دائم یا تأیید اقامت دائم )IMM ۵۲9۲( را نشان دهید.

در بیشــتر اســتانها و مناطــق، هــر یــک از اعضــای خانــواده کارت خــود را بــا شــماره شناســایی 
شــخصی بهداشــت دریافــت مــی کنــد.

هنگامی که شــما یا شــخصی از خانواده خود به خدمات بهداشتی احتیاج دارید، باید کارت را به همراه 
داشته باشید و در بیمارستان یا کلینیک ارائه دهید.
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محافظت از کارت سالمت شما 

شــما نباید کارت بیمه درمانی خود را با کســی به اشــتراک بگذارید. این کارت فقط برای اســتفاده شــما 
اســت و اگر به افراد دیگر اجازه دهید از کارت بهداشــت شــما اســتفاده کنند، ممکن است به اتهامات 
کیفری روبرو شوید و از کانادا دیپورت شوید. در صورت گم شدن، دزدیده شدن یا آسیب دیدن کارت 
بهداشت، باید به وزارت بهداشت استان یا سرزمین خود اطالع دهید. برای دریافت هزینه جدید ممکن 

است مجبور به پرداخت هزینه باشید.

دوره انتظار برای دریافت بیمه سالمت عمومی

ســاکنان دائمــی در بعضــی از اســتانها )بریتیش کلمبیا، انتاریــو، کبک و نیوبرانزویــک( قبل از دریافت 
بیمه درمانی دولت باید یک دوره مشــخص )حداکثر ســه ماه( صبر کنند. اگر در یکی از این اســتان ها 
زندگی می کنید، مطمئن شوید که برای این دوره انتظار بیمه درمانی خصوصی دارید. شرکت های بیمه 

خصوصی در صفحات زرد ذکر شده اند.

پوشش بهداشتی برای افراد تحت حمایت یا مدعیان پناهندگی
برنامــه بهداشــت موقــت فــدرال )IFHP( در برخی موارد بیمــه درمانی موقت به پناهنــدگان، افراد تحت 
حمایت و مدعیان پناهندگی و افراد تحت تکفل آنها تا زمانی که واجد شرایط پوشش برنامه بهداشتی 

استانی یا سرزمینی یا خصوصی باشند، ارائه می دهد. 

پناهندگان اســکان مجددی که قباًل دارای بیمه درمانی اســتانی یا ســرزمینی هســتند، ممکن اســت از 
تاریخ ورود به کانادا )با امکان تمدید برای برخی از افراد با نیازهای ویژه( به مدت یک سال واجد شرایط 
دریافت خدمات درمانی اضافی از طریق IFHP باشند. این پوشش اضافی می تواند شامل مراقبت های 

فوری دندانپزشکی، بینایی و دارویی باشد.



56راهنمای عزیمت به کانادا

وزارتخانــه هــای بهداشــت اســتان و والیــت - اطالعات مربــوط به بیمه 
درمانی

وبسایتاستان

آلبرتا

 Alberta Health Care Insurance Plan

www.health.alberta.ca/health-care-insurance-plan.html

1432-427-780 then ,0000-310 Telephone: dial

بریتیش کلمبیا

 BC Medical Services Plan

www.health.gov.bc.ca/insurance

7151-683-604 or 7100-663-800-1 :Telephone

مانیتوبا

 Manitoba Health Insurance

www.gov.mb.ca/health

4862-626-866-1 :Telephone

نیو برانزوئیک

 New Brunswick Medicare

www.gnb.ca/health

8600-762-888-1 :Telephone

نیوفاندلند و البرادور

 Newfoundland and Labrador Medical Care Plan

www.health.gov.nl.ca/health/mcp

1557-563-800-1 or 4459-449-866-1 :Telephone

سرزمینهای شمال غربی

 Northwest Territories Health Care Plan

www.hss.gov.nt.ca/health/nwt-health-care-plan

0830-661-800-1 :Telephone

http://www.health.alberta.ca/health-care-insurance-plan.html
http://www.health.gov.bc.ca/insurance
http://www.gov.mb.ca/health
http://www.gnb.ca/health
http://www.gnb.ca/health
www.health.gov.nl.ca/health/mcphttp://
www.health.gov.nl.ca/health/mcphttp://
http://www.hss.gov.nt.ca/health/nwt-health-care-plan
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نوا اسکوشیا

 Nova Scotia Health Card

www.gov.ns.ca/health/msi

7008-496-902 or 8880-563-800-1 :Telephone

نوناووت
 Nunavut Health and Social Services

www.gov.nu.ca/health

انتاریا

Ontario Health Insurance Plan

www.health.gov.on.ca/en/public/programs/ohip

3161-532-866-1 :Telephone

جزیره پرنس ادوارد

 PEI Health Card

www.gov.pe.ca/health

0900-838-902 or 5492-321-800-1 :Telephone

کبک

Régie de l’assurance maladie du Québec

www.ramq.gouv.qc.ca/en/citizens

)Québec City( 4636-646-418 :Telephone

)Montréal( 3411-864-514

)the rest of Quebec( 9749-561-800-1

ساسکاچوان

Saskatchewan Health Services Card

www.health.gov.sk.ca/health-card

3251-787-306 or 7766-667-800-1 :Telephone

یوکان

Yukon Health Card

www.hss.gov.yk.ca/health_card.php

5209-667-867 or ;5209 .ext ,0408-661-800-1 :Telephone

www.gov.ns.ca/health/msihttp://
www.gov.ns.ca/health/msihttp://
http://www.gov.nu.ca/health
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/ohip
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/ohip
http://www.gov.pe.ca/health
http://www.gov.pe.ca/health
http://www.ramq.gouv.qc.ca/en/citizens
http://www.ramq.gouv.qc.ca/en/citizens
http://www.health.gov.sk.ca/health-card
http://www.health.gov.sk.ca/health-card
http://www.hss.gov.yk.ca/health_card.php
http://www.hss.gov.yk.ca/health_card.php
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فصل 5: انگلیسی و یا فرانسه خود را بهبود ببخشید

کانادا: کشوری با دو زبان رسمی

انگلیسی

رایج ترین زبان در اکثر استان ها و مناطق

فرانسه

زبان اصلی در

کبک  	

در برخی مناطق در انتاریو، نیوبرانزویک و منیتوبا  	

کلیه خدمات، نشریات و اسناد رسمی دولت فدرال به دو زبان انگلیسی و فرانسه موجود است.
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اهمیت مهارت های زبانی

بدســت آوردن شــغلی متناســب بــا مهارتهــا  	
و تجربیــات شــما

تحصیل یا تحصیالت پس از متوسطه 	

دسترسی به خدمات 	

کمک به فرزندان خود در کار مدرسه 	

مالقات و تعامل با مردم 	

تصویب شرایط زبان برای اقامت 	

اگــر در ســطح پیشــرفته ای از قبــل بــه یکــی از زبــان هــای رســمی کانــادا صحبــت نمــی کنیــد، بــه 
شــما توصیــه مــی شــود بــه محــض ورود بــه کانــادا بــرای بهبــود زبــان فرانســه یــا انگلیســی خــود 

گام برداریــد.

کالس های زبان که از مالیات های کانادایی ها هزینه شده است
ـی که اقامت دائم دارند، واجد شــرایط کالســهای زبان رایــگان با پرداخت  در کانــادا، بیشــتر تــازه وارداـن

مالیات توسط مودیان هستند.

بــرای کــودکان و جوانــان: سیســتم هــای دبســتان و دبیرســتان کالس هــای انگلیســی و فرانســوی را  	
بــرای کــودکان و جوانــان فراهــم مــی کنــد )بــه بخــش آمــوزش مراجعــه کنیــد(.

بــرای بزرگســاالن: بســیاری از برنامــه هــا کالس هــای زبــان را بــرای کمــک بــه تــازه واردان بزرگســال در  	
بهبــود مهــارت هــای زبــان خــود برگــزار مــی کننــد.
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این برنامه های زبان مزایای بسیاری دارند:

تدریس توسط مربیان واجد شرایط  	

امکان آموزش از راه دور  	

امــکان برگــزاری کالســها مــی تواننــد بصــورت  	
تمــام وقــت یــا نیمــه وقــت، در طــول روز، عصــر 

یــا آخــر هفتــه 

ارائــه آمــوزش زبــان و اطالعــات کمـکـی بــه  	
شــما بــرای اقامــت در کانــادا 

ــن  	 ــت از کــودکان در حی ــه مراقب ــرای تأمیــن هزین برخــی از برنامــه هــا ممکــن اســت بودجــه ای را ب
ــد. خدمــات مراقبــت از کــودک گاهــی در  ــه حمــل و نقــل از کالســهای شــما ارائــه دهن تحصیــل و هزین

ســایت موجــود اســت.

انواع مختلفی از کالسهای زبان در دسترس است:

کالسهای عمومی زبان در بسیاری از سطوح. 	

کالسهایی که مهارتهای زبانی پیشرفته و محل کار را آموزش می دهند. 	

کالســهایی کــه ســواد و زبــان آمــوزش مــی دهنــد )بــرای افــرادی کــه در خوانــدن و نوشــتن بــه هــر  	
زبانــی مشــکل دارنــد(.

کالسهایی برای افراد با نیازهای ویژه. 	



61راهنمای عزیمت به کانادا

ثبت نام در کالس های زبان با پرداخت مالیات

۱. ارزیابی مهارتهای زبانی

 برای سنجش، به یک مرکز سنجش زبان در شهر خود مراجعه کنید و بگویید که عالقه مند به شرکت 
در کالســهای زبان هســتید. می توانید آدرس و اطالعات تماس یک مرکز ارزیابی در نزدیکی خود را در 

صفحه زیر بیابید.

 www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp 

اگــر مــی خواهید قبل از انجام ارزیابی رســمی زبان، از ســطح زبان فعلی خود مطلع شــوید، می توانید 
آزمون ارزیابی خود را در www.clb-osa.ca به پایان برسانید.

۲. انتخاب کالس زبان

 کارکنان این مراکز شما را به یک مدرسه ارجاع می دهند تا بتوانید کالسها را شروع کنید. 

کالسهای خصوصی زبان 

شــما مــی توانیــد هزینــه کالس هــای زبــان در یــک آموزشــگاه زبــان خصوصــی را بــه عنــوان 
جایگزینــی بــرای کالس هــای زبــان رایــگان انتخــاب کنیــد. بــرای یافتــن لیســتی از آموزشــگاه هــای 

ــد. ــت جســتجو کنی ــا در اینترن ــا شــهر خــود، در صفحــات زرد  ی ــان خصوصــی در شــهر ی زب

آزمونها و گواهینامه های مهارت زبان

الف(  برخی از شناخته شده ترین آزمون ها و گواهینامه های زبان انگلیسی:

	  .)IELTS( سیستم بین المللی آزمون زبان انگلیسی

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp
http://www.clb-osa.ca
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برای کسب اطالعات بیشتر و لیست مراکز 
آزمون، به www.ielts.org مراجعه کنید.

برنامــه شــاخص مهــارت زبــان انگلیســی  	
کانادایــی

.CELPIP )www.celpiptest.ca( 

آزمــون انگلیســی بــه عنــوان یــک زبــان خارجــی )TOEFL: معمــواًل مــورد نیــاز دانشــگاه هــا و کالــج هــا  	
.www.ets.org/toefl )اســت

ب(  برخی از شناخته شده ترین آزمون ها و گواهینامه های زبان فرانسه:

	 .)déévaluation de français( TEF آزمون

www.francais.ccip.fr

	 .)Diplôme d’études en langue française( DELF

www.ciep.fr/delfdalf

ــه ایــن آزمــون هــا و گواهینامــه هایــی را کــه از برخــی  ــوط ب همچنیــن مــی توانیــد اطالعــات مرب
ــان ارائــه مــی دهنــد، کســب کنیــد ــا مــدارس خصوصــی زب ــان دولتــی ی مراکــز ســنجش زب

http://www.ielts.org
(CELPIP) www.celpiptest.ca.http://
(CELPIP) www.celpiptest.ca.http://
http://www.ets.org/toefl
http://www.francais.ccip.fr
http://www.francais.ccip.fr
http://www.ciep.fr/delfdalf
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فصل 6: اشتغال و درآمد

یافتــن کار بــرای بســیاری از تــازه واردان اولویــت اصلــی اســت. بدســت آوردن شــغلی متناســب بــا 
شــرایط و عالیــق شــما یکــی از بزرگتریــن چالشــهای اقامــت در کانــادا اســت. بــرای بســیاری از افــراد، 
ممکــن اســت اولیــن کار در کانــادا راضــی کننــده تریــن کار نباشــد. قبــل از پیــدا کــردن شــغل مــورد 

نظــر خــود بــرای احــراز صالحیــت و کســب تجربــه کانادایــی ممکــن اســت زمــان الزم باشــد.

بــرای کار در کانــادا، شــما به یک شــماره بیمه اجتماـعـی )SIN( که از طرف دولت کانــادا به نمایندگی از 
دولــت فدرال صادر شــده اســت، نیاز دارید. شــما بایــد بالفاصله پس از ورود به کانــادا برای SIN اقدام 

کنید. 

ـــرای کســـب اطالعـــات بیشـــتر در مـــورد SIN و دســـتورالعمل هـــای نحـــوه درخواســـت،  ب
ـــه بخـــش اســـناد مهـــم مراجعـــه کنیـــد. ب
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منابع کلیدی اطالعات در مورد کار در کانادا

اطالعات دقیق در مورد تمام جنبه های کار در کانادا 

مهارت ها و شرایط الزم 	

مجوز و گواهینامه 	

دستمزد 	

فرصت های شغلی 	

و موارد دیگر 	

www.workingincanada.gc.ca

اطالعات مربوط به جستجو و درخواست کار 

بانک اطالعاتی بزرگی از مشاغل موجود در سراسر کانادا

www.jobbank.gc.ca

وب سایت استان محل اقامت تان

برای مشاهده لیست سازمان های خدمات دهنده مهاجران

www.cic.gc.ca

http://www.workingincanada.gc.ca
http://www.workingincanada.gc.ca
http://www.jobbank.gc.ca
http://www.jobbank.gc.ca
http://www.cic.gc.ca
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تشخیص اعتبارنامه خارجی

ــد. درک اینکــه  ــار نامــه بدانی ــد در مــورد اعتب ــد، بای ــادا فکــر مــی کنی ــه زندگــی و کار در کان ــر ب اگ
مــدارک تحصیلــی و کار شــما چطــور بــه رســمیت شــناخته مــی شــود بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا بــا 

زندگــی و کار در کانــادا ســازگار شــوید.

 "تشــخیص اعتبارنامه خارجی" فرایندی اســت که تأیید می کند تحصیالت، آموزش ها و تجربه شغلی 
شما در کشور دیگری معادل استانداردهای تعیین شده برای کارگران کانادایی است.

در اینجا مواردی وجود دارد که باید بدانید:

صالحیــت مهاجــرت بــه کانــادا بــه ایــن معنــی نیســت کــه تحصیــالت، تجربــه کاری و مــدارک تحصیلی  	
شــما بــه طــور خــودکار در کانــادا شــناخته مــی شــود.

کار در برخــی مشــاغل در کانــادا، از جملــه مشــاغل خــاص، ممکــن اســت بــه مجــوز نیــاز داشــته باشــد.  	
بــرای دریافــت مجــوز، بایــد مــدارک شــما معتبــر باشــند.

می توانید قبل از ورود به کانادا، روند ارزیابی و شناسایی مدارک را شروع کنید. 	

به رسمیت شناختن مدارک شما زمان بر است و هزینه زیادی دارد. 	

به منظور تســهیل روند شناســایی اعتبارنامه های خارجی، دولت فدرال دارای یک دفتر مراجعه به 
اعتبارنامــه هــای خارجی )FCRO( اســت. FCRO اطالعاتی را در مــورد چگونگی تأیید اعتبار خود در 

کانادا ارائه می دهد.

www.credentials.gc.ca :وب سایت

شماره تماس:۱۸۰۵-۸۵4-۸۸۸-۱  

http://www.credentials.gc.ca
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مشاغل قانونی و غیرقانونی

مشاغل قانونی

بســیاری از مشــاغل معیارهــای خــاص خــود را بــرای نحــوه انجــام حرفــه تعییــن مــی کننــد. بــه ایــن 
مشــاغل "تنظیــم شــده" مــی گوینــد. از طریــق قانــون و مقــررات، اســتانها و مناطــق بــه ســازمانهای 

حرفــه ای اختیــار تنظیــم مشــاغل خــاص را مــی دهنــد.

وظیفه سازمان های تنظیم کننده

حفاظت از سالمت و ایمنی عمومی 	

اطمینان از مطابقت متخصصان با استانداردهای الزم 	

اگر می خواهید یک شغل قانونی داشته باشید و از یک عنوان تنظیم شده استفاده کنید، باید 
دارای مجوز یا گواهی باشید یا در ارگان مسئول تنظیم شغل خود در استان یا قلمرو محل برنامه 

ریزی خود برای کار ثبت نام کنید.

برخـــی از زمینـــه هایـــی کـــه مشـــاغل تنظیـــم شـــده معمـــواًل یافـــت مـــی شـــوند عبارتنـــد 
از:

مراقبت های بهداشتی 	

خدمات مالی 	

خدمات حقوقی 	

مهندسی 	

مشاغل تنظیم شده دیگر شامل کارگر ماهر یا کارآموزی است.
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شــرایط ورود بــه مشــاغل تنظیــم شــده مــی توانــد در اســتانها و مناطــق متفــاوت باشــد. آنهــا 
ــر هســتند: ــوارد زی ــواًل شــامل م معم

معاینات 	

ارزیابی مهارتهای زبانی و ارتباطی 	

یک دوره مشخص از تجربه کار تحت نظارت 	

هزینه ها 	

هــر شــغل تنظیــم شــده شــرایط خــاص خــود را بــرای دریافــت مجــوز یــا گواهــی تعییــن مــی کنــد، 
معمــواًل از طریــق نهــاد نظارتــی اســتانی یــا ســرزمینی یــا انجمــن حرفــه ای.

مشاغل غیر قانونی

شــغل غیرقانونــی شــغلی اســت کــه مــی توانیــد بــدون مجــوز، گواهــی یــا ثبــت نــام در آن مشــغول 
بــه کار شــوید. بیشــتر مشــاغل در کانــادا در مشــاغل غیرقانونــی هســتند.

شرایط کار برای کارفرمایان متفاوت است. با این حال، همیشه آماده باشید تا نشان دهید که تحصیالت 
یا تجربه انجام کار را دارید.

شما باید سطح خاصی از مهارت یا شایستگی، میزان خاصی از تحصیالت، و حتی ویژگی های شخصی 
مناسب و مهارت های نرم را برای شغل نشان دهید.

تصمیم گیری در مورد اینکه آیا مدارکی که در خارج از کانادا کسب کرده اید معادل مدارک مورد 
نیاز کانادا برای کار است یا خیر، به عهده کارفرما است.
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جستجو و درخواست شغل

روش های زیادی برای جستجوی شغل وجود دارد. به عنوان مثال، شما می توانید:

ــا  	 ــا ی ــای شــرکت ه ــد از وب ســایت ه بازدی
ســازمان هاـیـی کــه افــرادی را در زمینــه کاری 

ــد ــی کنن شــما اســتخدام م

هــای جســتجوی  	 از وب ســایت  اســتفاده 
کار کــه دارای پایــگاه داده هــای بــزرگ مشــاغل 

.www.jobbank.gc.ca هســتند  موجــود 

رجــوع بــه آگهــی هــای اســتخدام در بخــش  	
طبقــه بنــدی شــده روزنامــه محلــی 

شــرکت در "نمایشــگاه مشــاغل" کــه در شــهر  	
یــا شــهر شــما برگــزار مــی شــود 

استفاده از خدمات "آژانس کاریابی"  	

پرس و جو از خانواده، دوستان  	

درخواست کار

۱. ارسال درخواست: 

پس از شناسایی موقعیتی که موردعالقه شما است، معمواًل باید با ارسال یک شرح مختصر )همچنین 
به عنوان "curriculum vitae" یا C.V. شناخته می شود( و یک نامه همراه درخواست دهید. 

سایت های راهنما:

www.workingincanada.gc.cawww.jobsetc.gc.ca

۲. مصاحبه شغلی:

بر اســاس رزومه و نامه شــما، کارفرما تصمیم می گیرد که آیا شــما را برای مصاحبه شــغلی دعوت می 
کند. 

http://www.jobbank.gc.ca
http://www.workingincanada.gc.ca
http://www.jobsetc.gc.ca
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مصاحبــه شــغلی بــه کارفرمــا فرصــت مــی دهــد تــا بــا شــما مالقــات کنــد و از شــما ســوال بپرســد تــا  	
ببینــد آیــا شــما بــرای موقعیــت مناســب هســتید یــا خیــر. 

مصاحبــه عــالوه بــر ســوال در مــورد صالحیــت شــما، فرصتــی بــرای کارفرمایــان اســت تــا ببیننــد چگونــه  	
ارتبــاط برقــرار مــی کنیــد.

ــد و  	 ــت بیشــتر بدانی ــورد موقعی ــد در م ــی توانی ــه م ــرای شماســت ک ــن فرصتــی ب ــه همچنی مصاحب
ــر.  ــا خی ــد ی ــه داری ــه کار در آن ســازمان عالق ــا ب ــد کــه آی تصمیــم بگیری

در هــر مرحلــه، ممکن اســت از شــما بخواهند که مدارک ذکر شــده در رزومه خــود را اثبات کنید. 
همچنین کارفرما ممکن اســت از افرادی که می توانند در مورد شایســتگی شــما به عنوان کارمند 

بحث کنند )مانند رئیس سابق، استاد یا مربی( پرس و جو کند. 

کار داوطلبانه، کارآموزی و پل زدن به برنامه های کاری

ــادا یــک مزیــت اســت. یکــی  ــگام جســتجوی کار در کان ــب هن ــه کاری کانادایــی اغل داشــتن تجرب
از راه هــای کســب ایــن تجربــه داوطلــب شــدن یــا پذیــرش کارآمــوزی در زمینــه کاری شماســت. 

داوطلبانــه و کارآمــوزی مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد:

تجربه کار کانادایی را برای ارائه رزومه خود بدست آورید. 	

دانش خود را در مورد محل کار کانادا توسعه دهید. 	

انگلیسی یا فرانسوی خود را بهبود ببخشید.  	

بــا مــردم مالقــات کنیــد و شــبکه ای از تمــاس هــا را ایجــاد کنیــد کــه مــی توانــد بــه شــما در یافتــن  	
فرصــت هــای کاری یــا ارائــه منابــع کمــک کنــد.
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سایت راهنما: 

www.volunter.ca

در بسیاری از جوامع، برنامه های پل شغلی برای افراد حرفه ای در بخشهای خاص نیز وجود دارد.

مزایای این برنامه ها عبارتند از:

کسب تجربه کار کانادایی 	

یادگیــری انگلیســی یــا فرانســوی در محــل  	
کار

درک فرهنگ محل کار  	

درک نحوه دریافت مجوزهای حرفه ای 	

فرصت های مشاوره

بســیاری از افــراد متخصــص و حرفــه ای کانادایــی مشــتاق ارائــه مشــاوره و مربیگــری رایــگان بــه 
تــازه واردانــی هســتند کــه در کانــادا مســتقر مــی شــوند. چنیــن فرصتهــای مربیگــری را مــی تــوان از 

طریــق ایــن ســازمانها بدســت آورد:

ــو  	 ــه تورنت ــن منطق شــورای اشــتغال مهاجری
)TRIEC(

	 )ERIE( اشتغال مهاجر در منطقه ادمونتون

خدمــات مهاجــرت و حــل و فصــل مهاجــران  	
)ISIS(

نه مهارت نرم ضروری برای مهاجران
مهاجران ماهر اغلب پس از آمدن به کانادا، بر روی بهبود مهارت های فنی تمرکز می کنند ، و بنابراین 
وقتی به آنها گفته می شــود "هیچ تجربه کانادایی ندارند" شــوکه می شــوند .کارفرمایان در واقع می 

گویند که مهاجران فاقد مهارت های نرم در جستجوی کارمند هستند. 

www.volunter.cahttp://
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چه تفاوتی بین مهارت های نرم و مهارت های فنی )یا سخت( وجود دارد؟

مهــارت هــای فنــی، شــرایط حرفــه ای شــما یعنــی آمــوزش ، تحصیــال ت ، مهــارت هــای رایانــه ای 
، تجربــه خــاص شــما اســت. مهــارت نــرم مهــارت هــای بیــن فــردی ، ارتباطــی، رفتــاری و ســازمانی 
اســت کــه از انــواع مشــاغل و صنایــع عبــور  مــی کنــد. کارفرمایــان بــه دنبــال ایــن هســتند کــه آیــا 
مــی توانیــد بــا دیگــران کنــار بیاییــد ، بــا اختالفــات کنــار بیاییــد و خــود را بــه صــورت حرفــه ای اداره 

کنیــد.   

چند مهارت نرم مهم:  

 

ــا  	 ــان انگلیســی ی ــه زب ــاال ب مهــارت هــا ی ارتباطــی: مهــارت هــای ارتباطــی کالمــی و کتبــی ســطح ب
فرانســه 

ــادا و صنعــت  	 ــه کان ــوط ب ــه و محــاوره مرب ــری اصطالحــات عامیان ــی: یادگی ــان محل ــارت هــای زب مه
خــاص شــما

مهــارت هــای ارائــه: افــرادی کــه فــن ارائــه را یــاد مــی  گیرنــد اعتمــاد بــه نفــس ایجــاد مــی کننــد و  	
بــه عنــوان رهبــران احتمالــی دیــده مــی شــوند.

گفتگــوی کوچــک: دوســتانه بــودن و یادگیــری گــپ زدن در مــورد ورزش یــا آب و هــوا مهــارت مهمــی  	
در احســاس آرامــش در افــراد اســت.  

رهبــری و ابتــکار: بــا ابتــکار عمــل ، بــه اشــتراک گذاشــتن ایــده هــای جدیــد و قــرار دادن خــود در ایــن  	
زمینــه ، مقــداری  ریســک کنیــد. 

حــل تعــارض و مذاکــره: کار گروهــی در ف ای تجــاری کانــادا بســیار مهــم اســت. شــما بایــد یــاد  	
ــد.  ــار  بیایی ــات کن ــا اختالف ــه ب ــد ک بگیری

پذیــرش انتقــاد ســازنده: شــنیدن انتقــاد دشــوار اســت ، امــا اگــر بــه رو شــی ســازنده انجــام شــود، از  	
آن درس بگیریــد.  
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انعطــاف پذیــری: تجــارت همیشــه در حــال تغییــر اســت و شــما بــه عنــوان یــک تــازه وارد بایــد  	
انعطــاف پذیــر باشــید و بــا روش هــای جدیــد انجــام کار هــا ســازگار شــوید. 

آداب و معاشــرت تجــاری: آداب و معاشــرت تجــار ی یــا فقــدان آن ، اولیــن شــاخصی اســت کــه شــما  	
را "متناســب" مــی کند. 

حقوق کارمندان 

بــرای  فــدرال  و  اســتانی  کار  قوانیــن   ، کانــادا  در 
از کارمنــدان و کارفرمایــان طراـحـی شــده  حمایــت 
اســت. ایــن قوانیــن حداقــل حقــوق ، اســتانداردهای 
بهداشــتی و ایمنــی ، ســاعات کار ، مرخصــی والدیــن 
و مرخصــی هــای اســتحقاقی ســالیانه را تعییــن کــرده 
و از کــودکان محافظــت مــی کنــد. همچنیــن قوانینــی 
وجــود دارد کــه بــر اســاس جنســیت، ســن، نــژاد، 

مذهــب، از کارافتادگــی یــا گرایــش جنســی کارفرمایــان از رفتــار ناعادالنــه کارمنــدان جلوگیــری مــی 
ــدرال آشــنا شــوید. ــا قوانیــن کار اســتانی و ف ــد ب ــادا بای ــل از شــروع کار در کان ــد. قب کن

حقوق بازنشستگی

 طرح بازنشستگی کانادا

طرح بازنشستگی کانادا )CPP(، برنامه ای برای کارگران و خانواده های آنها است. این طرح، یک معیار 
حفاظت برای پوشش از دست دادن درآمد ناشی از بازنشستگی، از کارافتادگی یا مرگ است. 
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 هــر شــخصی کــه در کانــادا زندگــی مــی کنــد ملــزم بــه پرداخــت هزینــه هــای CPP اســت. کارفرمــای 
شــما کمــک هــای CPP را مســتقیمًا از فیــش حقوقــی شــما کســر مــی کنــد. مبلغــی کــه پرداخــت 

مــی کنیــد براســاس حقــوق شماســت. 

مـــی توانیـــد بـــا تمـــاس بـــا شـــماره 1 800-277 -9914 یـــا مراجعـــه بـــه یـــک مرکـــز خدمـــات 
کانـــادا، اطالعـــات بیشـــتری درمـــورد CPP کســـب کنیـــد.

 در اســتان کبک، CPP با یک برنامه بازنشســتگی معادل کبک )QPP( جایگزین می شــود. برای کســب 
اطالعات بیشتر، با شماره ۱-۸۰۰ -4۶۳ -۵۱۸۵ تماس بگیرید.  

ضمانت نامه پیر شدن و مکمل درآمد تضمینی 

حقــوق بازنشســتگیOld Age Security( OAS( ، پرداختی ماهیانه 
اســت کــه بــرای بیشــتر افراد ۶۵ ســال به باال دردســترس اســت. 
ضمانت درآمد تضمین شــده )GIS( ســود ماهیانه ای است که به 
ســالمندان واجد شرایط ساکن کانادا کهOAS  دریافت می کنند و 

درآمد کمی دارند یا درآمد دیگری ندارند پرداخت می شود.  

بــرای درخواســت OAS یــا GIS ، شــما بایــد 65 ســال یــا بیشــتر، شــهروند کانــادا یــا مقیــم قانونــی 
کانــادا باشــید و بایــد حداقــل 10 روز در روز قبــل از تأییــد درخواســت در کانــادا زندگــی کــرده باشــید.

قراردادهای بین المللی تأمین اجتماعی 

کانــادا با بســیاری از کشــور ها قرارداد هــای بین المللی تامین اجتماعی دارد که بــه افراد ی که در این 
کشورها زندگی کرده اند اجازه می دهد از مزایای بازنشستگی استفاده کنند.

مـــی توانیـــد بـــا تمـــاس بـــا شـــماره 1 800-454 -8731 1 800 یـــا مراجعـــه بـــه یـــک مرکـــز 
ـــن اجتماعـــی  ـــای تأمی ـــه ه ـــت نام ـــورد موافق ـــات بیشـــتری در م ـــادا اطالع ـــات کان خدم

ـــادا و نحـــوه اعمـــال آنهـــا کســـب کنیـــد. کان
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فصل 7: تحصیالت

ــه  ــرای کمــک ب ــادا ب ــد. در کان ــر عهــده دارن والدیــن مســئو لیــت اصلــی آمــوزش فرزنــدان خــود را ب
والدیــن، دولــت هــای اســتانی سیســتم آموزشــی را تنظیــم مــی کننــد. هیــچ بخــش فــدرال و هیــچ 
بخــش ملــی سیســتم آمــوزش وجــود نــدارد. در عــوض ، هــر اســتان و ســرزمین سیســتم آموزشــی 
ــادا مشــابه هســتند، و  ــه طــور کلــی در سراســر کان خــاص خــود را دارد. سیســتم هــای آموزشــی ب

تفــاوت هایــی بیــن اســتان هــا و مناطــق دارد.

در بعضی از استان ها و سرزمین ها ، فقط یک وزارتخانه یا اداره آموزش و پرورش وجود دارد و دربرخی 
دیگر ، دو وزارتخانه وجود دارد:

یکی مسئول آموزش ابتد ایی و متوسطه 	

دیگری مسئول تحصیالت متوسطه. 	
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وزارتخانــه هــا یــا ادارات آموزش و پرورش در اســتان یا قلمرو محل زندگی شــما منابــع اصلی اطالعات 
دولت شما در مورد کلیه امور مربوط به آموزش و پرورش هستند

اطالعات تماس برای وزارتخانه های استانی و سرزمینی که مسئولیت آموزش را دارند:

وبسایتاستان

آلبرتا

 Elementary and Secondary

 )Education( schools

 Alberta Education www.education.alberta.ca

 7219-427-780 :Telephone

 for toll-free access within Alberta, first dial )0000-310(

 Post-Secondary Education

 ).universities, colleges, etc(

 Alberta Advanced

 Education and Technology www.eae.alberta.ca

5400-422-780 :Telephone

  )0000-310 for toll-free access within Alberta, first dial(

بریتیش کلمبیا

 Elementary and Secondary

 )Education( schools

 Ministry of Education www.gov.bc.ca/bced

-879-888-1 :Telephone

  )1166 within British Columbia or 2421-660-604(

 Post-Secondary Education  )universities, colleges, etc Ministry of
 Technology www.gov.bc.ca/aeit

 British( 7867-663-800-1 or 2421-660-604 :Telephone

Columbia outside Victoria and Vancouver Advanced Education, In-
 novation and

http://Alberta Education www.education.alberta.ca 
http://Alberta Education www.education.alberta.ca 
http://Education and Technology www.eae.alberta.ca
http://Ministry of Education www.gov.bc.ca/bced 
http://Ministry of Education www.gov.bc.ca/bced 
http://www.gov.bc.ca/aeit
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Manitoba Health Insurance www.gov.mb.ca/health Telephone: مانیتوبا
 4862-626-866-1

نیو برانزوئیک

  )Elementary and Secondary Education )schools

 Manitoba Education www.edu.gov.mb.ca/edu

6264862-866-1 :Telephone

 Post-Secondary Education

 universities, colleges, etc.)Manitoba Advanced(

 Education and Literacy www.edu.gov.mb.ca/ael

-626-866-1 :Telephone

0825 -945-204 or 4862

نیوفاندلند و البرادور
Department of Education  www.gov.nl.ca/edu 

5040 729-709 :Telephone

سرزمینهای شمال غربی
Department of Education, Culture and Employment www.ece.gov.
nt.ca

2399-669-867 :Telephone

نوا اسکوشیا
 Department of Education www.ednet.ns.ca

 5168- 424-902 :Telephone

867-975 نوناووت  :Department of Education www.edu.gov.nu.ca Telephone
5600-

انتاریا

 Elementary and Secondary

Education )schools( Ministry of Education www.edu.gov.on.ca Tele-
 Post-Secondary Education 2929-325-416 :phone

 ,universities, colleges, etc.( Ministry of Training( 

Colleges and Universities www.edu.gov.on.ca/eng/tcu Tele-
1600- 326-416:phone

http://www.gov.mb.ca/health
http://www.edu.gov.mb.ca/edu
http://www.edu.gov.mb.ca/ael
http://www.gov.nl.ca/edu
http://www.ece.gov.nt.ca
http://www.ece.gov.nt.ca
http://www.ednet.ns.ca
http://www.edu.gov.nu.ca
http://www.edu.gov.on.ca
http://www.edu.gov.on.ca/eng/tcu
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Elementary and Secondary Education( schools(جزیره پرنس ادوارد

Éducation, Loisir et Sport Québec www.mels.gouv.qc.ca Telephone: کبک
7095- 643-418

ساسکاچوان

 Elementary and Secondary

 Education )schools( Ministry of Education www.education.gov.sk.ca
 Post-Secondary Education 7360-787-306 :Telephone

universities, colleges, etc.)Ministry of Advanced Education, Employ-(
9478- 787-306 :ment and Labour www.aeel.gov.sk.ca Telephone

یوکان
 Department of Education www.education.gov.yk.ca

 5141-667-867 :Telephone

آموزش ابتدایی و متوسطه

مروری بر آموزش ابتدایی و متوسطه

تحصیــالت ابتدایــی و متوســطه دو ســطح اساســی آمــوزش کــودکان و جوانــان در کانــادا اســت.  
ــدان  ــرورش فرزن ــوزش و پ ــل اســت. آم ــا هــم شــامل 12 ســال تحصی ــالت ب ــن دو ســطح تحصی ای
ــرای محیــط مدرســه آمــاده مــی کنــد( و ســپس کالس  ــا مهــد کــودک )کــه کــودکان را ب معمــواًل ب

هــای 1 تــا 12 در بیشــتر اســتان هــا و مناطــق آغــاز مــی شــود.

بســته بــه اســتانی کــه در آن زندگــی مــی کنیــد، دانــش آمــوز از مقطــع تحصیلــی ششــم تــا هشــتم  	
وارد دبیرســتان مــی شــود.

ـی کــه دوره متوســطه را بــا موفقیــت بــه پایــان مــی رســانند دیپلــم دبیرســتان را  	 دانــش آموزاـن
دریافــت مــی کننــد.  

ســال تحصیلــی معمــواًل در پایــان مــاه آگوســت آغــاز مــی شــود و تــا پایــان مــاه ژوئــن پایــان مــی  	
یابــد.

http:// www.mels.gouv.qc.ca
http://www.education.gov.sk.ca
http://www.education.gov.yk.ca
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کــودکان در طــول ســال تحصیلــی )بــه جــز در تعطیــالت( از دوشــنبه تــا جمعــه در مدرســه حضــور مــی  	
یابند. 

اگــر شــما وخانواده تــان در طــول ســال تحصیلــی بــه کانــادا رســیدید، بــا هیئــت اجرایــی مدرســه محلــی  	
خــود بــرای یافتــن مکانــی بــرای تحصیــل، تمــاس بگیرید.

بیشــتر دانــش آمــوزان در کانــادا در مــدارس دولـتـی تحصیــل مــی کننــد، امــا در بیشــتر مناطــق  	
ــرای مــدارس دولتــی حســاب  مــدارس ابتدایــی و متوســطه خصوصــی نیــز وجــود دارد کــه جایگزینــی ب

مــی شــود.

از آنجــا کــه کانــادا کشــوری دو زبانــه اســت، مــدارس انگلیســی و فرانســوی زبــان در سراســر کشــور  	
وجــود دارد )حتــی در مناطقــی کــه یــک زبــان، بیشــتر از زبــان دیگــر صحبــت مــی شــود(.

طبــق قانــون، کــودکان بایــد از ســن ۵ یــا ۶ ســالگی و تــا زمانــی کــه بــه ســن ۱۶ تــا ۱۸ ســالگی برســند،  	
بســته بــه قوانیــن اســتان محــل زندگیشــان، در مــدارس تحصیــل کننــد؛ بــا ایــن وجــود والدیــن حــق دارنــد 

فرزندانشــان را بــه جــای شــرکت در مــدارس خصوصــی یــا دولتــی، در خانــه آمــوزش دهنــد. 

هیئت مدیره مدارس

هیئــت مدیــره مــدارس در کانــادا، مســئولیت مدیریــت مــدارس در یــک منطقــه خــاص محلــی را 
بــر عهــده دارنــد. ایشــان مســئول مــواردی از قبیــل مدیریــت، امکانــات، پرســنل و ثبــت نــام دانــش 
ــن( مســتقیما  ــد )معتمدی ــی کنن ــره مدرســه را اداره م ــت مدی ــه هیئ ــرادی ک ــوزان هســتند. اف آم
توســط مــردم انتخــاب مــی شــوند. آنهــا جلســات منظمــی برگــزار مــی کننــد کــه در آن افــراد مــی 

تواننــد نظــرات خــود را در مــورد نحــوه مدیریــت مــدارس در منطقــه خــود بیــان کننــد.  
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اطالعات تکمیلی درباره مدارس

از آنجــا کــه در اکثــر مــدارس دولتــی محبــوب، لیســت انتظــار وجــود دارد، اطالعــات فرزندتــان را بــرای  	
ثبــت نــام در ایــن مــدارس، قبــل از شــروع ســال تحصیلــی و در مــاه آگوســت ثبــت کنیــد

اگــر بــرای اولیــن بــار فرزنــد خــود را در یکــی از مــدارس کانــادا ثبــت نــام مــی کنیــد، هیئــت مدیــره ی  	
مدرســه، فرزندتــان را ارزیابــی مــی کنــد تــا مشــخص کنــد فرزنــد شــما در چــه ســطحی قــرار دارد و آیــا بــه 

پشــتیبانی اضافــی رایــگان )ماننــد کالس هــای زبــان انگلیســی یــا فرانســه( نیــاز دارد یــا خیــر. 

معلمان: معلمان معمواًل تحصیالت دانشگاهی دارند. 	

کالس هــای مختلــط: در بیشــتر مــدارس، دختــران و پســران در یــک کالس بــا هــم یــاد مــی گیرنــد. بــا  	
ایــن حــال، برخــی ازمــدارس خصوصــی فقــط بــرای دختــران و پســران اســت.

برنامــه درســی مــدارس: هــر اســتان و ســرزمین دارای یــک برنامــه درســی رســمی اســت کــه مشــخص  	
مــی کنــد در هــر کالس چــه چیــزی بــه دانــش آمــوزان آمــوزش داده مــی شــود.

دیــن: در بعضــی از اســتان هــا مــدارس دولتــی کاتولیــک وجــود دارد کــه دانــش آمــوزان از هــر مذهبــی  	
ممکــن اســت در آنهــا تحصیــل کنند.

کتــاب هــای درســی و لــوازم مدرســه: مــدارس کتــاب هــای درســی را بــه دانــش آمــوزان خــود قــرض  	
مــی دهنــد. والدیــن بــه طورکلــی وظیفــه تهیــه وســایل مدرســه )ماننــد لــوازم تحریــر و...( بــرای فرزنــدان 

خــود را دارنــد.

نیازهــای ویــژه: دانــش آموزانــی کــه بــه دلیــل دشــواری جســمی، شــناختی، روانــی، عاطفــی  رفتــاری،  	
زبانــی یــا سایرمشــکالت ،  نیازهــای  ویــژه ای دارنــد ، ممکــن اســت از حمایــت ویــژه ای برخــوردار شــوند 
)چــه در یــک مدرســه اســتاندارد و چــه در مدرســه ای کــه بــه طــور خــاص بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای 

آنهــا طراحــی شــده اســت(.
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ــا  	 ــد ت ــه مــی کن ــار گــزارش تهی ــن ب کارت هــای گــزارش: هــر مدرســه در طــول ســال تحصیلــی چندی
والدیــن را از پیشــرفت فرزندشــان آگاه کنــد. 

عــدم حضــور در مدرســه: در کانــادا، کــودکان بایــد هــر روز در مدرســه شــرکت کننــد. اگــر فرزنــد شــما  	
بــه دلیــل بیمــاری یــا بــه دالیــل شــخصی خانوادگــی )ماننــد مــرگ در خانــواده( در مدرســه غایــب اســت، 

بایــد مدرســه را در جریــا ن بگذاریــد. 

تعطیلــی مــدارس: مــدارس گاهــی بــه دلیــل طوفــان، بــرف یــا ســرمای شــدید در زمســتان یــک یــا چنــد  	
روز تعطیــل مــی شــوند. در صــورت وقــوع چنیــن اتفاقــی، اطالعیــه هایــی از طریــق مدرســه یــا کانــال هــای 

رادیویــی و تلویزیونــی محلــی بــرای اطــالع والدیــن اعــالم مــی شــود.  

ــل  	 ــه تحصی ــوط ب ــه مرب ــکان هایــی ک ــوزان از م ــش آم ــد دان ــرای بازدی ــدارس ب ســفرهای میدانــی: م
آنهــا اســت، ســفرهای میدانــی خــارج از مدرســه را ترتیــب مــی دهنــد )مــوزه هــا، محــل کار، موسســات 
فرهنگــی و محلــه هــای شــهر(. قبــل و بعــد از ســفر میدانــی ، معلمــان بــا دانــش آمــوزان در مــورد مطالــب 

کــد لبــاس: مــدارس معمــواًل دارای کــد لبــاس هســتند کــه لبــاس هایــی را کــه کــودکان ممکــن اســت  	
در مدرســه بپوشــند توصیــف مــی کنــد. بعضــی از مــدارس )عمدتــا مــدارس خصوصــی( کــودکان را ملــزم 
بــه پوشــیدن لبــاس فــرم مــی کننــد. اگــر درمــورد کــد لبــاس ســوال یــا نگرانــی داریــد، بــا مدرســه تمــاس 

بگیریــد. 

فعالیــت هــای فــوق برنامــه: فعالیــت هــای فــوق برنامــه فعالیــت هایــی اســت کــه در خــارج از ســاعت  	
مدرســه )قبــل از مدرســه، بعــد از مدرســه یــا هنــگام ناهــار( انجــام مــی شــود. ایــن فعالیــت هــا شــامل 
ورزش، هنــر، باشــگاه هــای ســرگرمی و غیــره اســت. هــر مدرســه فعالیــت هــای فــوق برنامــه متفاوتــی 
را بــه دانــش آمــوزان ارائــه مــی دهــد. ایــن فعالیــت هــا مــی توانــد بــه کــودک شــما کمــک کنــد دوســت 
پیــدا کنــد، بــه  سیســتم مدرســه کانــادا عــادت کنــد و بــه زمینــه هــای خــارج از برنامــه درســی مدرســه 

عالقمنــد شــود.
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مرتبــط بــا ســفر کار خواهنــد کــرد.

ــا درگیــر  	 ــادا ، مــدارس والدیــن را ترغیــب مــی کننــد تــا ب درگیــر آمــوزش فرزنــد خــود شــوید: در کان
ــر کمــک  شــدن در مدرســه و هیئــت مدرســه از آمــوزش فرزنــد خــود حمایــت کننــد. ایــن امــر عــالوه ب
بــه موفقیــت فرزنــد شــما، فرصتــی عالــی بــرای مالقــات بــا مــردم، عضویــت در جامعــه مدرســه و بیــان 
عقایــد خــود در مــورد آنچــه در مدرســه فرزنــد شــما آمــوزش داده مــی شــود، اســت. شــما مــی توانیــد 
ــا معلــم کــودک خــود در شــب هــای والدیــن یــا  ــا داوطلــب شــدن در مدرســه کــودک خــود، مالقــات ب ب

معلمیــن، یــا عضویــت در شــورای مدرســه، درگیــر شــوید.

اردوهای تابستانی  

بســیاری از والدیــن در تعطیــالت تابســتان در 
کانــادا، فرزنــد خــود را بــه اردوهــای تابســتانی مــی 
فرســتند. در ایــن اردو هــا کــه انــواع مختلفــی 
دارنــد، فرزنــد شــما مــی توانــد در فعالیــت هایــی 
نظیــر ورزش، موســیقی، هنــر، آمــوزش هــای 
مذهبــی و غیــره شــرکت کنــد. بعضــی اردوگاه هــا 
فعالیــت روزانــه دارنــد و برخــی دیگــر بــه صــورت 

ــرای کســب  ــاوت اســت؛ ب ــای تابســتانی متف ــه اردوه ــد. هزین ــی کنن ــت م ــد شــبانه روز فعالی چن
اطالعــات بیشــتر درمــورد اردوهــای تابســتانی منطقــه محــل زندگــی خــود از مدرســه فرزندتــان ســوال 

ــا شــهرداری منطقــه تمــاس بگیریــد یــا لیســت هــا را در اینترنــت جســتجو کنیــد.  بپرســید، ب

 

آموزش متوسطه بزرگساالن

بــرای بزرگســاالنی کــه تحصیــالت ابتدایــی یــا متوســطه را بــه پایــان نرســانده انــد، بســیاری از برنامــه 
هــای آمــوزش بزرگســاالن در دســترس اســت. برخــی از ایــن برنامــه هــا نحــوه خوانــدن و نوشــتن را 
آمــوزش مــی دهنــد و برخــی دیگــر بــه اخــذ دیپلــم دبیرســتان منتهــی مــی شــوند. افــراد زیــادی در 

کانــادا از ایــن برنامــه هــا اســتفاده مــی کننــد. 
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 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد گزینه های آموزش بزرگساالن، با وزارت یا اداره آموزش و پرورش 
در استان یا قلمرو محل سکونت خود تماس بگیرید.  

تحصیالت متوسطه 
در کانادا، انواع مختلفی از موسســات پس از متوســطه و انواع مختلفی از تحصیالت پس از متوسطه 

وجود دارد.

ــا  ــت اســتانی ی ــدان معناســت کــه یــک دول برخــی از موسســات "شــناخته شــده" هســتند، ایــن ب
ســرزمینی بــه آنهــا اختیــار اعطــای مــدرک، گواهینامــه یــا ســایر مــدارک را داده اســت. دولــت بــرا 
ی اطمینــان از مطابقــت ایــن نهادهــا و برنامــه هایــی کــه ارائــه مــی دهنــد اســتانداردهای آنهــا را 
در اختیــار دارد. ســایر موسســات کنتــرل کیفیــت دولــت را انجــام نمــی دهنــد و رســمًا بــه رســمیت 
شــناخته نمــی شــوند. بــرای اینکــه بفهمیــد آیــا موسســه ای شــناخته شــده اســت یــا خیــر، بــا وزارت 

مســئول تحصیــالت متوســطه در اســتان یــا قلمــرو محــل ســکونت خــود تمــاس بگیریــد.

 در بیشتر موسسات تحصیالت تکمیلی، دو ترم اصلی در هر سال وجود دارد:

سپتامبر تا دسامبر  	

ژانویه تا آوریل 	

بیشتر موسسات هنوز دوره هایی را از ماه مه تا آگوست برای کسانی که مایل به ادامه تحصیل 
در این دوره هســتند، ارائه می دهند. تقر یبًا در همه موارد برای دریافت تحصیالت متوســطه در 
کانادا مجبور به پرداخت شــهریه خواهید بود. انتظار می رود برای هر دوره چهار ماهه تا چندین 

هزار دالر پرداخت کنید.
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دانشگاه ها

دانشــگاه ها در کانادا موسســات مســتقلی 
هســتند کــه بخشــی از بودجــه آنها توســط 
دولــت تامیــن مــی شــود )اگرچــه شــما 
هنــوز هــم بایــد شــهریه پرداخــت کنیــد(. 
دانشــگاه هــا برنامــه هــای مختلفــی ارائــه 
مــی دهنــد کــه منجــر بــه اعطــای درجــات 
و  هــا  رشــته  از  بســیاری  در  مختلفــی 

ــه دانشــجویان مــی شــود. ــات ب موضوع

مــدرک پایــه ای کــه در دانشــگاه هــای کانــادا اعطــا مــی شــود، مــدرک لیســانس مــی باشــد کــه ســه  	
تــا چهــار ســال طــول مــی کشــد تــا تکمیــل شــود.

کارشناسی ارشد نیز مدرک پیشرفته تری است که به یک تا سه سال مطالعه نیاز دارد. 	

مــدرک دکتــری، پیشــرفته تریــن مــدرک ارائــه شــده توســط دانشــگاه هــای کانــادا اســت و بــه طــور  	
کلــی بــه ســال یــا بیشــتر تحصیــل و تحقیــق پــس از مــدرک کارشناســی ارشــد نیــاز دارد.

در مشــاغلی ماننــد پزشــکی، حقــوق و آمــوزش، دانشــجویان بایــد عــالوه بــر تکمیــل مــدرک خــود، دوره  	
کارآمــوزی را بگذراننــد یــا یــک آزمــون اســتاندارد را پشــت ســر بگذارنــد تــا بتواننــد در حرفــه خــود مجــوز 

بگیرند.

 دانشگاه ها، کالج ها و موسسات 

کالج ها و موسسات انواع مختلفی دارند. برخی به طور رسمی توسط دولت ها به رسمیت شناخته  می 
شوند، که بخشی از دولت ها آنها را مدیریت می کنند و بیشتر بودجه خود را از دالر مالیات دهندگان 

تأمین می کنند. آنها انواع مختلفی دارند:
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کالج ها 	

دانشکده های جامعه 	

کالــج هــای هنرهــای کاربــردی یــا فنــاوری  	

کاربــردی

موسسات فناوری یا علمی 	

)CEGEPs( در کبک 	

ســـایر کالـــج هـــا و موسســـات کامـــاًل خصوصـــی هســـتند و معمـــواًل "کالـــج هـــای شـــغلی" 
نامیـــده مـــی شـــوند. 

 کالــج هــا دیپلــم و گواهینامــه هاـیـی را صادر می کنند که فــارغ التحصیالن را بــرای کار در حرفه های 
خاص در زمینه های مختلف واجد شــرایط می کند. این زمینه ها شــامل تجارت، فناوری های رایانه ای 

و مکانیکی، بهداشت، خدمات اجتماعی، کشاورزی و بسیاری دیگر است. 

برخی از کالج ها و بسیاری از موسسات در یک زمینه خاص تخصص دارند، در حالی که برخی دیگر 
برنامه های متنوعی را در زمینه های مختلف ارائه می دهند. در کبک، تجارت توسط هیئت های 
مدارس ارائه می شود. تعداد فزاینده ای از کالج های شناخته شده عالوه بر مدارک و گواهینامه 
های دانشگاهی، مدرک لیسانس و در برخی موارد، مدرک کارشناسی ارشد را نیز ارائه می دهند. 

انتخاب یک برنامه تحصیلی و درخواست برای موسسات پس از متوسطه 

بــرای آگاهــی از برنامــه هــای مختلــف تحصیــل ی ارائــه شــده در دانشــگاه هــا، کالــج ها و موسســات 
 www.cicic.ca ــه ســایت ــا ب ــرده ی ــه ک ــه ســایت www.educationincanada.ca مراجع ــادا، ب کان

برویــد.

http://www.cicic.ca
http://www.educationincanada.ca
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 فهرســت دانشــگاه هــا، کالــج هــا و مــدارس کانــادا و انجمــن هــای ذکــر شــده در جــدول زیــر موجــود 
اســت. ســازمان هایــی کــه نمایندگــی نهادهــای پــس از متوســطه را دارنــد:

سازمان نوع موسسه پس از متوسطه 

دانشگاه ها و کالج هایی که 
برنامه های تحصیلی ارائه می 

دهند

 Association of Universities and Colleges of  Canada www.aucc.ca

 5639745-613 :Fax / 1236-563-613 :Telephone

کالج

 Association of Canadian

 Community Colleges  www.accc.ca

-746-613 :Telephone

 6721-746-613 :FFF / 2222

کالج های شغلی

 National Association of

Career Colleges  www.nacc.ca 

-753-519 :Telephone 

4712 753-519 :FFF / 8689

پــس از اینکــه یــک یــا چنــد برنامــه پــس از متوســطه کــه بــه شــما عالقــه منــد هســتند را پیــدا 
کردیــد بایــد درخواســت پذیــرش بفرســتید. بــرای انجــام ایــن کار شــما بایــد مســتقیما از دانشــگاه، 
ــرش اطالعــات  ــان را دارد، درمــورد شــرایط و مراحــل پذی ــا موسســه ای کــه برنامــه مدنظرت ــج ی کال
ـی بــا دفتــر پذیــرش تمــاس بگیریــد یــا اینکــه  کســب کنیــد. شــخصا یــا از طریــق تمــاس تلفـن
وبســایت موسســه یــا تقویــم برنامــه هــای آن را بررســی کنیــد. همچنیــن مــی توانیــد اطالعــات 

ــد. ــرش را در www.cicic.ca   بیابی ــه پذی ــوط ب ــی مرب عموم

http://www.aucc.ca
http://www.accc.ca
http://www.nacc.ca
http://www.cicic.ca
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پذیــرش در برخــی از موسســات تحصیــالت تکمیلــی کانــادا رقابتــی اســت و ممکــن اســت کــه شــما  	
پذیرفتــه نشــوید.

در مواردی که فضاها محدود هستند ، الزم است بیش از حد مورد نیاز توانایی داشته باشید. 	

اگــر قصــد تحصیــالت بعــد از متوســطه را داریــد حتمــا دربــاره برنامــه هــا و روش پذیــرش، تحقیــق  	
کنیــد.

اکثــر موسســات مهلــت مشــخص و هزینــه هــای قابــل اســترداد بــرای برنامــه هــای خــود دارنــد بنابراین  	
ممکــن اســت مجبــور باشــید شــش مــاه قبــل از شــروع برنامــه اقــدام کنیــد.

اگــر زبــان آموزشــی در برنامــه مــورد نظــر شــما )انگلیســی یــا فرانســوی( زبــان مادری شــما نباشــد، شــما  	
بایــد بــا شــرکت در آزمــون هــای زبــان، مهــارت خــود را در آن زبــان نشــان دهیــد. 

تشخیص اعتبارنامه 

در بســیاری از مــوارد، قبــل از اینکــه بتوانیــد در یکــی از موسســات تحصیــالت تکمیلــی کانــادا تحصیل  	
کنیــد، بایــد بتوانیــد ثابــت کنیــد مــدارک تحصیلــی کــه در کشــور مبــدا خــود کســب کــرده ایــد، بــا مــدارک 

مشــابه ارائــه شــده در کانــادا برابــر یــا قابــل مقایســه اســت. 

هــر دانشــگاه یــا کالــج شــرایط پذیــرش و معیــار هــای خــاص خــود را بــرای شناســایی مــدارک علمــی  	
خارجــی تعییــن مــی کنــد.

بــا برقــراری تمــاس بــا دفتــر پذیــرش دانشــگاه یــا کالــج مــورد نظــر خــود، درمــورد الزامــات ترجمــه اســناد  	
و چگونگــی اثبــات اســناد رســمی تــان اطالعــات کســب کنیــد. 

هزینه ها و کمک های مالی 

هزینــه هــای تحصیلــی بســته بــه موسســه و برنامــه متفــاوت اســت، امــا بــه طــور معمــول بیــن ۲۵۰۰  	
تــا ۸۰۰۰ دالر در ســال اســت.
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هزینه ها ممکن است در برخی موارد بیشتر باشند. 	

ــورد  	 ــاب هــای درســی و الزم م ــد کت ــل، دانشــجویان مســئولیت خری ــه هــای تحصی ــر هزین ــالوه ب ع
ــد. ــده دارن ــز برعه نیازشــان را نی

ــادا ماننــد پرداخــت هزینــه هــای مســکن،  	 دانشــجویان بایــد همچنیــن توانایــی مالــی زندگــی در کان
غــذا، حمــل و نقــل و... را داشــته باشــند.

 www.canlearn.ca :ابزاری مفید برای کمک به شما در محاسبه هزینه تحصیالت تکمیلی

بســیاری از دانشــجویان برای تأمین هزینه های مربوط به تحصیالت متوســطه در کانادا به برنامه های 
کمک مالی وابسته هستند. به طور کلی ، دو نوع کمک مالی بر ای دانشجویان وجود دارد:

وام دانشجویی: باید بازپرداخت شود 	

کمک هزینه تحصیلی یا بورسیه تحصیلی: الزم نیست بازپرداخت شود. 	

ـی دارند که وام های کم هزینه، کمک  دولــت فــدرال و دولت های اســتانی هر دو برنامه کمک ماـل
هزینه ها و بورس های تحصیلی برای دانشجویان فراهم می کنند. می توانید اطالعات دقیق در 
www.canlearn. مورد برنامه های کمک مالی فدرال و استانی یا سرزمینی را برای دانشجویان در

ca بیابید؛

همچنیــن مــی توانیــد بــا تمــاس بــا مرکــز خدمــات ملــی وام هــای دانشــجویی بــه شــماره 888-1-
815-4514 یــا مراجعــه بــه یــک مرکــز خدمــات کانــادا، اطالعــات مربــوط بــه کمــک دانشــجویان فــدرال 

را بیابیــد )بــرای دیــدن مــکان هــا بــه  www.servicecanada.gc.ca مراجعــه کنیــد(.

http://www.canlearn.ca
http://www.canlearn.ca
http://www.canlearn.ca
http://www.servicecanada.gc.ca
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برنامه های کمک مالی دانشجویان استانی و سرزمینی  

وبسایت شمارهاستان / قلمرو

www.alis.alberta.ca/ps/fo/pay/loansgrants.html 5864-222-800-1آلبرتا

1818www.aved.gov.bc.ca/studentaidbc-561-800-1بریتیش کلمبیا

1684www.manitobastudentaid.ca-204-800-1مانیتوبا

 5626www.studentaid.gnb.ca-667-800-1نیوبرانزویک

نیوفاندلند و 
0800www.aes.gov.nl.ca/studentaid-657-800-1البرادور

سرزمین های 
0793www.nwtsfa.gov.nt.ca-661-800-1شمال غربی

8420www.studentloans.ednet.ns.ca-565 -800-1نوا اسکوشیا 

0680www.edu.gov.nu.ca-860  -877-1نوناووت

5514www.osap.gov.on.ca/OSAPPortal-387  -800-1اونتاریو

جزیره پرنس 
368www.studentloan.pe.ca 4 640902ادوارد

3750www.studentloan.pe.ca-643 -877-1کبک

www.studentloan.pe.ca 8278 -597 -800-1ساسکاچوان

 0408www.education.gov.yk.ca/advanceded/sfa-661 -800-1یوکان

www.alis.alberta.ca/ps/fo/pay/loansgrants.html http://
www.alis.alberta.ca/ps/fo/pay/loansgrants.html http://
http://www.aved.gov.bc.ca/studentaidbc
http://www.manitobastudentaid.ca
http:// www.studentaid.gnb.ca
http:// www.studentaid.gnb.ca
http://www.aes.gov.nl.ca/studentaid
http://www.nwtsfa.gov.nt.ca
http://www.studentloans.ednet.ns.ca
http://www.edu.gov.nu.ca
http://www.osap.gov.on.ca/OSAPPortal
http://www.studentloan.pe.ca
www.studentloan.pe.cahttp://
http://www.studentloan.pe.ca
http://www.studentloan.pe.ca
http:// www.education.gov.yk.ca/advanceded/sfa
http:// www.education.gov.yk.ca/advanceded/sfa
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به عنوان جایگزینی برای کمک مالی دولت، بســیاری از بانک ها وام های دانشــجویی را به متقاضیانی 
ارائه  می دهند که شرایط خاصی را دارند.

آموزش پاره وقت و از راه دور 
بســیاری از افــراد بــه دالیــل مالی یا تعدات شــغلی و خانوادگی، برنامه های نیمه وقــت را برای تحصیل 

انتخاب می کنند.

 تعــداد بســیاری از موسســات دوره متوســطه نیــز برنامــه هــای تحصیلــی ارائــه مــی دهنــد کــه مــی 
توانــد از طریــق آمــوزش از راه دور یــا بــه صــورت آنالیــن یــا از طریــق مــواد چاپــی کــه در خانــه بــرای 
شــما ارســال مــی شــود، بــه پایــان برســد. بــا ایــن کار مــی توانیــد دوره هــا را بــدون حضــور در کالس 
 www.cicic.ca هــا بگذرانیــد. بــر ای اطالعــات بیشــتر در مــورد گزینــه هــای آمــوزش از راه دور، بــه

مراجعــه کنیــد.

اطالعات بیشتر در مورد وام، کمک هزینه و بورس تحصیلی را می توانید از دانشگاه یا کالجی که 
قصد حضور درآن را دارید دریافت کنید. اکثر موسســات دفتری دارند که به طور خاص مســئول 
این امور اســت. می توانید اطالعات تماس را در وب ســایت موسســه یا با شــماره تلفن اطالعات 

عمومی موسسه پیدا کنید. 

http://www.cicic.ca
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فصل 8: مسکن

 محل اقامت موقت 

یکــی از نیــاز هــای اولیــه شــما پــس از ورود بــه کانــادا، پیــدا کــردن محــل اقامــت موقــت تــا زمــان 
اجــاره یــا خریــد خانــه اســت. اگــر خانــواده یــا دوســتی در کانــادا نداریــد کــه بتوانیــد در کنــار آنهــا 

باشــید، یکــی از گزینــه هــای شــما اقامــت در هتــل یــا خوابــگاه اســت.

هتل ها در کانادا:

اتاق ها و حمام های خصوصی ارائه می دهند 	

مجهز به تلفن، اتصال اینترنت، تلویزیون 	

برخی اتاق هایی با آشپزخانه ای کوچک دارند. 	

هزینــه هتــل هــا بســته بــه شــهری کــه در آن واقــع شــده انــد، کیفیــت کلــی، خدمــات و موقعیــت  	
مکانــی در شــهر متفــاوت اســت.



91راهنمای عزیمت به کانادا

هاستل ها در کانادا:

نسخه ابتدایی هتل هستند.  	

در بیشــتر هاســتل هــا مــی توانیــد یــک اتــاق خصوصــی یــا یــک تختخــواب در یــک اتــاق بــزرگ تهیــه  	
کنیــد کــه بــا افــراد دیگــر بــه اشــتراک بگذاریــد. 

دستشــویی هــا معمــواًل مشــترک هســتند و غالبــًا یــک آشــپزخانه وجــود دارد کــه مــی توانیــد وعــده  	
هــای غذایــی خــود را در آن تهیــه کنیــد.

برای یافتن هتل یا هاستل مناسب می توانید: 

در اینترنــت بــرای وب ســایت گردشــگری شــهر یــا شــهری کــه در آن اقامــت خواهیــد کــرد جســتجو  	
کنیــد )نــوع "گردشــگری" + "نــام شــهر" را تایــپ کنیــد( و لیســت هــای محــل اقامــت را بخوانیــد. 

جســتجوی کلــی اینترنــت را بــرای هتــل هــا و خوابــگاه هــا در شــهری کــه در آن اقامــت خواهیــد کــرد  	
انجــام دهیــد. 

یــک کتــاب راهنمــای توریســتی بــه کانــادا بــا لیســت هتــل هــا و خوابــگاه هــا در یــک کتابفــرو شــی  	
در کشــور مبــدا خــود بخریــد. 

پس از ورود به فرودگاه به میز اطالعات بروید )اگر قبل از ورود محل اقامت خود را رزرو نکرده اید(.  	

 اکثر هتل ها و هاســتل ها دارای وبســایت هایی با قیمت، عکس، نقشــه موقعیت مکانی و توصیفی 
از خدمات ارائه شده هستند.  

یــک گزینــه جایگزیــن بــرای هتل ها و خوابگاه ها این اســت که با ســازمان مهاجر پذیر در شــهر محل 
اقامت خود تماس بگیرید و از آنها بپرســید که آیا محل اقامت موقت به طور خاص برای تازه واردان 
موجود است وهزینه آن چقدر است. می توانید اطالعات تماس با سازمان های مهاجر پذیر در سراسر 

کانادا را از طریق سایت www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/ services.asp پیدا کنید.

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/
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شرکت وام و مسکن کانادا 

شــرکت وام و مســکن کانــادا، آژانــس ملــی اســکان 
دولــت فــدرال اســت. CMHC اطالعــات و ابزارهــای 
الزم بــرای تصمیــم گیــری آگاهانــه در مــورد مســکن 
را بــه ســاکنان کانــادا - از جملــه تــازه واردان - ارائــه 
مــی دهــد . CMHCوب ســایتی مخصــوص تــازه 
www.cmhc.در توانیــد  مــی  کــه   دارد  واردان 
همچنیــن  آنهــا  کنیــد.  پیــدا    ca/newcomers
نشــریات چاپــی متنوعــی را بــرای تــازه واردان تولیــد 

مــی کننــد ، از جملــه راهنمــای تــازه وارد در مســکن کانادایــی: نحــوه یافتــن، اجــاره  یــا خریــد خانــه در 
کانــادا. ایــن راهنمــا و ســایر نشــریات بــه صــورت رایــگان در وب ســایت CMHC یــا بــا شــماره تلفــن 

1 -800 -668-2642 در دســترس هســتند.  

انواع مسکن در کانادا 

آپارتمــان اجــاره ای - یــک واحــد خانوادگــی در یــک ســاختمان یــا خانــه. اکثــر آپارتمــان هــا دارای یــک  	
، دو یــا ســه اتــاق خــواب هســتند. واحدهــای " لیســانس" دارای  یــک اتــاق واحــد هســتند کــه بــه عنــوان 

یــک اتــاق نشــیمن و اتــاق خــواب عمــل مــی کننــد. 

ــاق خــواب خصوصــی تقســیم  مــی  	 ــن ات ــه چندی ــزرگ گاهــی ب ــه هــای ب ــاق هــای اجــاره ای - خان ات
ــد اجــاره داده مــی شــود.   ــرادی کــه آشــپزخانه و حمــام مشــترک دارن ــه اف شــوند کــه ب

آپارتمــان هــای مســکونی )Condos( - معمــواًل کانکــس هــا در ســاختمان هایــی بــا واحدهــای زیــاد  	
ــد کــه در  ــه  یــک شــرکتcondo  پرداخــت مــی کن ــه خــود را ب ــد. مالــک هزینــه هــای ماهان وجــود دارن

صــورت لــزوم نگهــداری و تعمیــرات را انجــام مــی دهــد.

خانــه هــا - خانــه هــای مســتقل بــا امــالک اطــراف و همچنیــن خانــه هــای نیمــه مســتقل و شــهرها  	
وجــود دارد کــه هرخانــه یــک دیــوار را بــا دیگــری تقســیم مــی کنــد.   

http://www.cmhc.ca/newcomers
http://www.cmhc.ca/newcomers
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مستاجر و صاحب خانه 

 به طور کلی، صاحبخانه شما مسئول این موارد است:  

جمع آوری اجاره  	

ایمن و سالم نگه داشتن ساختمان خود.   	

تهیــه هــر آنچــه همــراه بــا آپارتمــان اســت و شــامل اجــاره شــما مــی شــود )ماننــد یخچــال، اجــاق گاز،  	
گرمایــش و...( 

رسیدگی و پرداخت هزینه تعمیرات هنگامی که چیزی در خانه شما کار نمی کند. 	

شما به عنوان مستأجر به طور کلی مسئول موارد زیر هستید: 

پرداخت اجاره خود به طور کامل و به موقع.   	

تمیز نگه داشتن خانه خود.   	

هر زمان که نیاز به سرویس یا تعمیر است، با صاحبخانه تماس بگیرید 	

اجــازه دادن بــه صاحبخانــه یــا مدیــر بــرای ورود بــه خانــه شــما بــرای انجــام تعمیــرات، یــا نشــان دادن  	
آپارتمــان بــه سایرمســتاجران در صــورت انتقــال از خانــه. صاحبخانــه ی شــما بایــد قبــل از ورود بــه 

آپارتمــان، اطــالع رســانی درســتی بــه شــما ارائــه دهــد. 

اگــر صاحبخانــه مســئولیت هــای خــود را انجــام نمــی دهــد ، مــی توانیــد بــا اســتفاده از اطالعــات 
تمــاس در جــدول زیــر بامقــام اجــاره در اســتان یــا قلمــرو محــل زندگــی خــود تمــاس بگیریــد

وبسایتاستان

آلبرتا

 Service Alberta

 www.servicealberta.ca/Landlords_Tenants.cfm

 4088-427- 780 or 4088-427-877-1 :Telephone

http://www.servicealberta.ca/Landlords_Tenants.cfm 
http://www.servicealberta.ca/Landlords_Tenants.cfm 
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وبسایتاستان

بریتیش کلمبیا

British Columbia Residential Tenancy Head Office

 www.rto.gov.bc.ca 

1020-660-604 or 8779-665-800-1 :Telephone

مانیتوبا

Manitoba Finance – Residential Tenancies Branch

 www.manitoba.ca/rtb 

2476-945-204 or 8403-782-800-1 :Telephone 

نیو برانزوئیک

New Brunswick Office of the Rentalsman

 www.snb.ca/irent 

)Fredericton office( 2557-453-506 :Telephone 

نیوفاندلند و البرادور

 Department of Government Services – Residential Tenancies

Section 

 www.servicenl.gov.nl.ca/landlord/residential_tenancies.html

2610-729-709 or 2608- 829-877-1 :Telephone 

سرزمینهای شمال غربی

 Northwest Territories Rental

Office

www.justice.gov.nt.ca/RentalOffice

 or 0760-661-800-1 :Telephone 

 8047-920-867

نوااسکوشیا

 Service Nova Scotia – Residential Tenancy Branch

www.gov.ns.ca/snsmr/secure/contact/Default.asp?bhcp

 5200-424-902 or 4357-670-800-1 :Telephone 1=

http:// www.rto.gov.bc.ca 
http:// www.rto.gov.bc.ca 
http:// www.manitoba.ca/rtb 
http:// www.manitoba.ca/rtb 
http:// www.snb.ca/irent 
http:// www.snb.ca/irent 
www.servicenl.gov.nl.ca/landlord/residential_tenancies.html http://
www.servicenl.gov.nl.ca/landlord/residential_tenancies.html http://
http://www.justice.gov.nt.ca/RentalOffice
http://www.justice.gov.nt.ca/RentalOffice
http://www.gov.ns.ca/snsmr/secure/contact/Default.asp?bhcp
http://www.gov.ns.ca/snsmr/secure/contact/Default.asp?bhcp
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وبسایتاستان

نوناووت

Nunavut Housing Corporation

 www.nunavuthousing.ca 

7291-975-867 :Telephone

اونتاریو

Ontario Landlord and Tenant Board

www.ltb.gov.on.ca 

-332-888-1 :Telephone 

 8080-645-416 or 3234

جزیره پرنس ادوارد

 Prince Edward Island – Office of the Director of Residential Rental
Property

www.irac.pe.ca/rental

-501-800-1 :Telephone 

3501-892-902 or 6268

کبک

 Régie du logement du Québec

 www.rdl.gouv.qc.ca

-683-800-1 :Telephone

 2245-873-514 or 2245

ساسکاچوان

 Saskatchewan Office of Residential Tenancies

 www.justice.gov.sk.ca/ORT

-215-888-1 :Telephone

2699-787-306 or 2222

یوکان

Yukon Department of Community Services

 www.community.gov.yk.ca/consumer

5111-867667 or 0408-661-800-1 :Telephone

http:// www.nunavuthousing.ca 
http:// www.nunavuthousing.ca 
http:// www.ltb.gov.on.ca
http:// www.ltb.gov.on.ca
http://www.irac.pe.ca/rental
http://www.irac.pe.ca/rental
http://www.rdl.gouv.qc.ca 
http://www.rdl.gouv.qc.ca 
www.justice.gov.sk.ca/ORT http://
www.justice.gov.sk.ca/ORT http://
http://www.community.gov.yk.ca/consumer 
http://www.community.gov.yk.ca/consumer 
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یافتن مکانی برای اجاره 
مــکان و هزینــه اغلــب موارد مهمی اســت که باید به آنها فکر کنید وقتی به دنبــال مکانی برای زندگی 

می گردید.

محله هایی که نزدیک به محل کار، مدارس، حمل و نقل عمومی و ســایر خدمات هســتند ممکن اســت 
هزینه بیشتری داشته باشند، اما همچنین می توانند در وقت و هزینه شما برای رفت و آمد به محل 

کار یا مدرسه صرفه جویی کنند. 

روش هــای زیــادی وجــود دارد کــه مــی توانیــد خانــه هــا یــا آپارتمــان هایــی را کــه بــرای اجــاره در 
دســترس هســتند جســتجو کنیــد. یکــی از گزینــه هــا بازدیــد ازمحلــه هــا و جســتجوی عالئــم "بــرای 
اجــاره" در خانــه هــا یــا ســاختمان هــا اســت. همچنیــن  مــی توانیــد آگهــی هــای طبقــه بنــدی شــده 
در روزنامــه هــا، تابلوهــای اعالنــات در فروشــگاه هــا و مراکــز اجتماعــی را بررســی کــرده و لیســت 
ــی  ــن م ــد. همچنی ــا از دوســتان خــود ســوال کنی ــد ی ــت جســتجو کنی ــاره ای را در اینترن هــای اج
 www.cic.gc.ca/english/ ــا ــد )ب ــده مهاجــران تقاضــای کمــک کنی ــک ســازمان پذیرن ــد از ی توانی

newcomers / map / services.asp مشــورت کنیــد(

حتمــا پیــش از تصمیــم گیــری، به چند خانه یــا آپارتمان مختلف نگاه کنید؛ بــه این ترتیب می 
توانید اجاره بهای گرفته شــده را مقایســه کنیدو مطمئن شــوید مکانی که انتخاب کرده اید برای 

شما مناسب است.   

http://www.cic.gc.ca/english/
http://www.cic.gc.ca/english/
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ــر  ــا ناظـ ــه یـ ــاره از صاحبخانـ ــد اجـ ــاهده واحـ ــگام مشـ ــر اســـت هنـ ــه بهتـ ــواالتی کـ سـ
ــید: بپرسـ

آیــا تــا سیســات بــرق )ماننــد بــرق ، گرمــا و آب( و لــوازم خانـگـی )ماننــد یخچــال ، اجــاق گاز و  	
لباسشــویی / خشــک کــن( دراجــاره خانــه گنجانــده شــده اســت؟ در غیــر ایــن صــورت ، هزینــه آنهــا هــر 

مــاه چقــدر اســت ؟ 

آیا آپارتمان دارای مبلمان است؟  	

ــا افــراد مجــردی در ایــن  	 ــواده هــا ی ــا خان ــوان مثــال، آی ــه عن ــه هســتند؟ ب مســتاجرهای دیگــر چگون
ــد؟  ــه زندگــی میکنن منطق

چه کسی مال را نگهداری می کند ؟  	

ــره گاه  	 ــک ذخی ــا ی ــره ســازی ی ــد ذخی ــک کم ــا آن دارای ی ــد ، آی ــر داری ــان را در نظ ــک آپارتم ــر ی اگ
جداگانــه دوچرخــه اســت؟ آیــا شــامل اجــاره  مــی شــود؟ امنیــت آن چقــدر اســت؟ 

انتقال و امضای قرارداد اجاره 

ـی و ســندی قانوـنـی اســت کــه کلیــه شــرایطی را کــه شــما و  	 اجــاره نامــه یــک قــرارداد اجــاره کتـب
ــد. ــرا امضــا کنی ــد ان ــر دو بای ــی شــود و ه ــر م ــد، در آن ذک ــرده ای ــر طــی ک ــا یکدیگ ــه ب صاحبخان

هنگام امضای اجاره نامه اطمینان حاصل کنید که همه چیز را خوانده و درک کرده اید 	

آیا می توانید تغییراتی در خانه مانند نقاشی یا تزئین ایجاد کنید؟  	

اگر حیوانات خانگی دارید یا سیگار می کشید، آیا حیوانات خانگی و  سیگار مجاز هستند؟  	

اگر صاحب اتومبیل هستید، پارکینگ در دسترس است و آیا هزینه اضافی دارد ؟  	
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موارد مهمی که در اجاره نامه ظاهر می شوند

نــام و اطالعــات تمــاس شــما و صاحبخانــه  	
شــما. 

ـی کــه اجــاره مــی  	 آدرس خانــه یــا آپارتماـن
کنیــد.  

ــد شــده  	 ــه شــما متعه ــه ای ک ــاره ماهیان اج
پارکینــگ،  بــرق،  و  آب  بــدون  یــا  بــا   ، ایــد 
ـی یــا ســایر خدمــات پرداخــت  تلویزیــون کابـل

کنیــد.  

تاریــخ ســر رســید اجــاره )بــه عنــوان مثــال در  	
ــه موجــب  اولیــن روز هــر مــاه( و مبلغــی کــه ب
آن موجــر مجــاز بــه افزایــش اجــاه در آینــده 

اســت.  

ــک  	 ــال، ی ــوان مث ــه عن ــاره )ب ــان اج ــدت زم م

ــه مــاه(.   ــا مــاه ب ســال ی

شــرایط خاتمــه یــا لغــو اجــاره نامــه شــما،   	
ــه  ــل ب ــاره )در صــورت تمای ــا در اج ــاره به ــا اج ی
ــان مــدت اجــاره منــدرج  ــه قبــل از پای تــرک خان
در اجــاره نامــه، یافتــن شــخص دیگــری بــرای 

اجــاره آن(.  

لیســتی از تعمیــرات یــا نگهــداری کــه بــه  	
عهــده شــما خواهــد بــود. 

هــر محدودیــت دیگــری )ماننــد اینکــه شــما  	
مــی توانیــد ســیگار بکشــید یــا حیوانــات خانگی 

داشــته باشــید( . 

جزئیــات قوانینــی کــه طبــق آن موجــر اجــازه  	
ورود بــه خانــه یــا آپارتمــان شــما را دارد.  

پرداخت اجاره 
معموال باید در اولین روز هر ماه به صاحبخانه، ناظر یا مدیر امالک خود، اجاره خانه پرداخت کنید.

سه روش کلی برای پرداخت اجاره خانه در کانادا وجود دارد:

نقدی: در این روش رسید کل مبلغ را حتما دریافت کنید. 	

ــه  	 ــده نوشــته شــده اســت. ب ــخ آین ــا تاری ــه روی آنه ــخ دار: چــک هایــی هســتند ک چــک هــای تاری
عنــوان مثــال، بســیاری از مالــکان از شــما مــی خواهنــد کــه بــه آنهــا ۱۲ فقــره چــک بدهیــد، تاریــخ ۱۲ مــاه 

آینــده مربــوط بــه روز اول هرمــاه اســت.



99راهنمای عزیمت به کانادا

ــن شــده اســت. بســیاری از  	 ــک شــما تضمی ــه توســط بان ــر: دســته چــک هایــی ک ــای معتب چــک ه
صاحبخانــه هــا بــرای اجــاره مــاه اول و مــاه گذشــته شــما، درخواســت چــک معتبــر مــی کننــد.

نقل مکان از منزل اجاره ای

قبــل از نقــل مــکان از واحــد اجــاره، بایــد کتبــًا بــه صاحبخانــه خــود اطــالع دهیــد کــه آنجــا را تــرک 
خواهیــد کــرد. بســته بــه اســتان یــا ســرزمینی کــه در آن زندگــی  مــی کنیــد بایــد یــک ، دو یــا ســه 
www.cmhcschl.gc.ca/fa/co/مــاه اخطــار دهیــد )برگــه هــا ی اســتانی یــا ســرزمینی موجــود در

reho  را بــرر ســی کنیــد(.

اگر اجاره نامه داشته باشید، قانون اجازه نمی دهد اجاره نامه را زودهنگام خاتمه دهید. در این 
موارد ، شما باید با صاحبخانه به توافق برسید یا مبلغی را که طبق قانون در استان شما تعیین 

شده است، پرداخت کنید.  

خرید اولین خانه خود در کانادا

 دنبال خانه می گردم 

قبل از شروع خرید خانه:

چقدر می توانید هزینه کنید؟ 	

برای هزینه های مختلف خرید خانه برنامه ریزی کنید 	

عــالوه بــر خریــد خانــه، ســایر هزینــه هــای اصلــی شــامل گرمایــش، مالیــات بــر امــالک، نگهــداری و  	
ــرآورد کنیــد. ــه و... را ب بازســازی خان

http://www.cmhcschl.gc.ca/fa/co/
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اگر می خواهید برای برآورد هز ینه مالکیت خانه محاسباتی انجام دهید، ما شین حساب ها و کاربرگ 
های ســاده در ســایت www.cmhc.ca )نوع "محاســبه گر رهن" یا "آماده بودن مالی" در جعبه جستجو 

موجود است( در دسترس هستند. 

مراجعه به مشاور امالک برای خرید خانه در کانادا

یــک آژانــس امــالک خــوب بــه نیازهــای شــما گــوش فــرا مــی دهــد، بــرای بازدیــد از خانــه و بازرســی 
حرفــه ای از خانــه ترتیباتــی صــورت مــی دهــد و بــا فروشــنده مذاکــره مــی کنــد تــا بــه شــما کمــک 

کنــد بهتریــن قیمــت را بدســت آوریــد. 

روش های مختلف جستجوی خانه برای خرید

به دوستان، خانواده و همکاران شغلی خود بگویید که به دنبال خانه هستید.  	

بــرای کســب اطالعــات و عکــس در طیــف گســترده ای از خانــه هــا از وبســایت هــای امــالک و  	
کنیــد. دیــدن   www.mls.ca ماننــد  مســتغالت 

ــا مجــالت امــالک و مســتغالت موجــود در دکــه هــای  	 ــد را در روزنامــه هــا ی ــه هــای جدی بخــش خان
ــد. ــه فروشــی و فروشــگاه هــا بخوانی روزنام

در محلــه ای کــه مــورد عالقــه شماســت رانندگــی کنیــد و بــه دنبــال تابلوهــای »بــرای فــروش« باشــید  	
یــا از تحــوالت جدیــد )مناطقــی کــه خانــه هــای جدیــد در آن ســاخته مــی شــود( دیــدن کنیــد. 

پیشنهاد دادن 
هنگامی که خانه ای متناسب با بودجه، سبک زندگی و خانواده خود پیدا کردید، زمان آن رسیده است 
که "پیشــنهادی برای خرید" ارائه دهید. اگر از خدمات یک مشــاور امالک استفاده می کنید، او به شما 
در تهیه پیشنهاد کمک می کند. درغیراین صورت، ممکن است بخواهید این سند را با کمک یک وکیل 
)یا یک دفتراسناد رسمی در کبک( تهیه کنید.اگر پیشنهاد خرید شما پذیرفته شود، برا ی انتقال خانه 

به نام خود باید یک وکیل یا دفتر اسناد رسمی استخدام کنید.

http://www.cmhc.ca
http://www.mls.ca
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تأمین مالی خانه شما 

ــرای پرداخــت  ــداران مســکن پــول کافــی ب بیشــتر خری
ــا موسســه  ــک ی ــدون وام از بان ــد خــود را ب ــه جدی خان
 caisse" اعتبــاری"،  "اتحادیــه  )ماننــد  دیگــر  ـی  ماـل
populaire" یــا یــک شــرکت بیمــه( ندارنــد. وام خریــد 
خانــه "رهــن" نامیــده مــی شــود. شــما بــا پرداخــت 
ـی، معمــواًل حداکثــر تــا 25  منظــم در یــک بــازه زماـن
ســال، وام خــود را پرداخــت مــی کنیــد. ســود ایــن پــول 

ــد.  ــد بپردازی ــز بای را نی

بانک ها و سایر موسسات مالی گزینه های زیادی را برای کمک به شما در انتخاب وام مسکن مناسب 
با نیازهای شما ارائه می دهند. قبل از تصمیم گیری مطمئن شوید که مزایا و معایب هرگزینه را درک 

می کنید. 

اگر در یافتن رهن نیاز به کمک دارید، می توانید با "کارگزار رهن" تماس بگیرید که برای یافتن بهترین 
وام ممکن برای شما کار خواهد کرد. 

پیش پرداخت و بیمه وام رهنی 

مبلغ وام شما با توجه به قیمت خانه منهای مبلغ پیش پرداخت شما تعیین می شود. 	

پیش پرداخت قسمتی ازهزینه خانه است که از قبل پرداخت می کنید. 	

اگــر پیــش پرداخــت کمتــر از ۲۰ درصــد قیمــت خانــه جدیــد شــما باشــد، احتمــااًل بــه بیمــه وام رهنــی  	
نیــاز خواهیــد داشــت . 

اگــر قــادر بــه پــس دادن وام خــود نباشــید، بیمــه وام رهنــی از بانــک یــا موسســه مالــی محافظــت  	
مــی کنــد. 

بیمــه وام مســکن نیــز بــه شــما امــکان مــی دهــد بــا پیــش پرداخــت کمتــری )تــا ۵ درصــد( و نــرخ ســود  	
پاییــن وام مســکن دریافــت کنید. 
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سابقه اعتباری جهت اخذ وام 

سابقه اعتباری خوب در هنگام تالش برای گرفتن وام بسیار مهم است.  	

ســابقه اعتبــاری بــه وام دهنــده نشــان مــی دهــد کــه شــما ســابقه خوبــی در بازپرداخــت وام هــای  	
خــود داریــد. 

متأســفانه، شــما ممکــن اســت بــه عنــوان یــک تــازه وارد در کانــادا، ســابقه اعتبــاری نداشــته باشــید  	
کــه توســط بانــک هــای کانادایــی و ســایر موسســات مالــی شــناخته شــود.

بــرای خریــد خانــه، هرچــه زودتــر ســاختن تاریخچــه اعتبــار جدیــد را شــروع کنیــد. بــا یــک نماینــده  	
خدمــات مشــتری در بانــک خــود صحبــت کنیــد. او مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد طرحــی را بــرای ایجــاد 

تاریخچــه اعتبــاری تهیــه کنیــد کــه بــه شــما در خریــد خانــه کمــک کنــد.  

اشکال دیگر مسکن

مسکن با کمک دولت 	

مسکن تعاونی 	

مسکن دانشجویی دوره متوسطه 	

مسکن اضطراری 	

مسکن برای سالمندان 	

مسکن با کمک دولت  

در سراســر کانــادا، دولــت هــا بــرای کمــک بــه افــرادی کــه درآمــد کمــی دارنــد از طریــق پرداخــت هزینــه  	
خانــه و آپارتمــان، یارانــه یــا بخشــی از اجــاره را پرداخــت مــی کننــد.

در بیشتر موارد، انتظار طوالنی برای این خانه های یارانه ای گاهی اوقات سال ها - وجود دارد. 	

بــه طــور کلــی، مهاجــران یــا پناهنــدگان در واجــد شــرایط نقــل مــکان بــه خانــه هــای یارانــه ای هســتند،  	
امــا بــه نــدرت آنهــا درلیســت انتظــار در اولویــت قــرار مــی گیرنــد.

قبل از ورود به کانادا نمی توانید به لیست انتظار مسکن بپیوندید. 	
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بیشــتر مهاجــران واجــد شــرایط قبــل از اینکــه بــه خانــه هــای یارانــه ای برونــد، در خانــه هــای اجــاره  	
ای خصوصــی زندگــی  مــی کننــد.

مسکن تعاونی

بــه گروهــی از آپارتمــان هــا یــا خانــه هایــی گفتــه مــی شــود کــه بــه طــور جمعــی تحــت مالکیــت و  	
مدیریــت اعضــای ســاکن آنهــا هســتند.

از آنجــا کــه بیشــتر تعاونــی هــا ســودآوری ندارنــد، اجــاره هــا معمــواًل کمتــر از حــد متوســط اســت.  	
بــا ایــن حــال انتظــار مــی رود کــه شــما بــه طــور فعــال در مدیریــت و نگهــداری تعــاون مشــارکت داشــته 

باشــید.

بــرای عضویــت در یــک مســکن تعاونــی ، شــما یــک درخواســت را بــه هیئــت مدیــره تعاونــی کــه مــی  	
خواهیــد در آن زندگــی کنیــد ارائــه مــی دهیــد.

اگــر درخواســت شــما پذیرفتــه شــود، "توافــق نامــه اشــتغال" را امضــا مــی کنیــد کــه یــک توافقنامــه  	
حقوقــی مشــابه اجــاره نامــه اســت.

 

مسکن دانشجویی دوره متوسطه  

اکثــر دانشــگاه هــا و کالــج هــا دپارتمــان مســکن 
دارنــد کــه بــه دانشــجویان در مــورد گزینــه هــای 
اســکان در دانشــگاه و خارج از دانشــگاه اطالعات 
مــی دهــد. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر، بــا 
بخــش مســکن دانشــگاهی کــه قصــد حضــور در 

ــد.  ــاس بگیری ــد تم آن را داری
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مسکن اضطراری 

مســکن اضطــراری )کــه گاهــی اوقــات "پناهــگاه" نامیــده مــی شــود( محــل اقامــت کوتــاه مــدت بــرای  	
افــراد بــی خانمــان یــا بحــران زده اســت.

ایــن مــکان، مکانــی امــن را فراهــم مــی کنــد کــه در آن مــی توانیــد مایحتــاج اساســی ماننــد ســرپناه  	
موقــت، امکانــات دوش، پــول و غــذا را تهیــه کنیــد.  

پناهگاه ها توسط گروه های جامعه اداره می شوند. 	

شــماره تلفــن آنهــا معمــواًل در چنــد صفحــه اول دفترچــه تلفــن بــا شــماره هــای اضطــراری  دیگــر ذکــر  	
شــده اســت.

مسکن برای سالمندان

این اقامتگاه ها شامل اقامتگاه های با هزینه دولتی وخصوصی برای سالمندان است.  	

ایــن اقامتــگاه هــا خدمــات متنوعــی را در محــل ارائــه مــی دهنــد تــا بــه ســالمندان در تأمیــن نیازهــای  	
روزمــره خــود کمــک کننــد. 

مراقبت های بهداشتی در کانادا

 سیستم مراقبت های بهداشتی جهانی کانادا 

ــه خدمــات  	 ــادا ب ــان از دسترســی همــه افــراد ســاکن کان ــرای اطمین ــادا ب سیســتم بیمــه درمانــی کان
درمانــی طراحــی شــده اســت.

همه شهروندان کانادایی و اقامت دائم ممکن است درخواست بیمه سالمت عمومی کنند. 	

ــرای بیشــتر خدمــات بهداشــتی و درمانــی مســتقیم  	 ــد، ب هنگامــی کــه  بیمــه درمانــی عمومــی داری
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پرداخــت نمــی کنیــد.

هنگامــی کــه از خدمــات بهداشــت عمومــی اســتفاده مــی کنیــد، بایــد کارت بیمــه ســالمت خــود را بــه  	
بیمارســتان یــا کلینیــک پزشــکی نشــان دهیــد.  

برنامه مراقبت های بهداشتی کانادا 
به جای داشتن یک برنامه ملی واحد، از برنامه های بیمه درمانی استانی وسرزمینی تشکیل شده است. 
همه این برنامه ها دارای ویژگی ها و اســتانداردهای مشــترک خاصی هســتند. با این حال، تفاوت هایی 
وجود دارد، بنابراین مهم اســت که بدانید اســتان یا قلمرو شــما چه خدمات پزشکی و روشی را پوشش 

می دهد زیرا ممکن است در مناطق دیگر یکسان نباشد.

همــه اســتان هــا و ســرزمین هــا، فــارغ از اینکــه در کانــادا زندگــی مــی کنیــد یا کجا می توانید ســفر 
کنیــد، خدمــات پزشــکی فــوری را بــدون هزینــه ارائــه مــی دهنــد، حتــی اگــر هنــوز کارت بهداشــت 
دولـتـی دریافــت نکــرده باشــید. بســته بــه وضعیــت مهاجــرت شــما ممکــن اســت محدودیــت 
www.cic.gc.ca/english/ هایــی در مــورد برخــی از تــازه واردان اعمــال شــود )وضعیــت خــود را در

refugees/outside/arriving-healthcare.asp بررســی کنیــد( .

وبسایتاستان

آلبرتا

Alberta Health and Wellness

 www.health.alberta.ca  

7164-427-780 :Telephone 

بریتیش کلمبیا

British Columbia Ministry of Health Services

/www.gov.bc.ca

-604 or 7867-663-800-1 :health Telephone

2421-660 

مانیتوبا

  Manitoba Health 

 www.gov.mb.ca/health

4862-626-866-1 :Telephone 

http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/arriving-healthcare.asp
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/arriving-healthcare.asp
www.health.alberta.ca http://
www.health.alberta.ca http://
http://www.gov.bc.ca/
http://www.gov.bc.ca/
http://www.gov.mb.ca/health 
http://www.gov.mb.ca/health 
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وبسایتاستان

نیو برانزوئیک

New Brunswick Department of Health 

  www.gnb.ca/health 

8600-762-888-1 :Telephone

نیوفاندلند و البرادور

Newfoundland and Labrador Department of Health and Community

Services 

  www.health.gov.nl.ca/health

4984-729-709 :Telephone

سرزمینهای شمال غربی

Northwest Territories Health and Social Services

www.hlthss.gov.nt.ca 

0830-661-800-1 :Telephone 

نوا اسکوشیا

Nova Scotia Department  of Health

www.novascotia.ca/DHW

-563-800-1 :Telephone 

7008-496-902 FF 8880 

نوناووت
Nunavut Health and Social Services

www.hss.gov.nu.ca/en/Home.aspx 

اونتاریا

Ontario Ministry of Health and Long-Term Care

 www.health.gov.on.ca 

3161-532-866-1 :Telephone

جزیره پرنس ادوارد

  Prince Edward Island Department of Health  and Wellness

 www.healthpei.ca

6130-368-902 :Telephone

http:// www.gnb.ca/health  
http:// www.gnb.ca/health  
http://www.health.gov.nl.ca/health  
http://www.health.gov.nl.ca/health  
http:// www.hlthss.gov.nt.ca
http:// www.hlthss.gov.nt.ca
www.novascotia.ca/DHWhttp://
www.novascotia.ca/DHWhttp://
http:// www.hss.gov.nu.ca/en/Home.aspx
http:// www.hss.gov.nu.ca/en/Home.aspx
http:// www.health.gov.on.ca 
http:// www.health.gov.on.ca 
www.healthpei.ca http://
www.healthpei.ca http://
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وبسایتاستان

کبک

Santé et Services  sociaux Québec

 www.msss.gouv.qc.ca  

-644-418 :Telephone

 FF) 4545-644-514 ,(FF FFFFFF FFFF) 4545

 rest of) 4545-644-877-1 ,)Montréal 

)Quebec 

ساسکاچوان

 Saskatchewan Health

 0146-787-306 FF 7766 667-800-1 :Telephone

www.health.gov.sk.ca

یوکان

Yukon Health and Social Services

 www.hss.gov.yk.ca 

-800-1 :Telephone

0408-661 

http://  www.msss.gouv.qc.ca 
http://  www.msss.gouv.qc.ca 
http:// www.health.gov.sk.ca
http:// www.health.gov.sk.ca
http:// www.health.gov.sk.ca
http:// www.hss.gov.yk.ca 
http:// www.hss.gov.yk.ca 
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بیمه درمانی تکمیلی 

ــد.  ــات ضــروری پزشــکی را فراهــم مــی کنن ــه خدم ــت، دسترســی ب ــه درمانــی دول طــرح هــای بیم
ــا ایــن حــال ، بــرای پرداخــت نیازهــای بهداشــتی کــه برنامــه هــای دولــت بــه طــور کامــل آنهــا را  ب
پوشــش نمــی دهــد، ممکــن اســت بــه بیمــه خصوصــی کــه اغلــب بــه آن بیمــه درمانــی تکمیلــی یــا 

مزایــای تمدیــد شــده مــی گوینــد- نیــاز داشــته باشــید. 

ـی، برنامــه هــای تمدیــد شــده بهداشــتی  	 متــداول تریــن انــواع برنامــه هــای بیمــه درماـنـی تکمیـل
هســتند. ایــن برنامــه شــامل پرداخــت هزینــه هایــی ماننــد داروهــای تجویــز شــده، مراقبــت از دنــدان، 

ــک طبــی مــی شــود. ــس و عین ــات آمبوالن فیزیوتراپــی، خدم

بیشــتر اســتان هــا و ســرزمین هــا هزینــه ایــن اقــالم را تأمیــن نمــی کننــد، امــا برخــی از آنهــا ممکــن  	
اســت بخشــی از هزینــه هــا را تأمیــن کننــد. 

اگــر کار مــی کنیــد، ممکــن اســت از شــرکت یــا ســازمانی کــه در آن کار مــی کنیــد، پوشــش مکمــل  	
ایــن نیازهــای بهداشــتی را دریافــت کنیــد.  

گرفتن کارت بهداشت 

ــه یــک کارت بیمــه درمانــی کــه توســط  ــادا، ب ــه مراقبــت هــای بهداشــتی در کان ــرای دسترســی ب ب
اســتان یــا قلمــرو شــما ارائــه شــده باشــد نیــاز داریــد.

هر زمان که به خدمات پزشکی نیاز پیدا می کنید باید این کارت را ارائه دهید.
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یافتن پزشک و دندانپزشک 

پزشکان

ــه مراقبــت پزشــکی داشــته  	 ــد و هــر زمــان کــه نیــاز ب ــواده دارن بســیاری از کانادایــی هــا پزشــک خان
ــواده مراجعــه مــی کننــد. ــه پزشــک خان باشــند ب

پزشک خانواده کلیه مراقبت های بهداشتی اساسی را انجام می دهد. 	

ایشــان آزمایشــاتی انجــام مــی دهنــد تــا قبــل از بیمــار شــدن و مشــکالت زودهنــگام، شــما را درمــان  	
کننــد.

پزشک خانواده در صورت لزوم شما را به مالقات با یک متخصص می فرستد.  	

در کانــادا خدمــات بهداشــتی بــه صــورت محرمانــه ارائــه مــی شــود. ایــن بــدان معناســت کــه پزشــک  	
شــما بــدون اجــازه شــما نمــی توانــد اطالعــات ســالمتی شــما را بــا شــخص دیگــری درمیــان بگــذارد. 

دندانپزشکان 

به طور کلی یافتن دندانپزشکی که بیماران جدیدی را می پذیرد کار سختی نیست.   	

مراقبت از دندان تحت پوشش بیمه درمانی رایگان دولت نیست. 	

شما می توانید برای پوشش دادن خدمات دندانپزشکی خود بیمه تکمیلی دریافت کنید.   	
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کمک اضطراری در کانادا

اگــر بــه کمــک فــوری پزشــکی نیــاز داریــد، ســریع بــه بخــش اورژانــس نزدیکتریــن بیمارســتان برویــد  	
ــد. بیمارســتان هــا در صفحــه هــای اول دفترچــه تلفــن ذکــر  ــا شــماره اورژانــس 9۱۱ تمــاس بگیری ــا ب ی

شــده انــد.  

تماس با 9۱۱ رایگان است.  	

کلیه خدمات فوریت های پزشکی در بیمارستان ها رایگان هستند. 	

ــه اســتان یــا قلمــرو و شــرایط، ممکــن اســت مجبــور باشــید هزینــه خدمــات آمبوالنــس را  	 بســته ب
پرداخــت کنیــد.

برای کسب اطالعات بیشتر 

در مورد خدمات آمبوالنس با وب ســایت اداره بهداشــت اســتان یا  ســرزمین خود مشورت کنید. اگر بیمه 
درمانی خصوصی دارید، این خدمات اغلب تحت پوشش هستند.

واکسیناسیون برای بزرگساالن و کودکان  
در کانــادا، هــر اســتان و منطقه برنامه واکسیناســیون برای محافظت از بزرگســاالن و کــودکان در برابر 
تعدادی بیماری دارد. شما باید از پزشک بپرسید که شما و فرزندانتان به چه واکسن هایی  نیاز دارید.

ــا از  ــال و ی ــا متخصــص اطف ــق پزشــک ی ــد از طری ــی توانی ــل در مدرســه، م ــل از شــروع تحصی قب
طریــق کلینیــک بهداشــت عمومــی، واکســینه کــردن فرزندتــان در برابــر برخــی بیمــاری هــا را انجــام 
دهیــد. شــما یــک پرونــده واکسیناســیون دریافــت خواهیــد کــرد، کــه ممکــن اســت مجبــور شــوید 
ــا قلمــرو شــما در مــورد  ــون اســتان ی ــد کــه قان ــد. بررســی کنی ــه دهی ــد خــود ارائ در مدرســه فرزن

واکسیناســیون چیســت.

بزرگســاالن نیــز اگــر قبــل از ورود به کانادا کامال در برابر بیماری های قابل پیشــگیری واکســینه نشــده 
باشند، باید این کار را انجام دهند.
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نظارت پزشکی 

ــات بهداشــت  ــه مقام ــود را ب ــه پزشــکی مهاجرتــی خ ــزارش معاین ــد گ ــادا بای ــه کان ــگام ورود ب هن
ــی شــود. ــوان نظــارت پزشــکی شــناخته م ــه عن ــن کار ب ــد. ای ــه دهی ــی ارائ عموم

شــما بایــد ظــرف ۳۰ روز پــس از ورود بــه کانــادا بــا مقــام بهداشــت عمومــی در اســتان یــا قلمــرو محــل  	
زندگــی خــود تمــاس بگیرید. 

مقامــات بهداشــت عمومــی بررســی مــی کننــد کــه آیــا شــما از ســالمت خوبــی برخــوردار هســتید و  	
یــا خیــر.

ــد  	 ــدی رون ــل بع ــه مراح ــد ب ــن اســت نتوانی ــد، ممک ــزارش ندهی ــی گ ــام بهداشــت عموم ــه مق ــر ب اگ
مهاجــرت برســید، بنابرایــن بســیار مهــم اســت کــه ایــن کار را در اســرع وقــت انجــام دهیــد. 

دسترسی به داروهای تجویز شده 

تمام داروهای الزم در یک بیمارستان کانادایی بدون هیچگونه هزینه ای ارائه می شوند.   	

ــز شــده  	 ــه داروهــای تجوی اکثــر کانادایــی هــا دارای پوشــش بیمــه ای هســتند کــه بخشــی از هزین
را پرداخــت میکنــد. ایــن پوشــش ممکــن اســت از طریــق برنامــه هــای بیمــه دولتــی یــا خصوصــی ارائــه 

شــود. 

ــر اســاس  	 دولــت هــای اســتانی و ســرزمینی ســطوح مختلفــی از پوشــش دارویــی تجویــز شــده را ب
نیازهــا و هزینــه هــای مختلــف ارائــه مــی دهنــد. 

اکثربرنامــه هــای دارویــی کــه بــا بودجــه عمومــی تأمیــن مــی شــوند، بــه طــور کلــی پوشــش بیمــه ا ی  	
را بــرای افــرادی کــه بیشــتربه آن نیــاز دارنــد، بــر اســاس ســن، درآمــد و شــرایط پزشــکی فراهــم مــی کننــد. 

بسیاری از کارفرمایان طرح های بیمه خصوصی را برای کارمندان خود ارائه می دهند.  	



112راهنمای عزیمت به کانادا

فصل 9: پول کانادا

 واحد پول کانادا

واحــد پــول کانــادا دالر کانــادا اســت عالمــت اختصــاری آن CAD؛ بــه فرانســوی dollar canadien و 
یــک دالر کانــادا برابــر بــا 100 ســنت اســت.

روش های انتقال پول به کانادا
به طور کلی و با توجه به شرایط کنونی، روش های انتقال پول از ایران به کانادا را می توان به صورت 

زیر خالصه کرد:

انتقال همراه با چمدان و کیف پول 	
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انتقال از طریق خرید ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم 	

انتقال از طریق صرافی های معتبر 	

اما انتقال پول از روش اول معایبی دارد. برخی از این معایب عبارتند از:

محدودیت در انتقال پول 	

ایمن نبودن انتقال پول 	

ـی بــه مأمــور  	 ـی در هنــگام حمــل پــول در فــرودگاه هــای ایــران و کانــادا و لــزوم پاســخ گوـی نگراـن
فــرودگاه دربــاره مســائلی ماننــد مبلــغ پــول، محــل کســب پــول و محــل خــرج پــول.

خرج زندگی در کانادا
هزینه زندگی در کانادا بین شهر های بزرگ و کوچک، مناطق روستایی و استان ها بسیار متفاوت است

انعام

دادن "انعــام" بــرای خدمــات خــوب اغلــب در رســتوران هــا، بارهــا، هتــل هــا و تاکســی هــا و... انجــام  	
مــی شــود

انعــام پولــی اضافــی اســت کــه شــما بــرای پــاداش دادن بــه شــخصی کــه بــه شــما خدمــت مــی کنــد،  	
بخاطــر کار خــوب و خدمــات مودبانــه او پرداخــت مــی کنیــد. 

مبلغ استاندارد برای یک انعام معمواًل ۱۰ تا  ۱۵درصد قبض است. 	
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مالیات 

ســاکنان کانــادا مالیــات هــای مختلفــی را بــه هــر ســه ســطح دولــت: فــدرال، اســتانی یــا ســرزمینی 
و شــهری پرداخــت مــی کننــد. 

مالیــات بــرای تأمیــن بودجــه برنامه هــا و خدمات دولـتـی، از جمله مراقبــت های بهداشــتی و آموزش 
استفاده می شود.

مالیات بر درآمد 

درآمــد  	 بــر  مالیــات  بایــد  کانــادا  ســاکنان 
کننــد.  پرداخــت  را  ســال  طــول  در  دریافـتـی 

در صــورت دریافــت حقــوق، در طــول ســال  	
ــات کســر مــی شــود.  ــه طــور خــودکار مالی ب

اگــر خوداشــتغالی داریــد، ممکــن اســت ملزم  	
ــه پرداخــت مالیــات خــود دریــک پرداخــت یــا  ب

چندیــن پرداخــت باشــید. 

ــازده  	 ــد و ب ــر درآم ــات ب ــد مالی هــر ســاله بای
مزایــا را ارائــه دهیــد تــا دولــت را درمــورد میــزان 
درآمــد خــود و میــزان مالیــات خــود مطلــع کنید. 

اگــر بیــش از حــد مالیــات پرداخــت کــرده  	
باشــید، بازپرداخــت دریافــت خواهیــد کــرد. 

اگــر خیلــی کــم پرداخــت کــرده ایــد، مجبــور  	
خواهیــد بــود هزینــه بیشــتری بپردازیــد.  

بــا ثبــت اظهارنامــه مالیــات بــر درآمــد و مزایــا، شــما مــی توانیــد از مزایــای مختلــف دولــت ماننــد 
ـی )UCCB( و مالیــات  مزایــای مالیــات کــودک کــودک )CCTB(، مزایــای مراقبــت از کــودک جهاـن

ــوردار شــوید. ــگ )GST / HST( برخ ــروش هماهن ــات ف ــات / مالی ــا و خدم کااله
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 www.cra-arc.gc.ca/bnfts/ rltd_prgrms / menu-eng.html بــرای اطالعــات بیشــتر، بــه ســایت
www.cra. بــه لینــک ،UCCB و CCTB مراجعــه کنیــد. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد
gc.ca/bnfts برویــد یــا بــا شــماره 1 -800 -387-1193 بــا آژانــس درآمــد کانــادا تمــاس بگیریــد. بــرای 
  www.cra.gc.ca/gsthstcreditبــه ســایت ،GST / HST کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد اعتبــار

برویــد یــا بــا 1-800-959 -1953 تمــاس بگیریــد.

می توانید فرم های مالیات بر درآمد را از هر اداره پســت یا دفتر خدمات مالیاتی CRA دریافت کنید 
)برا ی آدرس ها، بهwww.cra.gc.ca/tso  بروید(

فرم های مالیات بر درآمد فدرال واســتانی در یک بســته وجود دارد، مگر در اســتان کبک. آدرس 
شــما در ۳۱ دســامبر هر ســال مشــخص می کند که در کدام اســتان باید فرم های مالیاتی خود را 
ثبــت کنیــد؛ بنابراین، اگر در پایان ســال در کبــک زند گی می کردید، باید یــک اظهارنامه مالیاتی 
اســتانی جداگانــه ارائــه دهید. برای اطالعات بیشــتر به وب ســایت Revenu Québec به آدرس

www.revenuquebec.ca/en  مراجعه کرده و یا با شماره ۱ -۸۰۰-۲۶7-۶۲99 تماس بگیرید.  

اگر قصد ترک کانادا برای مدت زمان طوالنی را دارید، CRA را در این زمینه اطالع دهید زیرا ممکن است 
الزم باشد اظهارنامه مالیات بر درآمد آن سال را تنظیم کنید. 

آخرین مهلت برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی شما 30 آوریل هر سال است.

پس انداز بدون مالیات 
با سرمایه گذاری در یک برنامه پس انداز بازنشستگی ثبت شده )RRSP( می توانید در یک حساب پس 

انداز بدون مالیات )TFSA( پس انداز کنید یا برای بازنشستگی خود پس انداز کنید. 

http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/ rltd_prgrms / menu-eng.html
http://www.cra.gc.ca/bnfts
http://www.cra.gc.ca/bnfts
http://www.cra.gc.ca/gsthstcredit
http://www.cra.gc.ca/tso
http://www.revenuquebec.ca/en
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بـــرای کســـب اطالعـــات بیشـــتر در مـــوردTFSA ، بـــه ســـایت www.tfsa.gc.ca مراجعـــه 
کنیـــد یـــا از نماینـــده خـــود در بانـــک یـــا موسســـه مالـــی خـــود ســـوال کنیـــد. 

بـــرای کســـب اطالعـــات بیشـــتر در مـــوردRRSP  هـــا، بـــه www.cra.gc.ca  مراجعـــه 
کنیـــد یـــا از نماینـــده خـــود در بانـــک خـــود بخواهیـــد.

همچنین می توانید با یک برنامه ثبت نام پس انداز آموزش )RESP( برا ی تحصیل فرزندان خود پس 
انداز کنید.

بانک

بانــک هــا و ســایر موسســات مالــی ماننــد "اتحادیــه 
مــکان   "caisses populaires" و  اعتبــاری"  هــای 
هــای امنــی بــرای نگهــداری پــول شــما هســتند. اگــر 
موسســه مالــی شــما عضــوی از شــرکت بیمــه ســپرده 
ـی باشــد، دولــت حداکثــر 100000 دالر پــول  کاناداـی
ــات  ــرای اطالع ــد )ب ــی کن ــه م را در حســاب شــما بیم
بیشــتر بــه ســایت www.cdic.ca مراجعــه کنیــد(.

یک حساب بانکی به شما امکانات زیر را ارائه می دهد:

امکان می دهد چک بنویسید 	

از ABM برای پرداخت قبض خود استفاده کنید 	

ازطریق سپرده مستقیم وجه دریافت کنید 	

برای خرید از کارت نقدی استفاده کنید.  	

در ســاعات کاری  مــی توانیــد از ایــن خدمــات در شــعبه بانــک خــود کمــک بگیریــد. همچنیــن مــی 
ــق  ــا از طری ــق ABM ی ــه، از طری ــن خدمــات 24 ســاعته، هفــت روز هفت ــه بســیاری از ای ــد ب توانی
تلفــن یــا بانکــداری اینترنتــی دسترســی داشــته بــا شــید. تلفــن و بانکــداری اینترنتــی روش هــای 
بســیار متــداول کانادایــی هــا بــرای انجــام معامــالت بانکــی خــود اســت. جزئیــات را از بانــک خــود 

بخواهیــد. 

http://www.tfsa.gc.ca
http://www.cra.gc.ca
http://www.cdic.ca
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افتتاح حساب بانکی در کانادا

در کانادا، شما حق داشتن یک حساب بانکی شخصی را دارید، حتی اگر:  

شما شغلی ندارید.  	

شما پولی ندارید که بالفاصله در حساب وارد کنید.   	

رتبه بندی اعتباری شما ضعیف است. 	

شما ورشکسته شده اید.  	

بــرای افتتــاح حســاب بانکــی بایــد شــخصًا بــه بانــک برویــد و شناســنامه هــای قابــل قبــول را ارائــه 
دهیــد. اســنادی کــه ارائــه مــی دهیــد بایــد اصــل )نــه فتوکپــی( و در شــرایط مناســب باشــد. شناســه 

منقضــی شــده معتبــر نیســت.

شناسه مورد نیاز برای افتتاح حساب بانکی
هنگامی که یک حســاب بانکی در کانادا باز می کنید، باید شناســه مناســب را ارائه دهید. گزینه های 

مختلفی وجود دارد از جمله:

دو قطعه سند شناسایی )شناسه( از لیست A را نشان دهید.  	

یک قطعه شناسه از لیست A و یک قطعه شناسنامه از لیست B نشان دهید.   	

یک شناسنامه از لیست A نشان دهید و کسی را که هویت شما را برای بانک تایید می کند.  	
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  Aلیست

گواهینامه رانندگی کانادایی*  	

سین نامبر کانادا 	

سین نامبر شما همراه با Security Old Age )OAS(  یک کارت 	

کارت بیمه درمانی استانی یا سرزمینی )به جز در انتاریو، جزیره پرنس ادوارد و منیتوبا( **  	

	  IMM یــاIMM ،  1000IMM 1442 فــرم )CIC( ــادا کارت اقامــت دائــم یــا شــهروندی و مهاجــرت کان
 5292

*موسســات مالــی بــرای اهــداف شناســایی نمــی تواننــد بــه گواهینامــه رانندگــی کبــک نیــاز داشــته 
باشــند، امــا در صــورت تمایــل مــی توانیــد گواهینامــه رانندگــی کبــک را ارائــه دهیــد.  

موسسات مالی نمی توانند کارت بیمه درمانی کبک را به عنوان شناسنامه ای مورد نیاز قرار دهند، اما 
درصورت تمایل ممکن است کارت ارائه دهید.  

 B لیست

کارت شناسایی کارمندی دارای عکس از کارفرمای شناخته شده  	

کارت نقدی یا کارت بانکی که نام و امضای شما روی آن است  	

یک کارت اعتباری کانادایی با نام و امضای خود  	

کارت مشتری موسسات ملی نابینایان کانادا )CNIB( که عکس و امضای شما روی آن است  	

گذرنامه معتبر خارجی  	

بخاطر بسپارید

 تا زمانی که حساب بانکی شخصی که افتتاح می کنید سود پرداخت نکند، نیازی به ارائه SIN خود به بانک 
نیست. 
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توجه: 

بــرای افتتاح حســاب بانکی نیــازی به آدرس دائمی ندارید. با این حال، در صــورت ارائه آدرس، بانک ممکن 
است از شما سوال کند که در آنجا زندگی می کنید. نمونه ای از این مدارک، قبض برق، کابل یا تلفن اخیر 

است که شامل نام و آدرس شماست. 

 اگر شناسه قابل قبولی ندارید، با دولت فدرال، استانی یا سرزمینی خود تماس بگیرید تا در مورد 
چگونگی دریافت شناسه مورد نیاز خود اطالعات کسب کنید.  

انواع اصلی حساب های بانکی در کانادا

حساب های خرید 	

حساب پس انداز و سرمایه گذاری 	

کارت های دبیت 	

چک 	

حساب های خرید

به شما امکان نوشتن چک را می دهد و معمواًل استفاده از کارت نقدی را شامل می شود.  	

اغلب کارمزد تراکنش کمتری نسبت به  یک حساب پس انداز دارند. 	

ممکن است هزینه ثابت ماهیانه داشته باشند یا نداشته باشند. 	

ــاج  	 ــک حســاب چــک احتی ــه  ی ــد، ب ــوق و دســتمزد اســتفاده کن ــای شــما از ســپرده حق ــر کارفرم اگ
خواهیــد داشــت.
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 حساب پس انداز و سرمایه گذاری

سود باالتری نسبت به حساب های چک فراهم می کند. 	

بــا اســتفاده از ایــن حســاب هــا، مجــاز بــه انجــام فقــط انــواع خاصــی از معامــالت یــا تعــداد معینــی  	
از معامــالت هســتید.

معامــالت اضافــی ممکــن اســت گــران باشــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه اکثــر مشــتریان یــک حســاب  	
پــس انــداز بــاز مــی کننــد، بــرای نیازهــای روزمــره بانکــی خــود نیــز حســاب چکــی دارنــد. 

فرصــت هــای ســرمایه گذاری زیــادی در کانادا وجــود دارد. برای کســب اطالعات بیشــتر در مورد 
  ItPaysToKnow.gc.caدر FCAC ســرمایه گذاری ها، با بانک خود تماس بگیرید یا با وب ســایت

مشورت کنید. 

کارت های دبیت 

ایــن کارت هــا در بســیار ی از مــکان هــا پذیرفتــه مــی شــوند و در کانــادا یکــی از روش هــای محبــوب  	
پرداخــت اســتفاده از ایــن کارت هــا مــی باشــد.

یک روش مطمئن و راحت برای پرداخت مستقیم خرید از حساب بانکی شما هستند. 	

هنگام استفاده از پرداخت مستقیم مطمئن شوید که بودجه کافی در حساب خود دارید. 	

وقتــی از کارت نقــدی خــود در فروشــگاه هــا یــاABM  اســتفاده مــی کنیــد کــه متعلــق بــه موسســه  	
مالــی شــما نیســت، ممکــن اســت هزینــه اضافــی از شــما کســر شــود.  

  ItPaysToKnow.gc.ca در FCAC بــرای راهنماـیـی در مــورد اســتفاده از کارت نقدی خود، با وب ســایت
مشورت کنید. 

http://ItPaysToKnow.gc.ca
http://ItPaysToKnow.gc.ca
http://ItPaysToKnow.gc.ca
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 چک

در کانــادا معمــواًل از چــک بــرای پرداخــت قبــوض از طریــق  	
پســت، بــرای پرداخــت مبالــغ بیشــتر )بــه عنــوان مثــال اجــاره 
خانــه شــما( یــا در مــواردی کــه کارت هــای اعتبــاری یــا پرداخــت 

مســتقیم پذیرفتــه نمــی شــوند، اســتفاده  مــی شــود.

بانــک شــما ممکــن اســت بــه ازای هــر چـکـی کــه  مــی  	
کنــد. دریافــت  شــما  از  ای  هزینــه  نویســید 

هنــگام نوشــتن چــک، بایــد پــول کافــی در حســاب خــود داشــته باشــید. در غیــر ایــن صــورت، ممکــن  	
اســت چــک بــرای وجــوه ناکاـفـی )NSF( بــه شــما بازگردانــده شــود و بانــک شــما از شــما هزینــه ای 

دریافــت مــی کنــد. 

FCAC در  بـــا وب ســـایت  بـــرای کســـب اطالعـــات بیشـــتر در مـــورد چـــک هـــا، 
کنیـــد.  مشـــورت   ItPaysToKnow.gc.ca

اعتبار و وام ها

گرفتــن اعتبــار بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما بــرای خریــد چیــز ی االن پــول قــرض مــی کنیــد و بعــدًا  	
بــا ســود آن را پــس مــی دهیــد.

بهره شهریه ای است که برای وام گرفتن پول دریافت می شود. 	

نرخ بهره می تواند بسیار زیاد باشد، بنابراین باید در استفاده از اعتبار بسیار مراقب باشید. 	

اعتبار انواع مختلفی دارد: 	

کارت های اعتباری ، اعتبارات، وام های رهنی و وام ها.  	

http://ItPaysToKnow.gc.ca
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 کارت های اعتباری

کارت هــای اعتبــاری مــی تواننــد بســیار مفیــد و راحــت باشــند. آنهــا بخشــی از زندگــی کانادایــی 
ــه  ــد ک ــر بدانی ــاری کار ســختی اســت. اگ ــدون کارت اعتب ــاص ب ــای خ ــام خریده ــد و انج شــده ان
کارت اعتبــاری شــما چگونــه کار مــی کنــد، احتمــااًل پــس انــداز کــرده و امــور مالــی خــود را بــه طــور 

موثرتــری مدیریــت خواهیــد کــرد.  

 

انتخاب کارت اعتباری 

انــواع مختلفــی از کارت هــای اعتبــاری ارائــه شــده توســط موسســات مالــی مختلــف وجــود دارد. 
بــرای مقایســه  ویژگــی هــا وهزینــه هــای کارت هــای موسســات مختلــف، بــا وب ســایتFCAC  در 

ItPaysToKnow.gc.ca مشــورت کنیــد.

قبل از اینکه انتخاب نهایی خود را انجام دهید، مطمئن شوید که همه شرایط و ضوابط کارت اعتباری 
خود را می دانید، از جمله:  

نرخ بهره ای که باید برای خرید، پیش پرداخت نقدی و انتقال مانده پرداخت کنید.  	

نحوه محاسبه سود. 	

هزینه ساالنه و سایر هزینه های قابل اجرا. 	

دوره موافقت. 	

حداقل پرداخت ماهانه . 	

اگر دیر پرداخت کنید، چه اتفاقی می افتد.   	

سایر ویژگی ها مانند پیشنهادات مقدماتی.  	

اگر در کارت اعتباری خود مشکلی دارید چگونه می توانید شکایت کنید. 	
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نکات مهم در خصوص کارت های اعتباری:

هرگز شماره شناسایی شخصی )PIN( خود را در اختیار کسی قرار ندهید.  	

کارت خود را در مکانی امن نگه دارید و هرگز اجازه ندهید شخص دیگری از آن استفاده کند.   	

پیــن خــود را حفــظ کنیــد. اگــر بایــد آن را یادداشــت کنیــد، اطمینــان حاصــل کنیــد کــه هــر کســی آن  	
را پیــدا کنــد نمــی دانــد چیســت. پیــن خــود را در همــان جایــی کــه حــاوی کارت شــما اســت نگــه نداریــد.  

هنــگام انتخــاب پیــن، از اطالعــات واضــح ماننــد نــام، شــماره تلفــن، تاریــخ تولــد یــا SIN خود اســتفاده  	
نکنید.  

برای تأیید معامالت انجام شده، مرتبًا موجودی و حساب های خود را بررسی کنید.   	

اگر کارت شما گم یا سرقت شد، فورًا به موسسه مالی خود اطالع دهید.   	

فقط در مواقعی که احساس امنیت می کنید معامالت انجام دهید.   	

اگــر مشــکوک هســتید کــه شــخصی پیــن شــما را مــی دانــد، بالفاصلــه آن را تغییــر داده و بــا بانــک  	
خــود تمــاس بگیریــد. 
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اگــر در بیانیــه حســاب خــود معاملــه ای پیــدا کردیــد کــه از آن بــی خبریــد، بایــد مــوارد 
زیر را انجام دهید: 

برای حساب بانکی:

بالفاصلــه بــا بانکتــان تمــاس بگیریــد و میــزان و تاریــخ معاملــه غیرمجــاز را بــه آنهــا اطــالع دهیــد. 
بانــک ممکــن اســت بتوانــد آن را توضیــح دهــد. در صــورت جعــل معاملــه، بانــک مــی توانــد بــه شــما 
بگویــد کــه در مرحلــه بعــد چــه کاری انجــام دهیــد. تمــام اســنادی را کــه شــواهدی از کالهبــرداری 
ارائــه مــی دهــد، نگهــداری کنیــد. نــام شــخصی را کــه در بانــک بــا اوصحبــت کــرده ایــد و همچنیــن 

تاریــخ و ســاعت تمــاس خــود را بنویســید. 

برای کارت اعتباری:

 بالفاصلــه بــا موسسســات ارائــه دهنــده کارت اعتبــاری خــود تمــاس بگیریــد و معامــالت غیرمجــاز 
را گــزارش دهیــد. نــام شــخصی را کــه بــا او صحبــت کــرده ایــد و همچنیــن تاریــخ و زمــان تمــاس 

خــود را بنویســید.  

گزارش را به پلیس محلی ارسال کنید. آنها به شما یک شماره گزارش می دهند که باید آن را نگه دارید 
زیرا ممکن است شرکت کارت اعتباری شما این شماره را درخواست کند. 

بازاریابی تلفنی 

 ممکــن اســت از افــرادی کــه ســعی مــی کننــد چیــزی بــه شــما بفروشــند تمــاس تلفنــی بگیریــد. 
آنهــا ممکــن اســت صــادق باشــند، امــا ممکــن اســت نباشــند. بهتریــن راه بــرا ی محافظــت از خــود 
ایــن اســت کــه هرگــز از طریــق تلفــن اطالعــات شــخصی یــا مالــی بــه کســی ندهیــد، مگــر اینکــه 
خودتــان تمــاس گرفتــه باشــید. اگــر درمــورد تمــاس گیرنــده اطمینــان نداریــد ، فقــط تلفــن را قطــع 

کنیــد. 



125راهنمای عزیمت به کانادا

فیشینگ )کالهبرداری از طریق ایمیل( 

ــد شــماره کارت  ــات شــخصی )مانن ــد اطالع ــی خواه ــه از شــما م ــد ک ــت کردی ــی دریاف ــر ایمیل  اگ
اعتبــاری، رمــز بانکــی آنالیــن یــاSIN ( را وارد کنیــد  یــا تأییــد کنیــد، پاســخ ندهیــد. ایــن بــه احتمــال 
زیــاد تالشــی بــرای ســرقت پــول یــا اطالعــات شــخصی شــما اســت. حتــی اگــر ایمیــل بــه نظــر مــی 

رســد از طــر یــق بانــک یــا موسســه مالــی شــما ارســال شــده اســت، پاســخ ندهیــد.  

یک شــرکت قانونی هرگز با شــما ناخواســته تماس نمی گیرد و از شــما نمی خواهد PIN یا رمز 
عبور خود را ازطریق تلفن یا آنالین ارائه دهید. به یاد داشته با شید که موسسات مالی هرگز از 
طریق ایمیل ناخواسته شما را از بروز مشکل در حساب شما مطلع نمی کنند و آنها هرگز از شما 

نمیخواهند که اطالعات شخصی یا مالی خود را ازطریق ایمیل ارسال یا تأیید کنید. 

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد حقــوق و مســئولیت هــای مربــوط بــه کالهبــرداری مالــی، بــه 
وب ســایت FCAC در ItPaysToKnow.gc.ca مراجعــه کنیــد.

گزارش اعتبار و امتیازات 

در کانــادا، هــر زمــان کــه وام  مــی گیریــد، از کارت اعتبــاری اســتفاده مــی کنیــد یــا از پیشــنهاد 
"اکنــون خریــد کنیــد، دیرتــر پرداخــت کنیــد" اســتفاده کنیــد، یــک آژانــس گــزارش دهنــده اعتبــار 

ایــن اطالعــات را جمــع آوری مــی کنــد.
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یکــی از راه هــای شــروع ســاختن ســابقه اعتبــاری دریافــت کارت اعتبــاری اســت. بــا ایــن حــال، بــرای 
حفــظ ســابقه اعتبــاری خــوب، حتمــًا قبــوض خــود را بــه طــور کامــل و بــه موقــع از جملــه اجــاره، آب 

و بــرق، کابــل و حــق بیمــه پرداخــت کنیــد.  

داشــتن ســابقه اعتباری و نمره اعتباری خوب مهم اســت. هنگام تصمیم گیری در مورد اعطای وام یا 
اعتبار به شما، بانک ها و سایر موسسات مالی معمواًل سوابق اعتباری شما را بررسی می کنند.

ـــک خـــود  ـــاری، از بان ـــازات اعتب ـــاره گزارشـــات و امتی ـــات بیشـــتر درب ـــرای کســـب اطالع ب
 ItPaysToKnow.gc.ca در  FCACــایت ــا وب سـ ــا بـ ــد یـ ــتری بخواهیـ ــات بیشـ اطالعـ

ـــد.   ـــورت کنی مش

وام های روز پرداخت 

»وام روزپرداخــت« وام کوتــاه مــدت اســت کــه قــول مــی دهیــد آن را از فیــش حقوقــی بعــدی خــود  	
بازپرداخــت کنیــد.

ــرای وام  	 ــران ب ــن روشــی بســیار گ ــد و بنابرای ــره باالیــی دارن ــرخ به ــواًل ن ــای روز پرداخــت معم وام ه
ــن هســتند. گرفت

آنهــا توســط شــرکت هــای خصوصــی وام پرداخــت روزانــه و توســط اکثــر مراکــز چــک نقــدی ارائــه مــی  	
شوند. 

ItPaysToK- در FCAC  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد هزینه وام های پرداخت روز، با وب سایت
now.gc.ca مشورت کنید یا نشریه The Cost of Payday Loans را بخوانید. 

http://ItPaysToKnow.gc.ca
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فصل 10: حمل و نقل

سفر به اطراف کانادا 

هواپیمــا: بــه دلیــل بــزرگ بــودن کانــادا، ســفر بیــن مناطــق و شــهرهای بــزرگ اغلــب توســط هواپیمــا  	
انجــام مــی شــود. همــه شــهرهای اصلــی دارای فــرودگاه هایــی هســتند کــه پروازهــای منظمــی را انجــام 
مــی دهنــد. بــرای پــرواز در کانــادا، بــه قطعــه ای از عکــس شناســایی شــده توســط دولــت فــدرال، اســتانی 
یــا ســرزمینی در کانــادا یــا گذرنامــه خارجــی نیــاز داریــد. بــا مراجعــه بــه وب ســایت هــای شــرکت هــای 
ــا بیشــتر آژانــس هــای مســافرتی مــی توانیــد اطالعــات بیشــتری کســب کــرده و بلیــط  هواپیمایــی ی

خریــداری کنیــد.

ــرای ســفر اســت.  	 ــادا هســتید، اســتفاده از قطــار بهتــر یــن راه ب ــه جایــی کــه در کان قطــار: بســته ب
ــار  ــا و ایســتگاه هــای قط ــات ضــروری در قطاره ــواع خدم ــن و راحــت هســتند. ان ــادا ایم ــا درکان قطاره
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانی ــر اســت. م ــب ارزان ت ــار اغل ــط قط ــروش بلی ــد پیــش ف موجــود اســت. خری
ــار،  ــه ایســتگاه قط ــه حضــوری ب ــا مراجع ــن ۱-4۵7 -۸۸۸-۸4 ی ــا شــماره تلف ســایت www.viarail.ca، ب

اطالعــات بیشــتری کســب کــرده و از طریــق Via Rail Canada بلیــط خــر یــداری کنیــد.

اتوبــوس: گرفتــن اتوبــوس معمــواًل ارزان تریــن راه مســافرت بیــن شــهرها اســت و اگــر بــا ماشــین  	
رانندگــی نمــی کنیــد، اغلــب تنهــا راه رســیدن بــه شــهرهای کوچکتــر اســت. بــا تمــاس یــا مراجعــه بــه 

http://www.viarail.ca
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ایســتگاه اتوبــوس محلــی یــا تمــاس بــا یــک شــرکت اتوبوســرانی کــه در منطقــه شــما فعالیــت مــی کنــد 
مــی توانیــد اطالعــات بیشــتری کســب کــرده و بلیــط خریــداری کنیــد. 

کشــتی: در مناطــق ســاحلی کانــادا ماننــد بریتیــش کلمبیــا و منطقــه آتالنتیــک ، قایــق هــای فریلــی  	
یکــی از روش هــای معمــول حمــل و نقــل اســت. بســیاری از کشــتی هــا هــم مســافر و هــم وســیله نقلیــه 

را حمــل مــی کننــد.

ماشــین: کانــادا دارای شــبکه بزرگراهــی اســت کــه ســفر بــا مســافت طوالنــی را بــا ماشــین بیــن اکثــر  	
مقاصــد امــکان پذیــر مــی کنــد. 

حمل و نقل شهری در کانادا

حمل و نقل عمومی 

همــه شــهرها و بیشــتر شــهرهای بــزرگ کانــادا دارای سیســتم حمــل و نقــل عمومــی بــا یــک یــا چنــد 
حالــت حمــل و نقــل )اتوبــوس، متــرو، قطــار و ...( هســتند. اگــر هــر روز قصــد اســتفاده از وســایل 
حمــل و نقــل عمومــی را داریــد، بایــد قبــل از تصمیــم گیــری در مــورد محــل زندگــی خــود، در مــورد 

گــز ینــه هــای حمــل و نقــل تحقیــق کنیــد. 

اتوبوس رایج ترین شــکل حمل و نقل شــهری در کانادا اســت. عالوه بر شبکه های اتوبوسرانی، برخی از 
شهرها دارای اتومبیل های خیابانی )تراموا(، قطارهای سبک یا مترو نیز هستند.

برای اســتفاده از وســایل حمل و نقل عمومی ، باید بلیط خریداری کنید. مجوزهای حمل ونقل به شــما 
امکان اســتفاده نامحدود از وســایل حمل و نقل عمومی را برای مدت زمانی خاص )یک ماه یا بیشــتر( 

می دهند.

حمل و نقل برای افراد دارای معلولیت جسمی
در بســیاری از شــهرها، خدمــات حمــل و نقل به طور خاص برای افراد با تحــرک محدود وجود دارد، مانند 

اتوبوس های مجهز ویژه
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آداب و رسوم در حمل و نقل عمومی

هنــگام اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل عمومــی ماننــد اتوبــوس یــا قطــار، درک قوانیــن ناگفتــه 
ــه  ــد توج ــه بای ــود دارد ک ــه وج ــد نکت ــا چن ــم اســت. در اینج ــار در فضــای مشــترک بســیار مه رفت

داشــته باشــید: 

نســبت بــه اطرافیــان خــود رعایــت ادب و احتــرام را داشــته باشــید. بــه عنــوان مثــال هنــگام صحبــت  	
یــا تمــاس تلفنــی ســطح صــدای مناســب را حفــظ کنیــد. 

اگــر همــه صندلــی هــا بــه کار گرفتــه شــده باشــد، صنــد لــی خــود را بــرای یــک فــرد مســن یــا معلــول،  	
یــا یــک زن بــاردار یــا یــک فــرد بزرگســال بــا فرزنــدان کوچــک تحویــل دهیــد. 

گاهــی اوقــات حمــل و نقــل عمومــی مــی توانــد بســیار شــلوغ شــود، امــا حفــظ آرامــش و دادن فضــای  	
شــخصی مناســب بــه دیگــران مهــم اســت . 

ــد، شــاخص هــای اضطــراری وجــود دارد کــه مــی توانیــد آنهــا را فعــال  	 اگــر درگیــری مشــاهده کردی
کنیــد.  

هنــگام ســوار شــدن بــه بــاال یــا پاییــن بــر روی پلــه برقــی، ســمت چــپ معمــواًل بــرای راه رفتــن اســت  	
، ســمت راســت بــرای ایســتادن اســت. 

اگــر کولــه پشــتی یــا کیــف بزرگــی در یــک وســیله نقلیــه حمــل و نقــل عمومــی شــلوغ حمــل مــی کنیــد،  	
آنهــا را نزدیــک خــود نگــه داریــد ، ترجیحــًا در زیــر پاهایتــان باشــد تــا هنــگام عبــور از برخــورد بــا مــردم ، 

بــا آن برخــورد نکننــد.  

خوردن غذا به طور کلی در حمل و نقل عمومی ممنوع است.   	

هنــگام ســوار شــدن بــه وســیله نقلیــه یــا آسانســور، اجــازه دهیــد مســافران قبــل از ســوار شــدن آن  	
را تخلیــه کننــد.  
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سفر با وسیله حمل و نقل عمومی 

تاکسی 

همه شهرها دارای یک یا چند شرکت هستند که خدمات تاکسی ارائه می دهند.  	

تاکســی هــا کنتورخــودکار دارنــد کــه از نــرخ تعییــن شــده بــرای محاســبه هزینــه ســفر شــما اســتفاده  	
مــی کننــد. ایــن هزینــه بــر اســاس ترکیبــی از مســافت ســفر و زمــان ســفر اســت. 

نرخ ها ثابت است و قابل مذاکره نیست.  	

شما به راحتی مبلغ مشخص شده روی کنتور را در پایان سفر خود پرداخت می کنید.  	

اگــر مــی خواهیــد ایــده ای دربــاره هزینــه ســفر خــود داشــته بــا شــید ، قبــل از شــروع ســفر از راننــده   	
ســوال کنیــد. 

ــد از آنهــا  	 تاکســی هــا کامــال گــران هســتند، بنابرایــن اکثــر مــردم فقــط وقتــی گزینــه دیگــری ندارن
اســتفاده مــی کننــد. 

راننــدگان تاکســی دارای کارت شناســایی رســمی هســتند کــه نشــان مــی دهــد از شــهر مجــوز گرفتــه  	
انــد. ایــن کارت بایــد روی داشــبورد تاکســی نشــان داده شــود.  
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 پیاده روی و دوچرخه سواری 

پیــاده روی و دوچرخــه ســواری راه هــای ســالم و ارزان بــرای گشــت و گــذار در شــهرهای کانــادا  	
هســتند. 

دوچرخه سواری در بیشتر خیابان ها مجاز است. 	

بسیا ری از شهرها دارای مسیرهای مشخص و مسیرهایی برای دوچرخه سواران هستند. 	

هنگامــی کــه دوچرخــه خــود را بــدون مراقبــت رهــا مــی کنیــد، حتمــًا آن را بــه یــک قفــل دوچرخــه در  	
پیــاده رو قفــل کنیــد تــا از ســرقت آن جلوگیــری کنــد.
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رانندگی در کانادا

 گواهی نامه رانندگی 

در کانادا، گواهینامه رانندگی توسط دولت های استانی و سرزمینی صادر می شود.  	

شما باید از استان  یا سرزمینی که در آن زندگی می کنید مجوز بگیرید.  	

گواهینامــه بــه شــما امــکان مــی دهــد در هــر نقطــه از کانــادا رانندگــی کنیــد و هــر زمــان کــه رانندگــی  	
مــی کنیــد بایــد آن را بــه همــراه داشــته باشــید. 

اگــر مجــوز معتبــری از کشــور مبــدا خــود داشــته باشــید، احتمــااًل پــس از ورود مــی توانیــد بــرای مدت  	
کوتاهــی بــرای رانندگــی در کانــادا اســتفاده کنیــد. )بــرای اطالعــات بیشــتر بــا بخــش دولــت اســتانی یــا 

ســرزمینی خــود کــه مســئول اتومبیــل و رانندگــی اســت تمــاس بگیریــد(

اگــر قصــد داریــد از گواهینامــه رانندگــی خارجــی در کانــادا اســتفاده کنیــد، بایــد مجــوز رانندگــی بیــن  	
المللــی )IDP( را در کشــور مبــدا خــود دریافــت کنیــد. IDP ترجمــه مجــوز شــما را بــه زبــان هــای مختلــف 

از جملــه فرانســه و انگلیســی ارائــه مــی دهــد.  

ــد گــی شــما و ســابقه  	 ــرو محــل زن ــا قلم ــه اســتان ی ــادا ب ــد دریافــت گواهینامــه رانندگــی در کان رون
ــما بســتگی دارد. رانندـگـی ش

می توانید اطالعات بیشــتری را در مورد گواهینامه رانندگی از دپارتمان تنظیم کننده اتومبیل و 
رانندگی دراستان یا قلمرو خود بیابید. این اطالعات در جدول زیر در دسترس است.
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جــدول ادارات دولتی اســتانی و ســرزمینی که مجــوز اتومبیل و راننده را 
صادر می کنند 

وبسایتاستان

آلبرتا

Service Alberta 

 www.servicealberta.gov.ab.ca/Drivers_MotorVehicles.cfm

)toll-free anywhere in Alberta( 0000-310 :Telephone 

(outside of Alberta) 2711-427-780 

بریتیش کلمبیا

 Insurance Corporation  of British Columbia

 www.icbc.com/licensing

1498-950-800-1 :Telephone

مانیتوبا

Manitoba Public  Insurance

 www.mpi.mb.ca

-665-800-1 :Telephone

2410 

نیو برانزوئیک

  Service New Brunswick 

 www.snb.ca

1 -888-762-8600 :Telephone

نیوفاندلند و البرادور

 Department of Government Services

www.gs.gov.nl.ca/drivers

6867 636-877-1 :Telephone 

http://www.servicealberta.gov.ab.ca/Drivers_MotorVehicles.cfm 
http://www.servicealberta.gov.ab.ca/Drivers_MotorVehicles.cfm 
http://www.icbc.com/licensing 
http://www.icbc.com/licensing 
http://www.mpi.mb.ca 
http://www.mpi.mb.ca 
http://www.snb.ca 
http://www.snb.ca 
http:// Government Services www.gs.gov.nl.ca/drivers
http:// Government Services www.gs.gov.nl.ca/drivers
http:// Government Services www.gs.gov.nl.ca/drivers
http:// Government Services www.gs.gov.nl.ca/drivers
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وبسایتاستان

سرزمینهای شمال غربی

Department of Transportation

www.dot.gov.nt.ca  

 Telephone: Look online for regional “Issuing

Offices” telephone  numbers

نوا اسکوشیا

Service Nova Scotia 

www.gov.ns.ca/snsmr/rmv 

4357-670-800-1 :Telephone 

نوناووت

 Government of Nunavut

www.gov.nu.ca 

 6438-212-877-1 :Telephone 

انتاریا

Ministry of Transportation Ontario

)MTO( 

www.mto.gov.on.ca 

-387-800-1 :Telephone

 FF FFF FFF FFFF 3445

 Pages for your local

MTO  number 

جزیره پرنس ادوارد

Access PEI 

www.gov.pe.ca/egovernment

or  call a local “Access PEI” office 5200-368-902 :Telephone

http://  www.dot.gov.nt.ca
http://  www.dot.gov.nt.ca
http:// www.gov.ns.ca/snsmr/rmv
http:// www.gov.ns.ca/snsmr/rmv
http:// www.gov.nu.ca
http:// www.gov.nu.ca
http:// www.mto.gov.on.ca
http:// www.mto.gov.on.ca
http://www.gov.pe.ca/egovernment
http://www.gov.pe.ca/egovernment
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وبسایتاستان

کبک

Société de l’assurance  automobile du Québec

 www.saaq.gouv.qc.ca/en 

7620 361-800-1 :Telephone

ساسکاچوان

Saskatchewan Government Insurance

www.sgi.sk.ca

 9868-667-800-1 :Telephone 

یوکان

Department of  Community Resources

www.hpw.gov.yk.ca/mv 

0408-661-800-1 :Telephone 

http:// www.saaq.gouv.qc.ca/en 
http:// www.saaq.gouv.qc.ca/en 
http://www.sgi.sk.ca
http://www.sgi.sk.ca
http:// www.hpw.gov.yk.ca/mv
http:// www.hpw.gov.yk.ca/mv
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 بیمه ماشین

رانندگــی بــدون بیمــه اتومبیــل در کانــادا کامــاًل غیرقانونــی اســت. اگــر صاحــب اتومبیــل هســتید، 
ــه طــور منظــم اتومبیــل رانندگــی مــی کنیــد کــه  ــد. اگــر ب ــرار بگیری ــد تحــت پوشــش بیمــه ق بای
متعلــق بــه یکــی از اقــوام یــا دوســتانتان اســت، بایــد مطمئــن شــوید کــه در برنامــه بیمــه اتومبیــل 
او ثبــت شــده ایــد. در صــورت اجــاره اتومبیــل، بایــد از طریــق آژانــس اجــاره خــودرو، بیمــه را تنظیــم 

کنیــد.

انواع مختلفی از برنامه های بیمه اتومبیل موجود اســت. در صورت تقصیر در تصادف، برخی از برنامه 
های بیمه فقط هزینه های مربوط به خسارت و صدمه به دیگران را پوشش می دهند. برنامه های دیگر 

شامل آسیب به خود و آسیب رسیدن به اتومبیل شما هستند.

هزینه بیمه اتومبیل به برنامه بیمه ای که انتخاب کرده اید وعوامل دیگری مانند ســن، ســابقه 
رانندـگـی و محــل زندگی شــما بســتگی دارد. هزینه بی نشــرکت های بیمه نیز متفاوت اســت. به 
همین دلیل، برای اطالع از قیمت برنامه های بیمه آنها باید با چند شرکت تماس بگیرید. قبل از 

انتخاب برنامه بیمه، باید مطمئن شوید که این برنامه چه مواردی را شامل می شود.
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وســایل نقلیــه اورژانــس را در اولویــت قــرار دهیــد. از جــاده خــارج شــوید تــا بــه آنهــا اجــازه عبــور داده  	
باشید.  

هنگامــی کــه اتوبــوس زرد مدرســه بــا چشــمک زدن چــراغ هــای قرمــز متوقــف  مــی شــود، بایســتید  	
و منتظــر بمانیــد. اینــکار را حتمــا بایــد انجــام دهیــد، خــواه پشــت اتوبــوس باشــید یــا در جهــت مخالــف 

بــه ســمت اتوبــوس رانندگــی کنیــد.  

قوانین رانندگی 

قوانیــن رانندگــی در کانــادا بــه شــدت اجــرا مــی شــود و مجــازات هــای نقــض قانــون معمــواًل ســنگین 
است. 

برخی از مهمترین قوانین رانندگی در کانادا: 

برای رانندگی باید گواهینامه رانندگی داشته باشید.  	

برای رانندگی باید تحت پوشش برنامه بیمه اتومبیل با شید.  	

همیشــه زیــر ســرعت مجــاز در کنــار جــاده رانندگــی کنیــد. جریمــه هــای ســرعت غیــر مجــاز ســنگین  	
ــه  ــد منجــر ب ــز مــی توان ــه بیمــه اتومبیــل شــما را افزایــش دهــد. ســرعت نی ــد هزین اســت و مــی توان

تعلیــق گواهینامــه رانندگــی شــود. 

کمربنــد ایمنــی ببندیــد و اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ســایر افــراد داخــل خــودرو نیــز چنیــن کاری انجــام  	
مــی دهند.  

رانندگــی در حالــت مســتی  یــک تخلــف بســیار جــدی در کانــادا اســت. اگــر توســط پلیــس متوقــف  	
شــوید یــا بــا میــزان الــکل خــون بیــش از حــد مجــاز تصــادف کنیــد، مجــازات هــا شــدید اســت. ممکــن 
اســت گواهینامــه تــان را از دســت بدهیــد، ســابقه کیفــری پیــدا کنیــد و حتــی بــه زنــدان روانــه شــوید. 

اگــر مقیــم موقــت باشــید، ممکــن اســت بــر وضعیــت اقامــت شــما در کشــور نیــز تأثیــر بگــذارد. 



138راهنمای عزیمت به کانادا

اولویت را به عابر پیاده داده و به دوچرخه سواران احترام بگذارید.  	

در جــاده ادب را رعایــت کنیــد. بــه عنــوان مثــال، اجــازه دهیــد اتومبیــل هــای دیگــر وارد خــط شــما  	
شــوند. همچنیــن، بــه طــور کلــی بــه خــط راســت بپیچیــد. خطــوط ســمت چــپ بــرای وســایل نقلیــه ســریع 

تــر یــا عبــوری اســت. 

اگــر بــا وســیله نقلیــه دیگــری تصــادف کردیــد یــا بــه عابــر پیــاده برخــورد کردیــد، تــرک صحنــه حادثــه  	
جــرم جــدی اســت. 

خرید یا اجاره اتومبیل 

می توانید از نمایندگی های اتومبیل در کانادا، اتومبیل نو یا دست دوم خریداری کنید.  	

مــی توانیــد یــک مــا شــین دســت دوم را از شــخص دیگــری کــه ماشــین خــود را مــی فروشــد خریداری  	
کنید. 

در بیشــتر اســتان هــا و ســرزمین هــا، اتومبیــل هــای دســت دوم قبــل از رانندگــی بایــد گواهــی ایمنــی  	
داشــته باشند. 

ــده اتومبیــل و  	 ــد در اداره تنظیــم کنن ــن خــودرو بای ــا دســت دوم(، ای ــو ی ــد اتومبیــل )ن پــس از خری
ــام، بایــد پــالک نیــز دریافــت کنیــد.   ــا قلمــرو شــما ثبــت شــود. درزمــان ثبــت ن رانندگــی در اســتان ی

به عنوان گزینه ای برای خرید خودرو، بســیاری از افراد در کانادا اتومبیل خود را از یک فروشــنده 
اتومبیل اجاره می کنند. اجاره نامه، توافقی قانونی بین شــما و فروشــنده اســت که در آن توافق 
می کنید برای استفاده از ماشین برای مدت زمان مشخصی )معمواًل چندین سال( به آنها هزینه 

پرداخت کنید. پس از پایان این دوره، باید خودرو را در شرایط مناسب به نمایندگی بازگردانید.
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 از آنجا که اجاره نامه یک توافق نامه حقوقی است، قبل از امضای قرارداد حتمًا شرایط و ضوابط اجاره 
نامه را درک کنید.  

اگــر فقــط بــه صــورت موقــت یــا کوتــاه مــدت بــه ماشــین احتیــاج داریــد ، کرایــه اتومبیــل از یکــی 
از آژانــس هــای اجــاره اتومبیــل کــه در شــهرهای کانــادا فعالیــت مــی کننــد همیشــه امــکان پذیــر 
اســت. اطمینــان حاصــل کنیــد کــه بیمــه نامــه اتومبیــل در قــرارداد اجــاره اتومبیــل شــما گنجانــده 

شــده اســت. 

ایمنی

شــورای ایمنــی کانــادا دارای یــک وب ســایت عالــی در مــورد آنچــه راننــدگان مــی تواننــد بــرای بهبــود 
ایمنــی جــاده در کانــادا انجــام دهنــد بــه آدرس www.canadasafetycouncil.org می باشــد. 

برف و یخ خطرات عمده رانندگی در بیشتر مناطق کانادا است. برای افراد تازه وارد بسیار مهم است که 
با مسائل ایمنی مربوط به رانندگی در زمستان آشنا شوند. 

اساسی ترین نکته این است که 

در شــرایط برـفـی و یخــی بــه آرامی رانندگی کنیــد. همچنین بهتر اســت تایرهای مخصوص زمســتان را برای 
اتومبیل خود خریداری کنید.

http://www.canadasafetycouncil.org


140راهنمای عزیمت به کانادا

فصل 11: ارتباطات و رسانه ها

تلفن 

برقراری تماس تلفنی  

اکثر شماره تلفن های کانادا دارای ۱۰ رقم هستند )به عنوان مثال ۱۲۳ 4۵۶ -7۸9۰(.  	

سه رقم اول "کد منطقه" و هفت رقم باقی مانده خود عدد هستند.  	

هر منطقه در کانادا دارای یک کد منطقه متفاوت با سه رقم است.  	

دراینجا یک توضیح اساسی از نحوه برقراری تماس تلفنی آورده شده است. 

تمــاس هــای تلفنــی محلــی: تمــاس محلــی تمــاس بــا شــماره ای در همــان شــهر یــا منطقــه روســتایی  	
اســت. بــرای برقــراری تمــاس مــح لــی در بیشــتر مناطــق کانــادا، شــما بــه راحتــی شــماره ۱۰ رقمــی )کــد 
منطقــه + شــماره( را شــماره گیــری مــی کنیــد. در مناطــق خــاص، شــما فقــط هفــت رقــم آخــر شــماره را 

شــماره گیــری مــی کنیــد )بــدون کــد منطقــه(

تمــاس هــای تلفنــی از راه دور )درون کانــادا و ایــاالت متحــده(: تمــاس از راه دور، تمــاس بــا شــماره  	
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ای اســت کــه خــارج از شــهر یــا منطقــه روســتایی شماســت. هــر تمــاس خــارج از منطقــه جغرافیایــی 
شــما یــک تمــاس طوالنــی اســت، حتــی اگــر ایــن شــماره همــان کــد منطقــه شــما را داشــته باشــد. بــرای 

برقــراری تمــاس طوالنــی بــا یــک شــماره در کانــادا، ۱+ کــد منطقــه + شــماره را شــماره  گیــری کنیــد.

تمــاس هــای تلفنــی از راه دور )بیــن المللــی(: هنــگام برقــراری تمــاس بیــن المللــی، بایــد ۰۱۱ )ای ن "کــد  	
خــرو ج"اســت( + کــد کشــور + کــد منطقــه + شــماره را شــماره  گیــری کنیــد. بــا شــماره گیــری "۰" بــرای 
اپراتــور تلفــن یــا جســتجو در اینترنــت، مــی توانیــد کــد کشــورها و کــد منطقــه ای مربــوط بــه مناطــق 

موجــود در ســایر کشــورها را در صفحــات اول دفترچــه تلفــن پیــدا کنیــد.  

تمــاس هــای رایــگان: هــر شــماره ای کــه بــا ۱-۸۰۰، ۱ -۸۶۶، ۱-۸77 یــا ۱-۸۸۸ شــروع شــود بــه ایــن معنی  	
اســت کــه بابــت تمــاس بــا ایــن شــماره از شــما هزینــه ای دریافــت نمــی شــود. بــه ســادگی تمــام ارقــام 

)از جملــه "۱"( را شــماره گیــری کنیــد.

خدمات تلفنی 

دو نوع اصلی خدمات تلفنی در کانادا وجود دارد:  

تلفن های ثابت )"تلفن های خانگی" یا "خطوط زمینی"(.  	

تلفن های همراه. 	

بــرای بــه دســت آوردن هــر دو نــوع خدمــات تلفنــی، بــا یــک شــرکت تلفــن خصوصــی در منطقــه خــود 
تمــاس بگیریــد. اکثــر شــرکت هــا هــم خدمــات ثابــت و هــم تلفــن همــراه را ارائــه مــی دهنــد امــا 

برخــی فقــط یکــی را ارائــه مــی دهنــد.

بسته به کشور مبدا، هزینه خدمات تلفن همراه در کانادا متفاوت است. انواع مختلفی از برنامه های 
تلفن ثابت و تلفن همراه بســته به نیاز شــما و میزان پرداختی شــما در ماه وجود دارد. برای افرادی که 
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تماس های از راه دور زیادی را انجام می دهند )در کانادا یا در ســطح بین المللی( برنامه های ویژه ای 
در دســترس اســت. برخی از برنامه ها مســتلزم توافق با یک قرارداد طوالنی مدت در ازای خدمات ارزان 

تر هستند.

دفتـــر امـــور مصـــرف کننـــدگان دولـــت فـــدرال یـــک راهنمـــای مفیـــد بـــرای پاســـخ بـــه 
ســـواالت رایـــج و کمـــک بـــه مصـــرف کننـــدگان در تصمیـــم گیـــری آگاهانـــه منتشـــر 

کـــرده اســـت. ایـــن راهنمـــا در ســـایتwww.ic.gc.ca  در دســـترس اســـت.  

تلفن های عمومی 

در بســیاری از مــکان هــای عمومی شــهرهای کانادا 
تلفــن هــای عمومی وجود دارد. شــما با اســتفاده از 
کارت تلفــن )در اکثر فروشــگاه های رفاهی موجود( 
یــا درج ســکه پرداخت مــی کنیــد، بنابراین مطمئن 
شــوید کــه حداقــل چند دالر ســکه در جیــب دارید. 
برای اســتفاده از تلفن عمومی، گیرنده را برداشته و 
دســتورالعمل هایی را که روی صفحه نمایش نشــان 

داده شده است دنبال کنید.  

 خدمات تلفنی برای افراد با نیازهای ویژه 

اکثر شرکت های تلفنی تجهیزات تلفنی ویژه ای را برای افراد دارای معلولیت شنوایی، گفتاری، بینایی 
یا دیگر دردسترس دارند. جزئیات را از شرکت تلفن خود بخواهید. 

خدمات پستی

کانادا پست، بخشی از دولت فدرال، مسئول خدمات پستی در کانادا است.  	

از طریق Canada Post می توانید نامه و بسته را به و از هر کجای دنیا ارسال و دریافت کنید.  	

http://www.ic.gc.ca
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ـــرای کســـب اطالعـــات در مـــورد بســـیاری از خدمـــات ومحصـــوالت ارائـــه شـــده توســـط  ب
کانـــادا پســـت، بـــاwww.canadapost.ca  مشـــورت کنیـــد یـــا بـــه هـــر دفتـــر پســـتی در 

شـــهر خـــود مراجعـــه کنیـــد.

 در کانــادا، شــرکت هــای حمــل و نقــل ســریع 
نیــز وجــود دارنــد کــه بســته هــای کوچــک را در 
کانــادا و در سراســر جهــان تحویــل مــی دهنــد. 
نقــل  و  بــرای حمــل  توانیــد  مــی  برایــن،  عــالوه 
حجــم بیشــتری از کاالهــا بیــن شــهر هــای کانــادا 
و کانــادا و ســایر کشــورها از شــرکت هــای حمــل و 

ــل کمــک بگیریــد. نق

اینترنت

ــرای جســتجوی شــغل و درخواســت کار، انجــام امــور بانکــی  	 ــادا ازاینترنــت ب بســیاری از افــراد در کان
خــود، کســب اطالعــات در مــورد خریــد محصــوالت مختلــف و خوانــدن اخبــار اســتفاده مــی کننــد. 

اینترنت در اکثر کتابخانه های عمومی با هزینه عمومی و رایگان به مشتریان ارائه می شود.  	

بــرای اســتفاده از اینترنــت، مــی توانیــد از یــک کافــی نــت کــه در آن از شــما هزینــه دریافــت مــی  	
شــود اســتفاده کنیــد. 

تلویزیون و رادیو

ایســتگاه هــای تلویزیوـنـی و رادیوـیـی خصوصــی بســیاری در کانــادا وجــود دارد، از جملــه کانــال 
هایــی کــه بــرای جوامــع مهاجــر طراحــی شــده و بــه زبــان هــای مختلــف پخــش  مــی کننــد. کانــادا 
 Broadcasting( همچنیــن دارای یــک پخــش کننــده ملــی، بــا بودجه مالیات دهنــدگان، رادیو کانــادا
Corporation )CBC( / Société RadioCanada( اســت کــه خدمــات آن بــه زبــان هــای انگلیســی 

و فرانســوی در دســترس اســت.  

http://www.canadapost.ca
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برای تماشای تلویزیون در خانه در کانادا، سه گزینه اصلی دارید: 

ــال  	 ــی کان ــداد کم ــن روش تع ــا اســتفاده از ای ــد. ب ــود اســتفاده کنی ــون خ ــاالی تلویزی ــن در ب از آنت
محلــی بــه صــورت رایــگان دریافــت خواهیــد کــرد. بــرای کار بــا آنتــن، بــه یــک جعبــه مبــدل دیجیتــال یــا 

یــک تلویزیــون بــا "تنظیــم کننــده دیجیتــال" نیــاز داریــد.  

بــا پرداخــت هزینــه ماهانــه بــه یــک ارائــه دهنــده تلویزیــون کابلــی یــا ماهــواره ای در تلویزیــون کابلــی  	
یــا ماهــواره ای ثبــت نــام کنیــد. انــواع مختلفــی از برنامــه هــا بســته بــه تعــداد کانــال مــورد نظــر شــما و 

میــزان پرداخــت شــما در دســترس اســت.

از طریــق اینترنــت بــر روی کامپیوتــر خــود تلویزیــون تماشــا کنیــد. بســیاری از کانــال هــای تلویزیونــی  	
ــکان خــری د و  ــن ام ــد. همچنی ــط شــده( دارن ــده و چــه ضب ــگان )چــه زن ــن رای ــوای ویدئویــی آنالی محت

بارگیــری برنامــه هــای تلویزیونــی ازفروشــگاه هــای آنالیــن رســانه وجــود دارد.  

 برای گوش دادن به رادیو ، دو گزینه پیش رو دارید: 

یک رادیو بخرید و در ایستگاه های فرکانس FM یاAM  تنظیم کنید.   	

ــق  	 ــگان از طری ــه صــورت رای ــد. بســیاری از ایســتگاه هــای رادیویــی ب ــن گــوش دهی ــو آنالی ــه رادی ب
ــد.  ــت پخــش مــی کنن اینترن
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روزنامه ها و مجالت

چندیــن روزنامــه ملــی مســتقل در کانــادا وجــود دارد و هــر شــهر اصلــی دارای یــک یــا چنــد روزنامــه 
ــک روش  ــی ی ــای محل ــه ه ــد. روزنام ــن دارن ــا نســخه چاپــی و آنالی ــه ه ــی اســت. اکثرروزنام محل
عالــی بــرای یادگیــری مســائل و رویدادهــای شــهر شــما هســتند. شــما مــی توانیــد روزنامــه هــا را در 
فروشــگاه هــا و بســیا ری از مــکان هــای دیگربخریــد، ی ا مــی توانیــد بــرای تحویــل آنهــا بــه خانــه 

خــود هزینــه پرداخــت کنیــد.  

در شــهرهای بــزرگ کانــادا نیز روزنامه های تولید شــده توســط جوامــع مهاجر وجــود دارد. آنها اخبار و 
اطالعاتی را که برای آنها مهم است به اعضای این جوامع ارائه می دهند. معمواًل می توانید آنها را در 

فروشگاه هایی که به این جوامع خدمت می کنند، پیدا کنید. 

در کانادا، مجالت دوره ای وجود دارند که موضوعات مختلفی را پوشش می دهند. از اخبار و امور 
روز گرفته تا ورزش و سرگرمی ها.

اگرچه روزنامه ها و مجالت به طور گســترده در دســترس هســتند، فروشــگاه های تخصصی نیز وجود 
دارند که بهترین انتخاب از انتشارات ملی و بین المللی را دارند.  
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فصل 12: ارتباطات جامعه

 ارتباط با دیگران

ارتبــاط بــا دیگــران در جامعــه جدیــد خــود گام مهمــی در رونــد یکــی شــدن بــا محیــط جدیــد اســت. 
پیــدا کــردن دوســتان و ارتباطــات جدیــد بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا کانــادا را ماننــد خانــه خــود 
بدانیــد. همچنیــن ممکــن اســت بــا ایجــاد شــبکه ای از افــراد کــه مــی تواننــد شــما را در جســتجوی 
کار پشــتیبانی کننــد، بــه پیشــرفت اهــداف حرفــه ای خــود کمــک کنیــد. روش هــای مختلفــی وجــود 
دارد کــه مــی توانیــد بــا آن هــا در شــهر جدیــد خــود بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنیــد. در زیــر برخــی 

از گزینــه هــا را پیــدا خواهیــد کــرد.
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سازمان های مهاجر پذیر 

ـی عالی برای تأمین  ســازمان های مهاجر پذیر مکاـن
نیازهای شــما در اسکان هســتند. در واقع، سازمان 
ها خود مکانی عالی برای مالقات با دیگران هستند 
زیرا آنها برنامه ها و فعالیت های اجتماعی مختلفی 
را کــه مــی توانیــد در آنها شــرکت کنیــد ارائه می 
دهند. بسیاری از آنها همچنین برنامه های میزبانی 
و راهنمایی را ارائه  می دهند، برنامه هایی که شما 

را با یک مهاجر یا کانادایی دیگر مطابقت می دهد. می توانید لیستی از سازمان های مهاجرپذیر را در 
سایت www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/ services.asp بیابید.

انجام کارهای داوطلبانه

می توانید در بســیاری از مکان ها از جمله مراکز جامعه، مدارس، موسســات خیریه، بیمارســتان ها و 
خانه های بازنشستگی و حتی در سازمان های مهاجر پذیر داوطلب شوید. 

ــه ســایت www.volunter.ca مراجعــه  ــب شــدن، ب ــورد داوطل ــن اطالعــات بیشــتر در م ــرای یافت ب
کنیــد.

مراکز اجتماعی  

پیوســتن بــه فعالیــت هــا و برنامه ها در مرکز جامعه محلی شــما نیز روش خوبی بــرای مالقات با افراد 
جدیــدی اســت کــه با شــما عالیق مشــترکی دارند. بیشــتر محله هــا دارای مراکز اجتماعی هســتند که 

فعالیت ها و برنامه های متنوعی را در زمینه های زیر ارائه می دهند: 

سالمتی ، تناسب اندام و تفریح  	

مراقبت از کودک و رشد کودک  	

آموزش و مهارت  	

سرگرمی ها و اوقات فراغت   	

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/ services.asp
http://www.volunter.ca
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تیم های ورزشی و مراکز ورزشی 

ورزش کردن یکی دیگر از روش های خوب برای مالقات افراد جدید در هر سنی است. در اکثر شهرها، 
لیــگ هــای ســازمان یافته بــرای همه ورزش های بزرگ وجــود دارد. برا ی هر ورزش، بــه طور کلی لیگ 
هایی درسطح مهارت های مختلف، از مبتدی تا پیشرفته و برای گروه های سنی مختلف )بزرگساالن ، 
نوجوانان وکودکان( وجود دارد. همچنین مراکز ورزشی وجود دارد که می توانید در آنها از کالس های 

تناسب اندام، شنا، ورزش در باشگاه و بسیاری از فعالیت های مرتبط با ورزش لذت ببرید. 

عضویت در انجمن ها یا باشگاه های اجتماعی 

برای درگیر شــدن در جامعه خود، ممکن اســت بخواهید به یک انجمن محلی بپیوندید. این انجمن ها 
منافع جامعه را نشان می دهند و انواع خدمات و پشتیبانی را ارائه می دهند. 

همچنیــن فرصــت هــای زیــادی بــرای تجمــع افــراد بــا منافــع مشــترک فراهــم شــده اســت. بــه عنــوان 
ــوپ هــای  ــوپ هــای فرهنــگ ملــی، باشــگاه هــای کتــاب، کل ــه عضویــت در کل ــوان ب مثــال مــی ت

بــازی، و باشــگاه هــای موســیقی، هنــر یــا رقــص اشــاره کــرد.  

با جســتجو در اینترنت یا روزنامه محلی، تماس یا مراجعه به مرکز جامعه محلی یا تاالر شــهرداری خود 
میتوانید در مورد انجمن ها و باشگاه های منطقه خود اطالعات کسب کنید. 
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مدرسه فرزندان  

در کانادا، مدارس والدین را ترغیب می کنند تا با درگیر شــدن در مدرســه و هیئت مدرســه از آموزش 
فرزند خود حمایت کنند. این کار نه تنها می تواند به موفقیت فرزند شما کمک کند بلکه فرصتی عالی 

برای مالقات با مردم وعضویت در جامعه مدرسه می باشد.

محله شما  

شــاید ســاده ترین راه مالقات با افراد جدید در همســایگی شما باشد. خود را به همسایگان خود معرفی 
کنید وبه آنها بگویید که در کشــور تازه وارد هســتید و کســی را نمی شناســید. اگر فرزند دارید، می 
توانید با سایر والدین در زمین بازی محلی نیز مالقات کنید. در حالی که کانادایی ها به طور کلی رفتار 
بســیار دوســتانه ای دارند، نشان دادن ابتکارعمل در رویکرد به دیگران وهمچنین دوستانه بودن بسیار 

مهم است. 
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فصل 13: تابعیت کانادا 

لحظــه ورود بــه کانــادا، مــی توانیــد آمــاده شــدن بــرای شــهروندی کانــادا را شــروع کنیــد. شــما بایــد 
ــان هــای رســمی، یادگیــری  ــه یکــی از زب ــاط حداقــل ب ــادا، یادگیــری برقــراری ارتب ــا زندگــی در کان ب

دربــاره کانــادا و اطاعــت از قوانیــن کانــادا، تعهــد عمیقــی نســبت بــه ایــن کشــور نشــان دهیــد.

برای واجد شرایط بودن برای تابعیت کانادا:  

شما باید اقامت دائم داشته باشید.   	

قبل از اقدام به شهروندی باید حداقل سه سال در کانادا زندگی کنید.  	

شما باید دانش کافی انگلیسی یا فرانسه را داشته با شید.  	

شــما بایــد دانــش خــود از کانــادا و حقــوق، مســئولیت هــا و امتیــازات شــهروندی را بــه اثبــات  	
برســانید.  

برای درخواست باید ۱۸ سال یا بیشتر باشید.  	

اگر ۱۸ سال یا بیشتر دارید باید از آزمون تابعیت عبور کنید. 	

شما باید در یک مراسم شهروندی شرکت کنید و سوگند یاد کنید.  	
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شــرایط شــهروندی و نحــوه ارزیابــی آنهــا قابــل تغییــر اســت. لطفــًا بــرای دسترســی بــه بــه روزتریــن 
اطالعــات، وب ســایت CIC را بررســی کنیــد.

بـــرای بـــه دســـت آوردن اطالعـــات بیشـــتر بـــرای اخـــذ شـــهروندی کانـــادا، بـــه ســـایت 
ــد. ــه کنیـ www.cic.gc.ca مراجعـ

 

مراسم شهروندی کانادا و سوگند  

پــس از گذرانــدن آزمــون تابعیــت، از متقاضیــان خواســته مــی شــود تــا در یــک مراســم شــهروندی 
در جامعــه خــود شــرکت کننــد و در آنجــا ســوگند یــاد کننــد و از قاضــی شــهروندی گواهــی تابعیــت 

کانــادا را دریافــت کننــد. 

ســوگند شهروندی، سوگند وفاداری به کانادا 
در شخص اعلی حضرت ملکه است. این بدان 
معناســت که وقتی کســی به ملکه ســوگند 
یــاد می کند، وعده داده کــه به کانادا وفادار 
خواهــد بود. در عوض، آنها از حمایت تاج به 

عنوان موضوع ملکه برخوردار می شوند. 

طبق قوانین موجود، بزرگســاالنی که ۵۵ ســال به باال دارند، نیازی به شــرایط زبان و دانش ندارند 
اما به این کارتشویق می شوند.

www.cic.gc.cahttp://
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”مــن قســم می خــورم )یا تصدیــق می کنم( کــه به ملکــه الیزابت دوم، ملکــه کانــادا، و وارثان و 

جانشــینانش وفادار باشــم و در وفاداری باقی بمانم، و با وفاداری، قوانین کانادا را رعایت و تمام 
وظایفم را به عنوان یک شهروند کانادا اجرا کنم.“ 

 قسم شهروندی کانادا به عنوان مرحله پایانی از روند اخذ تابعیت کانادا می باشد.

 کلماتی که توسط شهروندان جدید خوانده می شود: 
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سخن پایانی و جمع بندی نهایی
در این مقاله ســعی کردیم تا شــما را با همه مواردی که در زمان عزیمت به کانادا پیش رو دارید آشــنا 
کنیم و اطالعات کاملی را در رابطه با کشــور کانادا از زمان ورود تا زمان اخذ اقامت و حتی شــهروندی 

کانادا در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار دادیم. 

یکــی از موضوعــات مهــم در زندگــی برخــی از افــراد، تصمیــم گرفتــن بــرای مهاجــرت اســت. اگرچــه 
مهاجــرت می توانــد بــرای مقاصــد مختلــف و از روش هــای مختلفــی انجــام شــود، امــا هــدف از 
مهاجــرت هــر آنچــه باشــد یــک موضــوع در مســیر مهاجرتــی مشــترک اســت و آن مهاجــرت بــرای 
ایجــاد تغییــر یــا تغییراتــی مثبــت در زندگــی و برخــورداری از شــرایطی بهتــر اســت؛ بنابرایــن بــرای 
دســتیابی بــه نتیجــه مطلــوب بهتــر اســت در ایــن مســیر، از راهنمایی هــای یــک فــرد دلســوز، 

ــا تجربــه اســتفاده کنیــد.  متخصــص و ب

خوب است بدانید که

ـی در تیــم تراســت دارای کلیــه مجوزهای الزم بــرای ارائه خدمات مهاجرتی به کشــور کانادا   وکالی مهاجرـت
هستند. به عنوان مثال، آقای شروین مدنی به عنوان وکیل ارشد مهاجرت به کانادا در موسسه تراست، ضمن 
عضویــت در انجمــن ICCRC کانــادا با کد فعالیت به شــماره R506959، یکی از وکالی رســمی اداره مهاجرت 
کانادا می باشــد که متقاضیان همواره می توانند در انجام کلیه خدمات مهاجرتی، از ایشــان کمک های الزم 

را دریافت کنند.

تراست؛ همراه شما در تمام مراحل مهاجرت به کانادا
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