موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای
بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت .مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت ()Trust Way Immigration Services
شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره  BC1268598و در اداره مهاجـرت کانـادا به
شـماره  R506959بـه ثبت رسـیده اسـت.

مهاجرت به کانادا

تحصیل در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات

کســب و کار موفــق و زندگــی

را بــرای خــود و خانــواده خــود در

آموزشـی جهان تحصیـل کنید.

کانادایــی در یــک قــاب.

کانــادا بنــا کنیــد.

ویزای کانادا

اخبار مهاجرت

به مقصـد بیاندیشـید ،راه خودش را

بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا

به شـما نشـان خواهد داد.

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده.

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

RCIC# 506959

ارتباط با دفـاتر ایـران
( 30خط)

(تهــران و کـاشـــان)

0 2 1 9 13 0 2 9 2 9

ارتباط با دفاتر کانادا
( 10خط)

(ونکوور و ریچموند)

+1 )250 ( 201 2020

چرا موکلین به ما

اعتمـاد

کردهانـد؟

پروندههای موفق
آمــــار پرونـــــدههــای موفــــق ما باالســــت!

مشـاوریـن قانــوین
تراســت توســط مشــاورین قانونــی مهاجــرت
کانادا و عضو انجمن  ICCRCاداره میشود!

صرفه جویی در وقت
ما ارزش ویــژهای برای وقـــت مشتـــریان خود

قائــــل هستیـــم!

توجــه به جـزئی ــات
توجــه به جزئیـات ،عامـــل تمـــایز ماســـت!

نمـاینده رسـیم

پیشنهاد بهرتینها

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی

مختلف در کانادا هستیم!

تج ـ ــربه وکــال
وکالـــت پرونـدههـــا با توجـه به تجربه
قبلی وکال پذیرفتهمیشود!

به ضـــرر خودمـــان!

در دس ــرتس
همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

تحصیل در کانادا

با تراست
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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 دانشگاههای 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.
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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.

ویــــزای کـــــاری

کـانادا

حداقل شرایط الزم برای اخذ ویزای کـاری کانـادا
متناسب بودن سابقه کاری و تحصیالت با شغل مورد نظر
داشتن تمکن مالی هزینه حداقل شش ماه زندگی در کانادا
تسلط به زبان انگلیسی (آیلتس جنرال حداقل  )5.5یا زبان فرانسوی
دریافت کد  LMIAبرای مشاغلی که به این کد نیاز دارند

مراحـل اخـذ پـذیـرش ویزای کاری کانـادا
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02

دریــافت وقـت مشـــاوره اولیـــه
در این مرحله کافیست با مراجعه به وب سایت تراست ،در تاریخ و روز انتخابی خودتان وقت مشاوره رزرو نمایید.

مرحله اول

عقـــد قـــرارداد

مرحله دوم

بعد از تشریح کامل شرایط و خواستههای شما ،راهنمایی های الزم از طرف مشاورین به شما داده خواهد شد .با عقد قرارداد ،فرآیند
اخذ پیشنهاد شغلی و ویزای کاری شما آغاز میشود.

03

آمــادهســازی مــدارک اولیــه

مرحله سوم

با راهنمایی وکالی مجرب تراست ،رزومه ،کاورلتر و سایر مدارک به صورت حرفهای تنظیم میگردد .حاال میتوانید با اطمینان خاطر به
سایر کارهای خود برسید!

04

جستجـوی فرصـت شغـلی منـاسب

مرحله چهارم

در این مرحله کارشناسان تراست متناسب با رزومه شما به دنبال فرصت شغلی مناسب خواهند بود .یافتن فرصت شغلی مناسب نیازمند
اشراف کامل بر نیاز روز بازار کار کانادا و همچنین مشاغل مورد نیاز شهرهای مختلف میباشد.

05

آمـادگی جهـت مصـاحبه با کـارفرمـا

مرحله پنجم

در این مرحله کارشناسان تراست در طی جلسهای ،جهت آمادگی بهتر شما توصیههای الزم از جمله سواالت متداول مصاحبه شغلی،
نحوه پوشش ،اطالعات شرکت موردنظر و ...را به شما ارائه خواهند.
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تنظیـم جلسـه مصـاحبه با کـارفرمـا

مرحله ششم

پس از ارائه توصیههای الزم ،زمان جلسه مصاحبه شغلی تنظیم میشود .نگران نباشید! در صورت عدم اخذ تایید از جانب کارفرما فرصت
شغلی دیگری توسط کارشناسان تراست به شما معرفی خواهد شد.
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اخـذ مجـوز LMIA
در این مرحله وکالی تراست با تهیه مدارک مورد نیاز به کمک کارفرما اقدام به اخذ مجوز  LMIAخواهند نمود.

مرحله هفتم

اخـذ ویـزای کـاری

مرحله هشتم

حال به مرحله ایرسیدیم که روزها و ماهها انتظارش را می کشیدید! پس از اخذ مجوز  LMIAاقدامات الزم جهت اخذ ویزای کاری شما
و همچنین ویزای همسر و فرزندانتان انجام خواهد شد.

سرمایه گذاری در کانادا

با تراست

01
02
03

دریافت مشاوره اولیه

مرحله اول

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارند که هر کدام از این روشها ،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.

04

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 interestانجام شود .در ادامه ،با
توجه به درخواست ارسالی و شرایط اعالم شده متقاضی ،یک دعوتنامه ارائه درخواست سرمایه گذاری ( )ITAاز طرف اداره مهاجرت
برای شما صادر می شود.

05

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

06

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.

07

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.

08

دریافت نامه حمایتی

مرحله هشتم

بعــد از امضای توافق نامه ،یک نامه حمایتــی ( )letter of supportو یا یک تأییدیه (Letter of
 )Confirmationاز طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.

09

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.

10

دریافت ویزا

در نهایت ،ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا به شما تقدیم می گردد.

مرحله دهم
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اطالعاتی برای تازه واردان آلبرتا
به آلبرتا خوش آمدید
کارهای مهمی که در روزها و هفته های اول زندگی در آلبرتا باید انجام دهید:
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راهنمای تازهواردان استان آلبرتا 13

یافتن مسکن موقت برای زندگی
●هتـل و متـل :مـی توانیـد اتـاق هـای روزانـه کرایـه کـرده اگرچـه کرایـه هفتگـی ارزان تـر اسـت .اجـاره اتاق 2
نفـره بسـتگی بـه مکان و فصـل دارد:
●کلگری 157.47 :دالر
●ادمونتون 135.64 :دالر
●مناطق دورافتاده 232.32 :دالر
●لث بریج 128.03 :دالر
●تختخـواب و صبحانـه :تختخـواب و صبحانـه بـه معنـی کرایـه روزانه اتاق در منزل شـخص دیگری اسـت که
صبحانـه را شـامل مـی شـود .هزینـه روزانـه تختخـواب و صبحانه برای اتاق  2نفره  184-79دالر اسـت.

راهنمای تازهواردان استان آلبرتا

14

●هوسـتل :هزینـه اتـاق مشـترک  32-22دالر بـرای هـر شـخص و شـامل آشـپزخانه مشـترک اسـت .تمامـی
هوسـتل هـای ادمونتـون و کلگـری دارای کلیـد کارتـی و قفـل بـوده و در نتیجـه هنگامـی کـه بیـرون از خانـه
هسـتید امـوال شـما امـن هسـتند.
●اقامـت دانشـگاهی :برخـی از دانشـگاه هـای آلبرتـا اقامـت موقـت بـرای غیـر دانشـجویان بـا هزینـه هـای
متفـاوت ارائـه مـی دهنـد.
بــرای پیــدا کــردن مکانــی موقــت بــرای زندگــی در ادمونتــون و کلگــری ،بــا  211تمــاس گرفتــه و بــا
کارشناســان صحبــت کنیــد.
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دریافت بیمه اجتماعی کانادا
شــماره بیمــه اجتماعــی یــک شــماره  9رقمــی بــرای اجــرای برنامــه هــای دولتــی کاناداســت .بــرای کار کــردن،
افتتــاح حســاب بانکــی و دریافــت خدمــات دولتــی نیــاز بــه شــماره بیمــه اجتماعــی داریــد .بــدون داشــتن
چنیــن شــماره ای ،کارفرمایــان نمــی تواننــد بــه شــما دســتمزد بدهنــد.

درخواست شماره بیمه اجتماعی
●باید حضوری به مرکز خدمات کانادا مراجعه کنید.
●بایـد اسـناد اولیـه (سـند رسـمی حـاوی هویـت و وضعیـت شـما در کانـادا) همچـون کارت اقامـت موقـت و
مجـوز کار را مـی بایسـت ارسـال کنیـد.
●اگـر نـام شـما در سـند اولیـه متفـاوت از نـام ذکـر شـده در اسـناد دیگـر اسـت ،بایـد اصل اسـناد پشـتیبان با
همـان نـام ارسـال کنید.
برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد درخواست شماره بیمه اجتماعی ،با  1-800-206-7218تماس بگیرید.
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استفاده ایمن از شماره بیمه اجتماعی
●شـماره بیمـه اجتماعـی را حفـظ کنیـد .اگـر کارت داریـد ،آن را در جای مطمئن نگهداری کرده و به جای کارت
هویت شـخصی از آن استفاده نکنید.
●ایـن شـماره را در اختیـار کسـانی کـه بـه آن نیـاز ندارنـد قـرار ندهیـد .ایـن شـماره را فقط در اختیار اشـخاص
زیـر قـرار دهید:
●کارفرما .شماره و یا تاییدیه درخواست را به کارفرما نشان دهید.
●بانک یا موسسه مالی در صورت افتتاح حساب.
●دولت برای دریافت خدمات دولتی
در صورت گم شدن یا دزدیده شدن کارت بیمه اجتماعی ،با خدمات کانادا تماس بگیرید.
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حمل کارت شناسایی
ضــروری اســت کــه کارت شناســایی را بــه همــراه داشــته باشــید .اغلــب از کانادایــی هــا بــرای تاییــد هویــت،
ســن یــا آدرس ،کارت شناســایی درخواســت مــی شــود .بــه عنــوان مثــال ،هنــگام اســتفاده از کارت اعتبــاری
یــا چــک بــرای پرداخــت هزینــه هــا ،هنــگام دریافــت خدمــات درمانــی و هنــگام اجــاره ی خانــه الزم اســت
کارت شناســایی خــود را نشــان دهیــد .تــا زمــان دریافــت کارت شناســایی کانــادا (بــرای مثــال کارت اقامــت
دائــم) کارت اقامــت موقــت را بــه همــراه داشــته باشــید.
بهتر است دو کارت شناسایی به همراه داشته باشید.
یک کارت عکس دار که شامل موارد زیر است:
●گواهینامه رانندگی یا کارت شناسایی عکس دار
●فتوکپی کارت اقامت دائم
●فتوکپی گذرنامه معتبر ،اگر هنوز کارت اقامت دائم دریافت نکرده اید.
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کارت شناسایی بدون عکس که شامل موارد زیر می شود:
●کارت بیمه سالمت
●کارت اعتباری
●کارت شغلی
●فتوکپی گواهی تولد
●حساب بانکی یا کارت حساب با نام و امضای خودتان
●قبض آب برق ،یا گاز با نام خودتان

اسناد زیر را در محل امنی قرار دهید:
●شماره کارت بیمه ی اجتماعی (اگر دارید)
●گذرنامه
●تاییدیه اقامت دائم
●کارت اقامت دائم
●جواز کسب
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مسافرت
نقشه
نقشه ابزار مناسبی برای یادگیری منطقه است.
●می توانید نقشه های آلبرتا را رایگان از اینترنت دانلود کنید.
●می توانید منطقه را در نقشه بررسی کنید .به سایت  explore.albertacanada.comمراجعه کنید.
می توانید نقشه گردشگری را در برخی پمپ بنزین ها و دکه های روزنامه فروشی تهیه کنید.
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حمل و نقل عمومی
در شــهر هــای البرتــا سیســتم حمــل و نقــل عمومــی علــی الخصــوص اتوبــوس فعــال اســت .کلگــری و
ادمونتــون مجهــز بــه قطــار شــهری هســتند ( حمــل و نقــل ریلــی ســبک در ادمونتــون و قطــار ســبک در
کلگــری).

نکاتی در مورد استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در آلبرتا:
ســوار و پیاده شــدن فقط در ایســتگاه های اتوبوس امکان پذیر اســت .معموال اتوبوس ها بین ایســتگاه ها
توقف نمی کنند.
●ایسـتگاه هـای اتوبـوس بـا شـماره هـای مسـیر و تابلـو عالمـت گـذاری شـده انـد .در ایسـتگاه هـای بـزرگ
ممکـن اسـت نقشـه مسـیر نصـب شـده باشـد.
●بیشـتر ایسـتگاه های اتوبوس مسـقف نبوده و مجهز به سیسـتم گرمایشـی نیسـتند .زمسـتان لباس گرم
بپوشید.

●مردم در صف ایستاده و به نوبت سوار اتوبوس می شوند.
●برای پرداخت کرایه باید پول خرد داشته باشید .راننده اتوبوس پول شما را خرد نمی کند.
●مـی توانیـد ماهانـه بلیـط بخریـد .همچنیـن برخـی سیسـتم هـای حمـل و نقـل برنامـه هایـی بـرای کـم کـردن
هزینـه هـا دارند.
●مهـم نیسـت کـه مسـیر طوالنـی اسـت یـا کوتـاه ،کرایـه ثابـت اسـت .اگـر ضـروری اسـت کـه اتوبـوس را
تعویـض کـرده یـا بـا قطـار سـبک سـفر کنیـد ،از راننـده برگـه ی انتقـال درخواسـت کنیـد .در ایـن برگـه زمـان
پرداخـت کرایـه ثبـت مـی شـود .مـی توانیـد بـا اسـتفاده از برگـه ی انتقـال و کرایـه ی ثابـت تـا  ۹۰دقیقـه از
سیسـتم حمـل و نقـل اسـتفاده کنیـد.
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●همیشـه هنـگام سـوار شـدن بـه اتوبـوس یـا قطـار سـبک کرایـه ی خـود را پرداخـت کنیـد .ممکـن اسـت
بازرسـان حمـل و نقـل بلیـط اتوبـوس را بررسـی کننـد .بـرای اشـخاصی که بـدون پرداخت کرایه از وسـایل حمل و
نقـل اسـتفاده مـی کننـد ،جریمـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

اطالعات بیشتر در مورد حمل و نقل عمومی در منطقه:
●در اینترنت  ،سایت های حمل و نقل منطقه ی خود را پیدا کنید.
●از کارکنان آژانس خدمات مهاجرتی کمک بخواهید.

پیاده روی
قوانین و نکات زیر به شما در پیاده روی امن در شهرها کمک می کنند.
●در پیاده رو راه بروید .اگر پیاده رویی وجود نداشت ،در سمت چپ خیابان ،راه بروید.
●بـرای رد شـدن از خیابـان تنهـا از نبـش خیابـان یـا خـط عابـر پیـاده عبـور کنیـد .از چـراغ راهنمایـی پیـروی
کنیـد .عـدم رعایـت ایـن مـوارد بـی احتیاطـی نامیـده شـده و غیرقانونـی اسـت و مـی توانـد منجـر بـه جریمـه ی
شـخص شـود.
●راننـدگان ملـزم هسـتند در خطـوط عابـر پیـاده ایسـتاده و اجـازه دهنـد عابریـن پیـاده ( افـراد در حـال حرکت)
عبور کنند ،اما رانندگان همیشـه نمی ایسـتند .مراقب باشـید و مطمئن شـوید وسـیله ی حمل و نقل ایسـتاده
اسـت سـپس از خیابان عبـور کنید.
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دوچرخه سواری
مــردم آلبرتــا در هــر ســنی بــا دوچرخــه بــه محــل کار ،مدرســه یــا تفریــح رفــت و آمــد مــی کننــد .هنــگام
دوچرخــه ســواری ،از قوانیــن زیــر پیــروی کنیــد:
●اگر  ۱۷سـاله یا کوچکتر هسـتید ،کاله ایمنی ضروری اسـت (دوچرخه سـواران بزرگسـال نیز بهتر اسـت کاله
ایمنی به سـر بگذارند) .کاله ایمنی باید مورد تایید سـازمان ایمنی اسـتاندارد نظیر انجمن اسـتاندارد کانادایی
یا موسسـه ی اسـتاندارد ملی آمریکایی باشـد.
●در سمت راست برانید .کنار همدیگر دوچرخه سواری نکنید.
●از تمام قوانین پیروی کنید .چرخش را با دست نشان دهید.
●هنگام عبور از خط عابر پیاده یا پیاده رو از دوچرخه پیاده شده و با دوچرخه پیاده بروید.
●دوچرخه زنگدار بهتر است و از کارکرد درست ترمز دوچرخه مطمئن شوید.
●اگـر در شـب دوچرخـه سـواری میکنیـد ،یـک چـراغ سـفید بـه جلـو ،یـک چـراغ قرمـز بـه عقـب و در نهایـت
بازتابگـر بـا نـور قرمـز بـه عقـب دوچرخـه وصـل کنیـد.
●ظرفیت دوچرخه ها یک نفر است .دوچرخه با صندلی کودک برای دو نفر طراحی شده است.

تاکسی
تاکسی گران تر از دیگر وسایل حمل و نقل عمومی است .نکاتی در رابطه با گرفتن تاکسی:
●تاکسـی هـای آلبرتـا کنتـوردار هسـتند .در یـک شـهر کرایـه هـر کـورس ثابـت اسـت .کرایـه هـا در شـهرهای
مختلـف متفـاوت مـی باشـد .تاکسـی هـا و لیموزیـن هـای فـرودگاه بسـته بـه اینکـه بـه کـدام ناحیـه و منطقـه
مـی رویـد مقـدار کرایـه هـای متفاوتـی خواهنـد داشـت .مـردم آلبرتـا بـرای کرایـه ی تاکسـی چانـه نمـی زننـد.
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●می توانید  10%انعام بدهید اما الزم نیست.
●در فـرودگاه هـا ،هتـل هـا ،سـاختمان هـای عمومـی بـزرگ ،مراکـز خریـد و بیمارسـتان هـا بـه راحتـی تاکسـی
پیـدا مـی کنید.
●برای رفتن به فرودگاه ،شاتل ارزان تر از تاکسی است.
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تلفن و دفترچه راهنما
اکثــرا خانــه هــا و مشــاغل در آلبرتــا تلفــن دارنــد .همچنیــن بســیاری از مــردم آلبرتــا از تلفــن همــراه
اســتفاده مــی کننــد.

تماسهای محلی
برای تماس محلی (با شماره ای در همان منطقه یا ناحیه ،مثل ادمونتون و حاشیه) ،با شماره  ۱۰رقمی تماس
بگیرید (کد منطقه و شماره تلفن).
آلبرتــا عمومــا  ۴کــد منطقــه دارد .۸۲۵ ,۵۸۷ ,۴۰۳ ,۷۸۰ :هنگامــی کــه از خانــه ی شــخصی تمــاس محلــی
برقــرار مــی کنیــد ،تمــاس رایــگان مــی باشــد و میتوانیــد تــا زمانــی کــه بخواهیــد صحبــت کنیـد .هنگامــی
کــه از یــک تلفــن همگانــی ،یــا هتــل یــا مســافرخانه تمــاس محلــی برقــرار مــی کنیــد بایــد هزینــه ی تمــاس
را بپردازیــد.
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برقراری تماس محلی از یک تلفن همگانی
●خریـد کارت اعتبـاری یـا کارت تلفـن (مـی توانیـد کارت هـای تلفـن را از مراکـز پسـت کانادا ،پمـپ بنزین ها،
سـوپرمارکت هـا و داروخانـه هـا تهیه کنید).
●کد منطقه را گرفته و سپس شماره را وارد کنید.
●در صورت اشغال بودن خط ،پول شما برگردانده می شود.

تماس راه دور
●بـرای تمـاس بـا آمریـکای شـمالی و کارائیـب عـدد  ۱را فشـار داده و سـپس کـد منطقـه و شـماره تلفـن را وارد
کنید.
●بـرای تمـاس بـا دیگـر مناطـق عـدد  ۰۱۱را بـه اضافـه ی کـد کشـور وارد کنیـد .کـد کشـورها در جلـوی صفحـات
دفتـر تلفـن لیسـت شـده انـد .همچنیـن مـی توانیـد شـماره  ۰را گرفتـه و از اپراتـور کـد کشـور را بپرسـید.
●می توانید به روش های زیر هزینه ی تماس راه دور را پرداخت کنید:
●از طـرح تمـاس راه دور بـرای خانـه یـا موبایـل اسـتفاده کنیـد .بـرای تمـاس هایـی کـه میگیریـد ماهانه قبض
دریافـت مـی کنید.
●از کارت تلفـن اعتبـاری اسـتفاده کنیـد .ایـن کارت هـا در مـکان هـای متعـددی از جملـه پمـپ بنزیـن هـا و
سـوپرمارکت هـا موجـود مـی باشـند .ایـن کارت هـا اغلـب ارزان تـر از طـرح مکالماتی یـا کارت اعتباری هسـتند.
●به جای  ،۱شماره  ۰را گرفته تا هزینه تماس برای میزبان محاسبه شود.

تماس رایگان راه دور
تماس رایگان راه دور ،تماس های راه دوری هستند که می توانید بدون هزینه برقرار کنید .شماره های رایگان
راه دور معموال با  1-888 ،1-877 ،1-866، ۱-800شــروع می شــوند .بســیاری از مشــاغل و ســازمان های دولتی
شماره های رایگان راه دور دارند.
می توانید با گرفتن شماره ی  ۰۰۰۰-۳۱۰و سپس شماره ی ده رقمی مقصد رایگان تماس بگیرید.
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دفترچه تلفن و راهنما
مطالب ذکر شده در دفترچه های تلفن:
●صفحـه ی اول شـامل لیسـتی از شـماره هـای اضطـراری و شـماره هـای مهـم خدمـات اجتماعـی از جملـه
بیمارسـتان هـا مـی باشـد.
●چندین صفحه ی ابتدایی اطالعاتی در مورد خدمات تلفن ارائه می کنند.
●در صفحـات آبـی شـماره تلفـن هـای شـهرداری ،برنامـه هـا و اداره هـای دولـت فـدرال و ایالتـی بـه ترتیـب
حـروف الفبـا لیسـت شـده اسـت.
●در صفحـات سـفید شـماره تلفـن اشـخاص (بـا نـام خانوادگـی) و مشـاغل منطقـه ،بـه ترتیـب حـروف الفبـا
لیسـت شـده اسـت.
●در صفحـات زرد نـام مشـاغل و شـماره تلفـن بـه ترتیـب حـروف الفبـا ( بـرای مثـال بانـک هـا ،مراکـز مراقبـت
روزانـه ،فروشـگاه هـای زنجیـره ای و پیمانـکار بـرق) ذکـر شـده اسـت.

همچنین می توانید شماره تلفن اشخاص و مشاغل را به روش های آنالین زیر پیدا کنید:
●ca.411
●صفحات آبیca.

برای کمک به پیدا کردن شماره تلفن های خدمات اجتماعی ،درمانی و دولتی:
●در ادمونتون یا کلگری  ۲۱۱را شماره گیری کنید.
●به  informalberta.caمراجعه کنید.
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دریافت خدمات تلفن
مــی توانیــد در منــزل خــود از خــط ثابــت ،گوشــی همــراه ،یــا از هــر دو اســتفاده کنیــد .مــی توانیــد بســته
خدماتــی تهیــه کــرده کــه خدمــات تلفــن محلــی ،تلفــن راه دور ،تلویزیــون کابلــی و خدمــات اینترنتــی را بــا
نــرخ ثابــت ارائــه مــی کننــد .همچنیــن مــی توانیــد ایــن خدمــات را بــه صــورت جداگانــه تهیــه کنیــد.
از دوســتان و خانواده در مورد شــرکت های تلفن و خدماتی که اســتفاده می کنند ســوال کنید .قبل از بســتن
قرارداد در مورد جزییات خدمات اطالعات کسب کنید .برای پیدا کردن شرکت هایی که در محل شما خدمات
تلفن ارائه می کنند ،به راهنمای آنالین یا صفحات مشاغل در دفترچه تلفن مراجعه کنید.

آیا می دانســتید؟ در آلبرتا بســیاری از مردم ،مشــاغل و برنامه ها از پیغام گیر صوتی ،که یک سیستم پیغام
گیر خودکار استفاده می کنند .اگر هنگام گرفتن شماره ،صدای ضبط شده ای شنیدید ،نام خود ،شماره تلفن
و پیام کوتاه را بیان کنید .از آنها بخواهید که بعدا با شما تماس بگیرند .بهتر است کد منطقه نیز ذکر کنید.
آیا می دانستید؟ هنگام تماس راه دور ،ممکن است الزم باشد عدد  ۰را فشار داده تا به اپراتور وصل و تماس
میزبان ایجاد کنید و یا هزینه را به شماره دیگری محول کنید.

تماس با  ۹۱۱در موارد اورژانسی
در بیشــتر مناطــق آلبرتــا ۹۱۱ ،شــماره کمــک هــای اورژانســی نظیــر آتــش نشــانی ،پلیــس یــا آمبوالنــس
مــی باشــد:
●در شرایط مرگ و میر
●در مورد جراحات یا تصادف شدید
●در حال وقوع جرم
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تنها در موارد واقعا اورژانسی با  ۹۱۱تماس بگیرید:
●اگر دزد وارد خانه شما شد با پلیس تماس بگیرید .تنهایی مورد اورژانسی نیست.
●برای تماس غیر ضروری با  ۹۱۱جریمه می شوید.
●هنگامی که با  ۹۱۱تماس می گیرید ،موارد زیر را به شخصی که پاسخ می دهد بیان کنید:
●مورد اورژانسی و کمک مورد نیاز .برای مثال` فرزندم مشکل تنفسی دارد` یا ` آمبوالنس نیاز دارم`.
●مـکان مـورد نظـر .بـرای مثـال `در گوشـه ی خیابـان (نـام خیابـان) و جـاده (نـام جـاده) هسـتم ` .یـا ` لطفـاً بـه
ایـن آدرس بیایید`.
●نام ،آدرس و شماره تلفن.
افراد زیر  65سال باید هزینه آمبوالنس را بپردازند.

اگــر فقــط مــی توانید کلمه ی `آتش`` ،پلیس` یا `کمک` را بگویید ،با  ۹۱۱تماس گرفته و تا زمان
رسیدن کمک پشت خط بمانید.
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دسترسی به کامپیوتر و اینترنت
شــما می توانید اطالعات مفیدی در مورد منطقه ی خود ،از جمله برنامه های مختلف دولت در اینترنت پیدا
کنید .هم چنین می توانید فرم های دولتی را دانلود کرده و پرینت بگیرید.

در مکان های زیر به صورت رایگان به کامپیوتر دسترسی دارید:
●کتابخانه های عمومی
●مراکز مختلف کار آلبرتا.
همچنیــن شــما مــی توانیــد در کافــی نــت هــا بــه کامپیوتــر دسترســی داشــته باشــید ،کــه بایــد هزینــه
خدمــات را بپردازیــد .در بســیار از کافــی نــت هــا و مــکان هــای عمومــی نظیــر کتابخانــه هــا ،اگــر لــپ تــاپ
خــود را بــه همــراه داشــته باشــید مــی توانیــد از اینترنــت رایــگان اســتفاده کنیــد.
بــا پرداخــت هزینــه های ماهانه ،شــرکت های تلفن و تلویزیــون کابلی خدمات اینترنت را بــرای کامپیوترهای
شــخصی امــکان پذیــر مــی کنند .بــرای خدمــات اینترنت به ارایــه دهندگان خدمــات در راهنماهــای آنالین یا
صفحات مشاغل در دفترچه تلفن مراجعه کنید.
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عضویت در کتابخانه های عمومی
کتابخانه منطقه ی شما منبع مفیدی از اطالعات و خدمات می باشد .در کتابخانه ی عمومی می توانید:
●از کامپیوتر به صورت رایگان استفاده کنید.
●برای پیدا کردن اطالعات کمک بگیرید.
●کتاب هاCD ،هاDVD ،ها و مجله هایی به زبان غیر از انگلیسی مطالعه کنید.
●در برنامـه هـای متعـدد شـرکت کنیـد ،از کلـوب هـای کتابخوانـی گرفتـه تـا کالس هایـی بـرای بزرگسـاالن بـا
موضوعـات مختلف.
اگــر قصــد امانــت گرفتــن کتــاب نداریــد ،مــی توانیــد بــدون عضویــت در کتابخانــه فعالیــت کنیــد .اگــر مــی
خواهیــد کتــاب امانــت بگیریــد ،مــی توانیــد بــا پرداخــت هزینــه ناچیــز اشــتراک ســالیانه عضــو کتابخانــه
شــوید .برخــی کتابخانــه هــای عمومــی برنامــه هــای کاهــش هزینــه دارنــد.
برای پیدا کردن کتابخانه در منطقه نزدیک به خود ،به وبسـ�ایت فعالیت های شـ�هری آلبرتا به آدر س �munic
 .ipalaffairs.alberta.caمراجعه کنید .روی صفحه شــهرداری و مناطق کلیک کرده ،ســپس خدمات کتابخانه
عمومی و سپس راهنما را کلیک کنید.
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ارسال بسته ی پستی
شما می توانید از طریق پست کانادا یا شرکت خصوصی ،بسته پستی ارسال کنید.

هزینه ی فرستادن نامه یا یک بسته معموال به موارد زیر بستگی دارد:
●مکان مقصد
●اندازه و وزن نامه یا بسته
●سرعت ارسال بسته
تمبــر را در اداره پســت کانــادا تهیــه کنیــد .همچنیــن مــی توانیــد بســته ی تمبــر زده را در جعبــه هــای بــزرگ
و قرمــز واقــع در گوشــه هــای خیابــان یــا نزدیــک ســاختمان هــای بــزرگ قــرار دهید.

آیا می دانستید؟
بهتر است پول نقد را از طریق پست حواله نکنید.

●از کارکنان آژانس خدمات مهاجرتی کمک بگیرید.
●از طریق بانک اقدام کنید.
●بـه سـرویس حوالـه و انتقـال پـول از طریـق راهنماهـای آنالین یا صفحات مشـاغل در دفترچـه تلفن مراجعه
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کنید.

نحوه نوشتن آدرس پستی:
●

نام و نام خانوادگی یا نام شرکت

●شماره خیابان و نام خیابان
●صندوق پستی شخصی ،در صورت وجود
●شهر و کد دو حرفی ایالت ( مثال  ABبرای آلبرتا)
●کشور (اگر به غیر از کانادا باشد)
●کد پستی
●نام و آدرس خود را در گوشه ی چپ باال بنویسید.
●تمبر را در گوشه ی راست باال بچسبانید.
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پیشرفت مهارت های زبان انگلیسی
در بســیاری از مناطــق آلبرتــا ،افــرادی را مــی بینیــد کــه بــه زبــان شــما صحبــت مــی کننــد .امــا اگــر مــی
خواهیــد در مدرســه و کار موفــق بــوده یــا عضــو فعــال جامعــه باشــید ،الزم اســت شــما و فرزندانتــان بــه
خوبــی بــه زبــان انگلیســی صحبــت کــرده ،بخوانیــد و بنویســید.
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ارتباط با آژانس خدمات مهاجرتی
آژانــس خدمــات مهاجرتــی اطالعــات زیــادی در اختیــار تــازه واردان آلبرتــا قــرار مــی دهــد .کارمنــدان
آژانــس اغلــب بــه چندیــن زبــان صحبــت مــی کننــد .بســیاری از آنهــا مهاجــر بــوده و پناهنــده شــده انــد،
در نتیجــه بــه خوبــی تــازه واردان را درک مــی کننــد.

آژانس خدمات مهاجرتی خدمات زیر را ارائه می دهند:
●پیدا کردن مترجم
●ارائه اطالعات در مورد مکان زندگی شما
●پر کردن فرم ها و درخواست ها
●پیدا کردن کالس های انگلیسی
●پیدا کردن اطالعاتی در مورد ارزیابی صالحیت خود
●پیدا کردن شغل
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●مشاوره و کمک به حل مشکالت

پیدا کردن آژانس خدمات مهاجرتی نزدیک محل زندگی خود:
●به سایت  .work.alberta.caرفته ،و بر خدمات تازه واردان کلیک کنید.
●به وب سایت آژانس خدمات مهاجرتی جامعه ی آلبرتا به آدرس  aaisa.caمراجعه کنید.
آژانــس هــای خدمــات مهاجرتــی برنامــه هــا و خدمــات یکســانی ارائــه نمــی کننــد .اگــر بــه آژانســی مراجعــه
کردیــد کــه نمــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد ،کارکنــان آنجــا مــی تواننــد شــما را بــه شــخص دیگــری ارجــاع
دهند.

آیا می دانستید؟
آژانس های خدمات مهاجرتی ،آژانس های حل اختالف نیز نامیده می شوند.
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کارگران موقت خارجی
کارگــر موقــت خارجــی کمبــود نیــروی کار کانــادا را جبــران مــی کنــد .اداره ی مشــاوره کارگــر موقــت خارجــی
و مشــاوره تلفنــی و دیگــر خدمــات حمایتــی بــرای کمــک بــه موفقیــت شــما در کار و در منطقــه ی جدیــد
در دســترس مــی باشــد.

نکات مهم برای کارگر موقت خارجی در آلبرتا:
●شما تحت حمایت قوانین استاندارد های استخدامی آلبرتا هستید.
●شما تحت حمایت قوانین ایمنی و سالمت آلبرتا هستید.
●اگر سرکار آسیب دیده و در یک صنعت قانوین کار می کنید ،مشمول دریافت مزایا هستید
●ممکن است بیمه اشتغال دریافت کنید ( برای مثال ساعات کاری).
●کسری های استاندارد از چک حقوقی شما کم خواهد شد ،مثل مالیات بر درآمد.
●کارفرما اجازه ی کسر موارد زیر را از چک حقوقی شما ندارد ،حتی اگر چنین اجازه ای امضا کرده باشید:
هزینه ی پرواز ،مراقبت بهداشتی و محل اقامت اگر با کارفرما چنین توافق کرده باشید.
هزینه های مرتبط با مراجعه به آژانس استخدامی
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تغییر موقعیت کاری شما
شرایط و مسایل زیر ممکن است موقعیت کاری شما را تحت تاثیر قرار دهند.

فسخ قرارداد
اگــر شــما انتظــارات کارفرمــا را کــه در قــرارداد کاری تــان ذکــر شــده اســت بــرآورده نکنیــد ،کارفرمــا ایــن حــق
را دارد کــه قــرارداد را فســخ کــرده و بــه شــما اعــام کنــد ،یــا بــا شــما تســویه حســاب کنــد.

پیدا کردن شغل جدید
شــما ممکــن اســت تصمیــم بگیریــد کارفرمــای دیگــری پیــدا کنیــد .از کارفرمــای جدیــد شــما خواســته مــی
شــود نظــر اداره ی کار دولــت کانــادا را جلــب کــرده و شــما بایــد اجــازه ی کار جدیــد را بگیریــد کــه منجــر
بــه تغییراتــی در کارفرمــا ،محــل و تعاریــف شــغلی مــی شــود.
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تغییرات شرایط مجوز کار
بــه عنــوان یــک کارگــر موقــت خارجــی ممکــن اســت از شــما خواســته شــود مــدت زمــان اقامــت خــود را
تمدیــد کــرده یــا شــرایط مانــدن خــود و وضعیــت موقــت را تغییــر دهیــد .ضــروری اســت کــه درخواســت
تمدیــد را قبــل از منقضــی شــدن قــرارداد فعلــی خــود ارســال کنیــد .مــی توانیــد درخواســت آنالیــن بــه
ســایت  cic.gc.caداده یــا بــا شــماره ی رایــگان راه دور  ۱-۸۸۸-۲۴۲-۲۱۰۰تمــاس بگیریــد.

اعزام کارگر موقت خارجی به وطن خود
شما می توانید در طول قرارداد کاری خود در کانادا بمانید .اگر قرارداد کاری قبل از اتمام مجوز کار تمام شود
یا تصمیم بگیرید یک شغل با کارفرمای دیگر پیدا کنید کارفرما یا آژانس استخدامی نمی تواند شما را مجبور
کند به کشور خود برگردید .هر چند شما نمی توانید بدون مجوز برای کارفرمای دیگری کار کنید .برای اطالعات
بیشتر با خط مشاور تلفنی کارگر موقت خارجی به شماره رایگان  ۹۹۵۵-۹۴۴-۸۷۷-۱تماس بگیرید.

گزارش خشونت
اگــر کارفرمــا بــا شــما بــه خشــونت رفتــار کــرده یــا شــما را تهدیــد کنــد کــه بــه کشــورتان بازگردانــده مــی
شــوید تــا تخطــی اش را گــزارش نکنیــد ،برخــاف قانــون عمــل کــرده اســت .کارفرمــا یــا آژانــس اســتخدامی
کــه چنیــن عملکــردی داشــته باشــد مــی توانــد تحــت پیگــرد قانونــی قــرار بگیــرد .بــرای گــزارش خشــونت
هایــی از ایــن دســت بــا اداره ی مشــاوره کارگــر موقــت خارجــی یــا خــط تلفــن مشــاوره ای کارگــر موقــت
خارجــی بــه شــماره ی رایــگان  ۱-۸۷۷-۹۴۴-۹۹۵۵تمــاس بگیریــد.

انتخاب وکیل
اگــر شــخصی را بــه عنــوان وکیــل مجــوز کار انتخــاب کــرده ایــد ،شــما خــود مســئول صحــت اطالعــات ارائــه
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شــده هســتید .بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه وب ســایت  cic.gc.caمراجعــه یــا بــا شــماره ی رایــگان
 ۱-۸۸۸-۲۴۲-۲۱۰۰تمــاس بگیریــد.

شرایط و ضوابط مجوز کار
شما باید از تمام شرایط و ضوابطی که در مجوز کاری آمده است ،پیروی کنید.
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اداره ی مشاوره ی کارگر موقت خارجی و خط تلفن مشاوره
اداره ی مشــاوره ی کارگــر موقــت خارجــی و خــط تلفــن مشــاوره مــی تواننــد بــه شــما کمــک کننــد تــا بــا
حقــوق و مســئولیت هــای خــود بــه عنــوان کارگــر موقــت خارجــی آشــنا شــوید .همچنیــن مــی تواننــد بــه
شــما کمــک کننــد تــا شــرایط کاری ناعادالنــه ،ناامــن و ناســالم را برطــرف کنیــد.
اداره های مشــاوره در کلگری و ادمونتون واقع شــده اند .هر دو در مســیر رفت و آمد قرار دارند تا دسترســی
به آنها آســان باشــد .مراجعین می توانند از طریق تماس ،ایمیل یا مراجعه حضوری با اداره مشــاوره در ارتباط
باشند.

خدماتی که اداره ارائه می کند عبارت است از:
●پاسـخگویی بـه شـکایت هـا ،پرسـش هـا و درخواسـت اطالعـات از طریـق مالقـات هـای حضـوری ،مشـاوره
هـای تلفنـی و ایمیـل هـا
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●ارزیابی اظهارات و ارجاع به مسئولین ذیربط
●همکاری با آژانس های دولتی و غیر دولتی برای ایجاد محیط کاری امن ،عادالنه و سالم
●ارائه کمک با دسترسی به فرم ها و منابع کارگر موقت خارجی
●برگزاری جلسات توجیهی برای کارگران موقت خارجی ،کارفرماها و سایر ذی نفعان
●برگزاری مالقات های حضوری با مراجعین
●کمک به مراجعین برای اشنایی با حقوق و مسئولیت های کار و زندگی در آلبرتا
تمامی خدمات رایگان و محرمانه می باشند.

وبینارهای آنالین اداره ی مشاوره کارگر موقت خارجی
اداره ی مشــاوره کارگــر موقــت خارجــی به صورت منظــم وبینارهای زنده برای کارگران موقــت خارجی برگزار می
کننــد .شــرکت کننــدگان این فرصــت را دارند که در مورد خدمات اداره ،منابع موجود ،حقوق خود و مســئولیت
هایشان اطالعات کسب کرده و سواالت خود را از مشاور بپرسند.
شــما می توانید به صورت حضوری (دوشــنبه تا جمعه) ،از طریق ایمیل یا تلفن با اداره مشــاوره کارگر موقت
خارجی در تماس باشید.

●مرکز شمالی – ادمونتون
طبقه ی همکف ،ساختمان استرلینگ
 ۱۰۶-۹۹۴۰خیابان ادمونتون AB T5K2N2
780-644-2584
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●مرکز جنوبی – کلگری
آپارتمان  ۷-۷۱۷ ,۱۵۰خیابان SW
کلگری AB T2PoZ3
403-476-4540
●ایمیلIbr.tfwao@gov.ab.ca :
●برای اطالعات بیشترwork.alberta.ca/tfw :
●خـط تلفـن مشـاوره کارگـر موقـت خارجـی 1-866-944-9955 :تمـاس رایـگان راه دور یـا  780-644-9955در
ادمونتـون و منطقـه
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خدمات حمایت کارگر موقت خارجی
خدمــات حمایتــی کارگــر موقــت خاجــی مــی توانــد بــه زندگــی و کار شــما در آلبرتــا کمــک کــرده و روش
هایــی بــرای مشــارکت در جامعــه کانــادا فراهــم کنــد.
شــما ،همســر و کودکانتان ممکن اســت از این خدمات برای اشنایی با زندگی روزانه در آلبرتا استفاده کنید ،از
جمله
●آشنایی با جامعه
●اطالعاتی در مورد نقش ها و مسئولیت ها هنگام کار و زندگی در آلبرتا
●ارجـاع بـه منابـع و خدماتـی ماننـد بانـک ،خریـد خانـه ،حمـل و نقـل ،سلامتی ،فرهنگـی ،تحصیلـی ،بازتوانـی و
خدمـات قانونی
بــرای دریافــت خدمــات حمایتــی ،بــه ســایت  work.alberta.caمراجعــه کنیــد .در عنــوان مهاجــرت ،روی
کارگــران خارجــی موقتــی و ســپس اطالعــات کارگــران کلیــک کنیــد.
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زندگی در کانادا
به کارگر خارجی موقت حق شهروندی کانادا اعطا نمی شود.
باید به ســازمان مهاجرت و شــهروندی کانادا درخواســت داده تا مجوز کاری شما را به دالیل زیر تمدید کرده یا
تغییر دهد:
●تغییر شغل داده یا قرار است مدت طوالنی تری فعالیت کنید.
●شغل دیگری به شما پیشنهاد شده است.
●قصـد داریـد پـس از اتمـام مجـوز کاری بـه عنـوان گردشـگر در کانـادا بمانیـد .بایـد چنـد مـاه قبـل از اتمـام
شـغل درخواسـت دهیـد.

درخواست اقامت دائم:برنامه نامزدی آلبرتا
برنامــه نامــزدی آلبرتــا ،برنامــه اقامــت دائمــی اســت کــه توســط دولــت آلبرتــا و اداره مهاجــرت ،پناهندگــی
و شــهروندی کانــادا اجــرا مــی شــود .ایــن برنامــه بــه کارفرمــا هــا کمــک مــی کنــد تــا کارمنــدان مناســب
شــغل را جــذب و حفــظ کننــد .بســته بــه شــغل و ســطح مهــارت شــما ،واجــد شــرایط درخواســت از طــرف
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خــود یــا کارفرمــا هســتید .هــم چنیــن شــما و خانــواده ( همســر یــا شــریک قانونــی و کــودکان) میتوانیــد
اقامــت دائــم را از طریــق اداره مهاجــرت ،پناهندگــی و شــهروندی کانــادا درخواســت دهیــد.

مراحل درخواست اقامت دائم:
●جستجوی جریان مناسب با شما.
●ارسـال درخواسـت بـه برنامـه نامـزدی آلبرتـا .در برخـی مـوارد ،کارفرمـای شـما ،ایـن درخواسـت را بـرای شـما
خواهـد فرسـتاد.
●شما (یا کارفرما در صورت امکان) برای تعیین اینکه معیار کافی را دارید یا خیر ،ارزیابی خواهید شد.
●اگر شـما ( و کارفرمای شـما) واجد شـرایط باشـید ،کاندید دریافت شـهروندی و مهاجرت کانادا برای اقامت
دائـم در منطقـه مورد نظـر خواهید بود.
بــرای اطالعــات بیشــتر بــه ســایت  work.alberta.caمراجعــه کنیــد .در عنــوان مهاجــرت ،روی برنامــه
مهاجــرت آلبرتــا کلیــک کنیــد.

درخواست اقامت دائم :مهاجرت و شهروندی کانادا
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد اقامت دائم با اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا تماس بگیرید
●با شماره رایگان  18882422100تماس بگیرید.
●بـه سـایت  cic.gc.caمراجعـه کنیـد .روی صفحـه مهاجـرت ،مهاجـران جدید و سـپس دریافـت کارت اقامت
دائـم کلیـک کنید.

آب و هوای آلبرتا
 1900ســاعت آفتاب در شــمال و  2300ساعت آفتاب ســاالنه در جنوب ،آلبرتا آفتابی ترین شهر کاناداست.
آلبرتا  4فصل مجزا دارد.
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رادیــو ،تلویزیــون و روزنامــه های محلی ،آب و هوای روزنامه را اطالع رســانی مــی کنند .برای پیش بینی هوای
آنالین ،به وب سایت کانادا  weather.gc.caمراجعه کرده و روی  ABکلیک کنید.
آب و هوای آلبرتا سریعا تغییر می کند و گاهی اوقات تغییرات شدید هستند:
●در زمسـتان ،بادهـای گـرم و داغ نزدیـک بـه کـوه هـای جنوبـی مـی تواننـد دمـا را تـا  20درجـه در کمتـر از یک
سـاعت افزایـش دهند.
●کـوالک ( طوفـان هـای شـدید) ،بـرف هـای سـنگین و بادهـای شـدید ،گـردش بیـرون از خانـه را سـخت مـی
کننـد .گاهـی اوقـات مـدارس در آب و هـوای زمسـتانی شـدید بسـته مـی شـوند.
●در تابستان ،طوفان باعث رعد و برق ،باران های سنگین و بارش های زیاد و گردباد می شود.
ایســتگاه هــای تلویزیونــی و رادیویــی هشــدارها و تغییــرات هوایــی و بســته شــدن مــدارس را در شــرایط
آب و هــوای شــدید اعــام مــی کننــد.
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توصیه
همانند دیگر نقاط جهان ،پشــه ها در هوای گرم تابســتان آلبرتا شــایع هســتند .برخی پشــه ها ویروس نیل غربی
بــه همــراه دارنــد کــه هیچ عالمتی ندارد در حالیکه برخی افراد ( بخصوص افراد پیر) ممکن اســت عالئمی شــبیه به
سرماخوردگی داشته باشند .کمتر از یک درصد افراد مبتال عالئم شدید تری دارند .برای کاهش خطر ابتالی ویروس،
دفــع کننــده ی حــاوی  DEETرا هنــگام خــروج از خانــه اســتفاده کنیــد .از طلوع تا غــروب ،تاب های آســتین دار و
شلوارهای بلند بپوشید.

بهار
ماه

تابستان

مارس تا می

ژوئن تا آگوست

میانگین

منفــی  6.5درجــه تا 11.3

 15درجــه ســانتیگراد تا

روز/شب

افزایش دما در روز

دما

درجه

 23درجه سانتیگراد

روز های طوالنی /شــب

های کوتاه

●ذوب برف

بارندگی

●باران
●برف نسبتا مرطوب

باران و رعد و برق

زمستان

پاییز
سپتامبر تا نوامبر
منفــی

8.5

درجــه

سانتیگراد تا  12درجه

کاهش دما در روز

دسامبر تا فوریه
منفــی  8درجــه تــا

منفی  25درجه

روزهــای کوتــاه و
شب های طوالنی

●باران

●برف

●برف اندک

●طوفان های زیاد
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در مورد آلبرتا
آلبرتا چهارمین استان بزرگ کاناداست با زیبایی طبیعی فراوان ،از کوه های سنگی در غرب و جنگل هایی در
شمال گرفته تا چمن زارهای جنوبی و پارک های مرکزی
●مساحت آلبرتا :حدود  661100کیلومتر (  255000مایل مربع)
●جمعیت آلبرتا 4268929 :میلیون نفر ( تا اکتبر )2016
●ادمونتون در مرکز منطقه ،پایتخت آلبرتاست.
●کلگری بزرگترین شهر آلبرتاست.
●حـدود یـک سـوم جمعیـت در ادمونتـون و مناطـق اطـراف زندگـی می کنند ،یک سـوم در کلگری و یک سـوم
در دیگـر مناطق.
● آلبرتا یک منطقه کوهستانی است .زمانی که در لندن  7بعداز ظهر است ،در آلبرتا ظهر است.
●در دومین یکشـنبه ی مارس ،سـاعت ها یک سـاعت به جلو کشـیده می شـوند و اولین یکشـنبه ی نوامبر
به عقب کشـیده می شـود.
برای اطالعات بیشتر در مورد آلبرتا به سایت  alberacanada.com/chooseمراجعه کنید.
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نحوه پوشش در زمستان
اگر کشور یا استان محل سکونت قبلی شما گرم بوده ،زمستان های آلبرتا ممکن است برای شما بسیار سرد
باشد:
●دما اغلب چند روز زیر صفر درجه است.
●باد هوا را سردتر می کند ،که به آن سوزباد می گویند.
●اگـر طوالنـی مـدت در معـرض هـوای سـرد قـرار بگیریـد ،ممکـن اسـت پوسـتتان آسـیب ببینـد .ایـن مـورد را
سـرمازدگی می نامند .عالئم آن شـامل سـرخ شـدن پوسـت ،احسـاس کرختی ،سـوزش و گزگز می باشـد .برای
درمـان سـرمازدگی ،در معـرض هـوای سـرد قـرار نگرفتـه ،پوسـت آسـیب دیـده را بـا آب ولـرم ( نـه داغ) خیـس
کـرده و داروهـای پزشـکی اسـتفاده کنیـد.
بســیاری از مــردم آلبرتــا از هــوای ســرد زمســتان لــذت مــی برنــد .آنهــا بــا پوشــیدن لبــاس هــای زیــاد و کاله
خودشــان را گــرم نگــه میدارنــد .لبــاس هــای زیــر مناســب آلبرتــا هســتند:
●کت ضخیم و ضد باد
●چکمه هایی با آستر گرم و کلفت تا از سر خوردن جلوگیری شود.
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●کاله یا گوش بند
●دست کش های خط دار یا بلند
●روسری یا کاله اسکی که دماغ و دهان را پوشانده و از ریه ها در برابر هوای سرد محافظت کند.
●زیر پوش گرم و لباس های پشمی
●بـرای اطالعـات بیشـتر در مـورد هـوای آلبرتـا و جغرافیـا بـه سـایت  explore.albertacanada.comمراجعـه
کنید .

هزینه ی زندگی در آلبرتا
هزینه ی زندگی در آلبرتا در هر اســتان متفاوت اســت .زندگی در کلگری و ادمونتون نســبت به مراکز شهری
بجز فورت مک موری گران است.

حداقل دستمزد ساعتی (طبق بازبینی ساالنه در اکتبر :)2007
● 13.60دالر یا حدود  27.700دالر ساالنه

میانگین دستمزد ساعتی (در دسامبر )2016
● 29.83دالر یا حدود  59.660دالر ساالنه

میانگین اجاره ماهانه برای آپارتمان دو اتاقه
●کلگری  1.258دالر
●ادمونتون  1.229دالر
●فورت مک موری  1.454دالر
●لث بریج  939دالر

(در اکتبر )2016
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میانگین قیمت خانه (ژانویه )2017
●کلگری  675.876دالر
●ادمونتون  541.360دالر
●فورت مک موری  484.844دالر
●لث بریج  262.265دالر

میانگین قیمت مواد اصلی غذایی (در دسامبر )2016
●نان ( یک تکه نان یا  625گرم) 2.80دالر
●تخم مرغ ( 3.06 )12دالر
●شیر (شیر خام ،یک لیتر)  2.30دالر
●سیب ( یک کیلوگرم)  3.85دالر

قیمت ماهانه وسایل حمل ونقل ( فوریه ی )2017
●کلگری  101دالر
●ادمونتون  94.25دالر
●فورت مک موری  45دالر
●لث بریج 77دالر
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دولت
سه سطح دولت در آلبرتا وجود دارد:
●فدرال ( دولت کانادا)
●ایالتی ( دولت آلبرتا)
●شهری ( شهر ،استان یا روستا)
شهروندان کانادا هر سه سطح دولت را انتخاب می کنند.
دولـــت کانـــادا ،فـــدرال اســـت .دولـــت فـــدرال 10 ،اســـتان و  3منطقـــه دارد کـــه قـــدرت و مســـئولیت هـــا را
تقســـیم مـــی کننـــد.
●مسئولیت های دولت فدرال شامل دفاع ،سیاست خارجی ،مهاجرت و شهروندی است.
●مسئولیت های دولت منطقه ای شمال تحصیل و تجارت ها و مشاغل اداری است.
●دولـت هـای فـدرال و اسـتانی ،مسـئولیت هـای خدمات بهداشـتی ،برنامـه های اجتماعی ،کشـاورزی ،حمل و
نقـل و محیـط زیسـت را بر عهـده دارند.
●مسـئولیت های دولت محلی یا اسـتانی شـامل آتش نشـانی و پلیس ،آب و فاضالب ،حمل و نقل عمومی
و سـرگرمی می شود.

زبان و چندگانگی فرهنگی
کانــادا دو زبــان رســمی دارد .انگلیســی و فرانســه .مــردم آلبرتــا بایــد بــه زبــان انگلیســی بخواننــد ،بنویســند
و حــرف بزننــد تــا در شــغل و مدرســه موفــق شــوند.
چندگانگــی فرهنگــی ،بــاوری کــه تمام کانادایی ها صرف نظر از وراثت و اجدادشــان برابــر بوده و تحت حمایت
قانــون چندگانگــی فرهنگــی کانادا قــرار می گیرند .مردم آلبرتا به نیاکان و ســنت هایشــان افتخار کرده و به
همیــن دلیــل قوانیــن کانــادا را نقض نمی کنند .مردم بومی نیز به نیاکان و ســنت های خود در آلبرتای جدید
افتخار می کنند.
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قوانین اجتماعی
کانادا همانند دیگر کشورها ،قوانین اجتماعی دارد که باید به آنها احترام بگذارید .این قوانین عبارتند از:
●معرفی
افراد هنگام معرفی خود لبخند زده ،احوال پرسی کرده و با دست راست محکم دست می دهند.
●فاصله شخصی
در محیــط هــای تجــاری و اجتماعــی ،افــراد  60تــا  100ســانتیمتر از هــم فاصلــه مــی گیرنــد ( حــدود دو یــا
ســه فــوت) .نزدیــک تــر شــدن باعــث اذیــت دیگــران مــی شــود.
●ارتباط چشمی
ارتبــاط چشــمی بــا دیگــران هنــگام صحبــت خــوب اســت ،حتــی اگــر جنســیت یــا ســن متفاوتــی داریــد یــا
مقامــات اداری ماننــد معلــم یــا ناظــر هســتند.
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●وقت شناسی
از افــراد انتظــار مــی رود بــه موقــع در محــل کار ،مدرســه ،قرارهــای پزشــکی و مالقــات هــای تجــاری حاضــر
شــوند .تاخیــر ممکــن اســت باعــث اخــراج از مدرســه یــا محــل کار شــود .بســیاری از افــراد بیشــتر از  10یــا
 15دقیقــه در مالقــات هــای اداری منتظــر کســی نمــی ماننــد.
●رفتار عمومی
خشــونت یــا بلنــد حــرف زدن در مــکان هــای عمومــی ،و کتــک زدن کــودکان و تهدیــد افــراد دیگــر از جملــه
اعضــاء خانــواده برخــاف قانــون اســت.
●سواالت شخصی
در صورتی که فردی را می شناسید سواالت زیر بی ادبی است:
●چقدر درآمد دارید؟
●ماشین یا خانه شما چه قیمت است؟
●چرا ازدواج نکرده اید؟
●چند سالتان است؟
●وزنتان چقدر است؟

●صف
افــراد در ایســتگاه هــای اتوبــوس ،بانــک هــا ،مغــازه هــا و رســتوران هــا و در بســیاری از مــکان هــا و شــرایط
بــه صــف مــی ایســتند .انتظــار مــی رود همگــی نوبــت را رعایــت کننــد تــا از عصابنیــت جلوگیــری شــود.

راهنمای تازهواردان استان آلبرتا 55

●دست همدیگر را گرفتن
مــردان و زنــان ،جوانــان و اعضــاء خانــواده اغلــب دســت همدیگــر را مــی گیرنــد و بــازو بــه بــازو در خیابــان
راه مــی رونــد کــه البتــه بیــن دو مــرد یــا دو زن رایــج نیســت.
●فعالیت های داوطلبانه
بســیاری از مــردم آلبرتــا داوطلــب (بــا صــرف زمــان و مهــارت) حمایــت از ســازمان هــای عــام المنفعــه اعــم از
بیمارســتان هــا و مــدارس و گــروه هــای هنــری و ورزشــی مــی باشــند .داوطلــب بــودن روشــی بــرای آشــنایی
بــا جامعــه و افــراد جامعــه اســت و مــی توانیــد از مهــارت هــای خــود اســتفاده کــرده و تجربــه خــود را در
اختیــار دیگــران بگذاریــد .در آلبرتــا ،ســازمان هــا ممکــن اســت بــا داوطلبــان مصاحبــه کــرده تــا بــا عالیــق
و توانایــی هــای آنهــا آشــنا شــده و امنیــت مشــتریان را تضمیــن کننــد .بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد
داوطلــب بــودن ،بــه وب ســایت  volunteeralberta.ab.caمراجعــه کنیــد.

●احترام به محیط زیست
کانادایــی هــا از مــردم انتظــار دارنــد ،در خیابــان یــا روی زمیــن یــا بیــرون از ماشــین زبالــه نریزنــد .در
بســیاری از جوامــع ،ریختــن زبالــه جریمــه دارد .از شــما انتظــار مــی رود زبالــه هایتــان را در ســطل زبالــه
موجــود در مــکان هــای عمومــی بریزیــد.
در آلبرتــا ،کاغــذ هــا و بطری ها ،الســتیک ماشــین و مــواد الکترونیکی بازیافت می شــوند .ســطل زباله های
مخصوص مواد بازیافتی با عالمت مشخص شده اند .در جوامع بسیاری ،مردم می توانند در زمان های مشخص
شــده مواد بازیافتی را در جعبه های آبی یا کیســه های آبی بیرون خانه بگذارند .برای کســب اطالعات بیشــتر
در مورد قوانین مدیریت بازیافت به وب سایت  albertarecycling.caمراجعه کنید.
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●سیگار کشیدن
مــردم آلبرتــا مجــاز بــه اســتعمال ســیگار ،در مــکان هــای عمومــی یــا محــل کار ،از جملــه رســتوران هــا،
اتوبــوس هــا و ایســتگاه هــای تاکســی ،وســایل نقلیــه عمومــی و ســرویس بهداشــتی عمومــی نیســتند.
حــق کشــیدن ســیگار بــه فاصلــه  50متــری از در ،پنجــره یــا تهویــه هــوا در مــکان هــای عمومــی یــا محــل
کار را نداریــد .ســیگار کشــیدن در وســایل نقلیــه ای کــه افــراد زیــر  18ســال حضــور دارنــد مجــاز نیســت.

توصیه
برای کســب اطالعات بیشــتر در مورد مراســم اجتماعی کانادا و زندگی در آلبرتا ،با خانواده و اعضاء خانواده مشورت
کنید .می توانید با کارکنان مرکز خدمات مهاجرتی صحبت کنید.
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مسکن
یافتــن مســکن ســخت اســت .فهمیــدن اینکــه کــدام محلــه را دوســت داریــد و اســتطاعت خریــد کــدام
خانــه را داریــد زمــان مــی بــرد .اگــر تــازه وارد هســتید ،ممکــن اســت جایــی کــه اکنــون انتخــاب کــرده ایــد
را بــه عنــوان ســکونت دائــم در نظــر نداشــته باشــید.
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انواع مسکن
در آپارتمــان ،طبقــه بــاالی همکــف معمــوال طبقــه اول نامیــده مــی شــود .زیرزمیــن ماننــد ســرداب نیســت.
زیرزمیــن هــا اغلــب پنجــره دارنــد .بســیاری از زیرزمیــن هــا قابــل ســکونت هســتند .زیــر زمیــن هــا اغلــب
اتــاق خــواب ،ســرویس بهداشــتی ،انبــاری و اتــاق نشــیمن دارنــد.
ســاختمان هــای مختلفــی در آلبرتــا وجود دارد .بجــز اتاق های اجاره ای ،خانه های زیــر را می توانید خریده یا
اجاره کنید:
●اتاق اجاره ای :یک اتاق در خانه یا آپارتمان به همراه آشـپزخانه ،سـرویس بهداشـتی و نشـیمن مشـترک.
اتـاق هـای اجـاره ای معمـوال مبلـه هسـتند .اتـاق و خـوراک بـه این معناسـت که اجاره شـامل اتـاق مبله و وعده
هـای غذایـی نیز می شـود.
●آپارتمـان یـا سـوئیت :ممکـن اسـت سـاختمان هـای بلنـد چنـد طبقـه در سـاختمان هـای بدون آسانسـور یا
سـاختمان هـای کوچـک بـا سـه یـا چهـار طبقـه انتخـاب کنیـد .بسـیاری از سـوئیت هـا ،یـک یـا دو اتـاق خـواب
دارنـد .سـوئیت هـای کارگاهـی یـا خوابگاهـی فقـط یـک اتـاق دارنـد .سـوئیت هـای زیرزمینـی اغلـب اجـاره بهای
اندکـی دارند.
●خانه های شهری یا ویالیی چندین ساختمان متصل بهم هستند .زیر زمین و حیاط های کوچکی دارند.
●خانه دوبلکس به دو بخش مجزا با ورودی مجزا تقسیم می شود.
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●خانـه هـای متحـرک قابـل جابجایـی هسـتند و اگرچـه خانـه هـای متحـرک معمـوال ارزان تـر از خانـه هـای
معمولـی هسـتند بایـد زمینـی کـه سـاختمان را در آنجـا قـرار داده اجـاره کـرده یـا خریـداری کنیـد.
●خانـه هـای مسـتقل بـه هیـچ سـاختمان دیگـری متصـل نیسـتند .معمـوال زیرزمیـن و حیـاط دارنـد .یک خانه
ی مسـتقل تـک طبقـه ای اغلـب خانـه ی ییالقـی نامیـده می شـود.

آیا می دانستید؟
در صورتیک ــه درآم ــد ش ــما ک ــم ب ــوده و نی ــاز ب ــه کم ــک اج ــاره داری ــد ،ممک ــن اس ــت مش ــمول خان ــه ه ــای یاران ــه ای
ش ــوید ک ــه خان ــه ه ــای ک ــم درآمده ــا نی ــز نامی ــده مــی ش ــوند .ب ــرای کس ــب اطالع ــات بیش ــتر ،ب ــا کارکن ــان آژان ــس
مهاجرتــی صبح ــت ک ــرده ی ــا ب ــه  alberta.caس ــر بزنی ــد .در بخ ــش  ،browse allروی خان ــه ،آپارتم ــان و مالکی ــت
مش ــترک کلی ــک کنی ــد.

اجاره خانه
برای اجاره خانه نکات زیر را در نظر داشته باشید.
●از دوستان و اعضاء خانواده در مورد مکان های اجاره اطالعات درخواست کنید.
●به دنبال تابلوی اتاق خالی یا اجاره باشید.
●به دنبال تبلیغات در تابلو اعالنات سوپرمارکت ها و مراکز اجتماع در محله ای باشید که دوست دارید.
●از کارکنـان آژانـس خدمـات مهاجرتـی در مـورد خدمـات اجـاره خانه سـوال کنید .در قبال پول اندک ،به شـما
کمـک خواهنـد کـرد تا مکانی برای اجـاره بیابید.
●اگر تبلیغی مشاهده کردید که برایتان جالب بود ،به شماره تبلیغ زنگ بزنید و سواالت زیر را بپرسید؟
●آیا خانه یا آپارتمان اجاره ای هنوز موجود است؟
●اجاره بها چقدر است؟
●آیا اجاره خانه شامل هزینه آب ،گاز و برق است؟ هر ماه چقدر هزینه دارد؟
●رهن چقدر اسـت؟ قبل از اسـباب کشـی قطعا باید مبلغ رهن را به صاحب خانه ( آژانس امالک یا صاحب
خانـه) بپردازیـد .طبـق قانـون ،مقـدار آن نبایـد از اجـاره ی یـک مـاه بیشـتر باشـد .صاحـب خانـه تـا زمـان خـروج
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شـما از آن خانـه ،پـول را نگهـداری مـی کنـد .اگـر آسـیبی بـه خانـه نرسـانید ،هـر ماه اجـاره را بپردازیـد و خانه یا
آپارتمـان را قبـل از تـرک کـردن تمیـز کنیـد ،صاحـب خانـه بایـد رهـن را همـراه بـا سـود هنـگام خروجتان به شـما
بپردازد.

توصیه
حراجی ها ،بازار کهنه فروشان و سمساری مکان های خوبی برای خرید اثاثیه و لوازم خانگی ارزان هستند .تبلیغات
تابلو اعالنات را در مراکز تجمع و در بخش طبقه بندی شده ی روزنامه ها پیدا کنید.

توصیه
اگر نمی توانید انگلیســی صحبت کنید ،از دوســتی که آشــنا به انگلیســی است بخواهید تا با صاحب خانه تماس
گرفته و شما را برای دیدن خانه یا آپارتمان همراهی کند.

هنگام بررسی آپارتمان یا خانه مطمئن شوید که:
●تمام اتاق ها تمیز هستند و اوضاع خوبی دارند.
●تمام وسایل ( گاز ،یخچال) و لوازم نصب شده ( زنگ هشدار ،چراغ ها و دوش) سالم هستند.
●قفل پنجره ها و درها سالم هستند.
●محله و خانه امن است.

قبل از قرارداد اجاره ،ممکن است صاحب خانه چنین سواالتی از شما بپرسد:
●کارت شناسایی
●مدرکـی کـه نشـان دهـد مـی توانیـد اجـاره را پرداخـت کنیـد ،ماننـد نامـه کارفرمـا کـه اشـتغال شـما را تائیـد
کنـد ،فیـش حقوقـی یـا صـورت حسـاب بانکـی
●گواهی مورد تایید
اگـر صاحـب خانـه موافـق اجـاره خانـه بـه شـما بـوده و شـما پـول رهـن را بپردازیـد ،صاحب خانه نمـی تواند
آپارتمـان یـا خانـه را بـه فـرد دیگری اجـاره دهد.
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آیا می دانستید؟
در آلبرتــا ،اجــاره ندادن به فرد به دالیل مذهبی ،نژادی ،رنگ پوســت ،جنســیت ،ســن ،خانــدان ،محل تولد ،وضعیت
تاهل ،وضعیت خانواده ،منبع درآمد ،ناتوانایی فیزیکی یا تمایل جنســی برخالف قانون اســت .در صورتیکه صاحب
خانه به این دالیل خانه را به شما اجاره ندهد ،می توانید به کمیته ی حقوق انسانی شکایت کنید.

اسباب کشی
امضاء قرارداد اجاره
شــما و صاحــب خانــه بایــد در مــورد شــرایط ( قوانیــن) توافــق کنیــد .ایــن توافــق شــفاهی اســت یــا کتبــی،
کــه کتبــی آن توصیــه مــی شــود .در صورتیکــه اختــاف نظــری وجــود داشــته باشــد ،توافــق کتبــی همیشــه
از شــما و صاحــب خانــه حمایــت خواهــد کــرد.

قبل از امضاء توافق ،از موارد زیر مطمئن شوید:
●ن ــوع ق ــرار داد مس ــکونی :م ــدت مش ــخص (مث ــا از  1ژانوی ــه  2017الــی  31دس ــامبر  )2017ی ــا دوره ای (
مث ــا ه ــر م ــاه)
●مقدار اجاره بها ،نحوه و زمان پرداخت آن (مثال اول هر ماه  ،به صورت چک)
●چه مدت این ملک را اجاره می کنید (برای مثال 6 ،ماه یا یک سال)
●چه کسی مسئول پرداخت هزینه برق و آب و گاز خواهد بود.
●چه کسی مسئول تعمیرات است.
●دیگر قوانین (برای مثال ،ممنوعیت حیوانات خانگی)

توصیه
متن قرارداد را به دقت مطالعه کرده و اگر متوجه قرار داد نشــدید ،از شــخصی مســلط به زبان انگلیســی یا آژانس
خدمات مهاجرتی کمک بخواهید.
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خدمات آب ،برق و گاز
خدمــات شــهری ماننــد بــرق ،آب و گاز طبیعــی ممکــن اســت در اجــاره گنجانــده نشــود ،پــس ســعی کنیــد
قبــل از اســباب کشــی ،آنهــا را وصــل کنیــد.
چندین شرکت مختلف ،برق و گاز طبیعی ارائه می دهند .برای یافتن تامین کننده در منطقه خودتان:
●از صاحب خانه ،دوستان ،خانواده یا کارکنان آژانس خدمات مهاجرتی کمک بگیرید.
●به سایت  ucahelps.alberta.caمراجعه کنید .روی خرده فروشان و توزیع کننده ها کلیک کنید.
تــا زمــان دریافت ســابقه حســاب بانکی (اثبات توانایی شــما در پرداخت اجاره ماهانه) ،بایــد هزینه را پرداخت
کنید.

پرداخت قبوض در موعد مقرر ماهانه بسیار مهم است .اگر به موقع پرداخت نکنید ،باید
جریمه دیرکرد را بپردازید و قطع شدن را بپذیرید.

نوشتن گزارش بازرسی
طبــق قانــون ،شــما و صاحــب خانــه بایــد فــرم گــزارش بازرســی را یــک هفتــه قبــل یــا یــک هفتــه پــس از
اســباب کشــی پــر کنیــد .توصیــف تمــام خســارات و تعمیــرات ضــروری ،بســیار مهــم اســت تــا صاحــب خانــه
نتوانــد هنــگام خــروج شــما را مســئول آنهــا بدانــد.

آیا می دانید؟
بجــز در مــوارد ضــروری ،صاحــب خانــه نمــی توانــد بــدون اجــازه شــما وارد خانــه شــود .پــس از  24ســاعت اخطــار،
صاحــب خانــه مــی توانــد وارد خانــه شــود تــا صدمــه ی وارده را بررســی کــرده ،تعمیــرات را انجــام دهــد ،خانــه شــما
را بــه خریــداران یــا دیگــر مســتاجرین نشــان دهــد.
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حقوق مستاجر و موجر
قانون مسکن اجاره ای آلبرتا ،حقوق و مسئولیت های صاحب خانه ها و مستاجرها را نشان می دهد.

صاحب خانه ها باید
●مشخصات ،آدرس و شماره تلفن خود را در اختیار شما قرار دهند.
●سود وثیقه را با نرخ مصوب آن سال به شما بپردازند.
●مکان راحت و امنی برای زندگی شما فراهم کنند.
●حداقل سه ماه قبل از افزایش اجاره به شما اطالع دهند.
●در قرارداد اجاره ثابت ،حداقل پس از یک سال اجاره را افزایش ندهند.
●دلیـل معقولـی بـرای درخواسـت خـروج شـما از خانـه ارائـه دهنـد ،مگـر اینکـه شـما مسـئولیت هایتـان را
بخوبـی انجـام نـداده باشـید ( مثلا اجـاره را نپردازیـد)

بعنوان مستاجر ،شما باید
●به موقع اجاره را بپردازید
●واحد مسکونی را تمیز نگه داشته و بخوبی از آن مراقبت کنید
●هر گونه خسارت را گزارش دهید
●در کار صاحب خانه ها یا مستاجرهای واحدهای دیگر دخالت نکنید.
●از قوانین حقوق جزایی تخطی نکنید ( برای مثال ،صدمه زدن یا تجارت غیر قانونی)
●بـه قوانیـن قـرارداد احتـرام بگذاریـد ،ماننـد قوانیـن حیوانـات خانگی یا تعداد افرادی که مـی توانند در واحد
زندگی کنند.
●ترک خانه را بصورت کتبی گزارش دهید
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تخلیه خانه اجاره ای
زمانیکه قصد تخلیه خانه دارید ،باید
●بصـورت کتبـی زمـان تخلیـه را بـه صاحـب خانـه اطلاع دهیـد.در مـورد اجـاره دوره ای ( مـاه بـه مـاه) ،حداقـل
یـک مـاه قبـل اطلاع دهیـد .در مـورد اجـاره بـا زمـان ثابـت ( قـرارداد) ،اجـاره نامـه ،ظهـر آخریـن روز قـرار داد بـه
پایـان مـی رسـد .از صاحـب خانـه بپرسـید آیـا مـی توانیـد زودتـر از موعـد قـرارداد خانـه را تخلیـه کنیـد یـا خیـر.
●هنـگام خـروج انشـعابات را قطـع کنیـد ( در صورتیکـه شـامل اجـاره ماهانـه نباشـد) .در غیـر اینصـورت ،حتی
پـس از خـروج نیـز مسـئول پرداخـت ایـن خدمـات خواهید بود.
●تمام اتاق ها و لوازم را تمیز کنید .از صاحب خانه بپرسید چه چیزی باید قبل از تخلیه تمیز شود.

توصیه
برای اطالعات بیشــتر در مورد خرید یا اجاره خانه به وب ســایت موسســه خانه و اجاره کانادا در  cmhc.caمراجعه
کنید .روی لینک مشتریان و سپس روی لینک اجاره خانه یا خرید خانه کلیک کنید.

خرید خانه
میانگیــن قیمــت خانــه در آلبرتــا 395694 ،دالر (هماننــد دســامبر  2016اســت) .در صورتیکــه کل قیمــت
را یکجــا پرداخــت نکنیــد ،نیــاز بــه وام داریــد.
وام رهــن ،وام بلنــد مدتی اســت که می توانیــد از بانک یا مرکز اعتباری دریافت کنیــد .مقدار پولی که قرض
می گیرید به:
●درآمد
●سابقه حساب بانکی
●دارایی های دیگر
بستگی دارد .در حالت کلی باید پیش قسط ،به میزان حداقل  5درصد هزینه خانه را بپردازید.
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برخی افراد خانه با مالکیت مشــترک خریداری می کنند .مالکیت مشــترک( یا آپارتمان مجتمع مســکونی) نیز
نوعی مالکیت است .در مجتمع مسکونی ،شما مالک واحد خودتان هستید ولی در زمین آپارتمان با دیگر خانه
های مجتمع مسکونی شریک می باشید .مجتمع های مسکونی اغلب آپارتمان یا خانه های ویالیی هستند.
بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد مجتمــع هــای مســکونی بــه وب ســایت  alberta.caمراجعــه کنیــد .روی
آپارتمــان ،خانــه و مجتمــع هــای مســکونی کلیــک کنیــد.

برای یافتن خانه های فروشــی در همســایگی ،به وب سایت های امالک (ملک) ،خدمات چندگانه
در  realtor.caیــا فــروش هــای خصوصی  ( comfreeبدون کمیســیون) در  comfree.caمراجعه
کنید
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حفاظت از دارایی ها
اگه خانه ای خریده اید ،بیمه نامه از دارایی و متعلقات شــخصی شــما محافظت خواهد کرد .بیمه نامه اکثر
هزینه های تعمیر خانه ،آتش سوزی یا دزدی را پرداخت خواهد کرد.
اگــر خانــه را اجــاره کــرده ایــد ،بیمــه نامــه اجــاره خانــه ،از وســایل شــما حفاظــت خواهــد کــرد .صاحــب خانــه
هزینــه گــم شــدن یــا آســیب بــه وســایل شــما را نخواهــد پرداخــت .صاحــب ملــک اجــاره ،ســاختمان را بیمــه
مــی کنــد نــه وســایل شــخصی شــما را.
زمانیکه بیمه نامه می خرید ،هزینه ساالنه ای به شرکت می پردازید که بر پایه ارزش وسایل و/یا ملک مورد
بیمه خواهد بود .اگر شما اجاره می کنید ،به بیمه نامه اجاره ی خانه نیاز خواهید داشت .اگر خانه می خرید،
به بیمه صاحب خانه نیاز دارید.
بیمــه نامــه های شــرکت های مختلف متفاوت هســتند .تمام بیمــه ها معموال تــا  500دالر معاف از مالیات
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هستند ،به این معنی که فقط در قبال صدمه یا آسیب پایین تر از آن قابل پرداختند .نرخ ها و پوشش های
بیمه ی چند شرکت را قبل از انتخاب بیمه مقایسه کنید.
برای آگاهی بیشتر در مورد بیمه ها:
●بـا کارگـزار یـا نماینـده بیمـه تمـاس بگیرید .برای یافتن کارگزار ،به موسسـه کارگـزاران بیمه ی کانادا مراجعه
کنید .به وب سـایت  ibac.caمراجعه و روی یافتن کارگزار کلیک کنید.
●با نمایندگی بیمه ی کانادا تماس بگیرید.

توصیه
بیمــه نامــه را بــا دقــت مطالعــه کنیــد .از نماینــده بیمــه یــا کارگــزار بخواهیــد تــا مــوارد مبهــم را بــرای شــما توضیــح
دهــد .هیــچ متنــی را بــدون مطالعــه دقیــق امضــاء نکنیــد.
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تبدیل پول
پــول کشــور خــود را بــه پــول رایــج آلبرتــا تبدیــل کنیــد .هرچنــد دالر آمریــکا در آلبرتــا کاربــرد دارد ولــی نــرخ
تبدیل باالســت.
شعبه های اصلی بانک ها چنین خدماتی ارائه می دهند .احتماال مرکز تبدیل ارز در نزدیکی شما وجود داشته
باشد.
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افتتاح حساب بانکی
در کانــادا ،صنعــت بانکــی قانونمنــد اســت .بانــک هــای کانــادا ،مــکان هــای بســیار امنــی بــرای نگهــداری
پــول شــما هســتند .بســیاری از کانادایــی هــا حداقــل یــک حســاب بانکــی دارنــد .اکثــر مــردم آلبرتــا پــول
خــود را در بانــک ،تعاونــی اعتبــاری یــا شــعبه خزانــه داری آلبرتــا نگهــداری مــی کننــد.

بـرای اکثـر خدمـات بانکـی بایـد هزینـه خدمـات بپردازیـد .موسسـات مالـی خدمات زیر را پیشـنهاد می

دهند:

●چک ،سپرده و انواع حساب ها
●هزینه آب و برق و گاز ،تلفن ،صورت حساب تلفن ،خود پرداز
●صندوق امانات بانک
●کارت بانکی و کارت های اعتباری
●وام ها
●درخواست پول و چک های مسافرتی
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تصاویر سکه ها
برخــی بانــک هــا فقــط انالیــن هســتند (بانکــداری بــدون شــعبه) .بانــک هــای مجــازی (آنالیــن) صــورت
حســاب ارائــه نــداده و نقــل و انتقــال هــای حســاب و چــک را رایــگان انجــام مــی دهنــد .برخــی بانــک هــای
آنالیــن امــکان دریافــت اعتبــار در خریدهــای آینــده را مــی دهنــد .مــی توانیــد از خانــواده یــا دوســتان
در مــورد بانــک هــای مجــازی کــه اســتفاده مــی کننــد ســوال کــرده یــا کلمــات بانکــداری بــدون شــعبه،
بانکــداری بــدون هزینــه و بانــک مجــازی را جســتجو کنیــد.

برای انتخاب بانک ،بانک تعاونی یا شعبه خزانه داری ،این موارد را می توانید انجام دهید:
●از دوستان و آشنایان بپرسید در کدام بانک حساب دارند.
●به وب سایت موسسه کارگزاران کانادا cba.ca ،مراجعه کنید ،روی بانک های کانادا کلیک کنید.
●به چند موسسه مالی مراجعه کرده و در مورد خدمات سوال کنید.

هنگام افتتاح حساب ،این مدارک را باید ارائه دهید:
●کارت شناسایی.
●کپی از کارت شناسایی
●شماره بیمه اجتماعی برای مالیات بر درآمد
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برای افتتاح حساب موارد زیر نیاز نیست:
●شغلی داشته باشید
●مقدار مشخصی پول در حساب داشته باشید

انواع حساب های بانکی
ســه نــوع حســاب بانکــی اصلــی وجــود دارد :جــاری ،ســپرده و ترکیبــی از هــردو .موسســات مالــی بــه مقــدار
پولــی کــه در ســپرده یــا حســاب ترکیبــی داریــد ســود زیــادی مــی دهنــد.
بسیاری از مردم آلبرتا از حساب های جاری برای پرداخت اجاره ،حواله پول ،واریز مستقیم سپرده در حسابشان
استفاده می کنند.
چک های شخصی در تجارت در آلبرتا معموال استفاده نمی شوند .در بسیاری مشاغل شما باید بصورت نقدی،
کارت بانکی یا کارت اعتباری خرید کنید .اگر از چک برای خرید اســتفاده می کنید ،از شــما خواســته می شود
دو برگه کارت شناسایی ارائه دهید.

کارت های بانکی
هنگام افتتاح حساب ،یک کارت بانکی دریافت خواهید کرد .کارت بانکی در پرداخت های تجاری نقش مهمی
دارد.
شما می توانید از کارت بانکی برای انجام کارهای بانکی
●در دستگاه خودپرداز بانک ()ABM
●با تلفن
●بصورت آنالین در بانک یا در وب سایت های بنگاه تعاونی اعتباری
اســتفاده کنید .از کارمندان بانک یا بنگاه تعاونی اعتباری در مورد کاربرد این خدمات ســوال کنید .همچنین
می توانید بطور مستقل کارهای بانکی خودتان را انجام دهید.
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شماره شناسایی فردی ()PIN
بایــد شــماره شناســایی فــردی بــرای درج روی کارت بانکــی انتخــاب کنیــد .ایــن شــماره امنیتــی مانــع از
اســتفاده دیگــران بــرای برداشــت پــول از حســابتان مــی شــود.

نکاتی برای انتخاب PIN
●عـددی انتخـاب کنیـد کـه حـدس آن بـرای دیگـران سـخت باشـد .از اعداد تولد ،شـماره تلفن ،آدرس یا سـن
اسـتفاده نکنید.
● PINرا حفظ کنید.
● PINرا در اختیار دیگران قرار ندهید
● PINرا به صورت محرمانه وارد کنید.

هزینه های خدمات بانکی خودکار
احتمــاال بایــد هزینــه ای در قبــال اســتفاده از دســتگاه خودپــرداز بانکــی بپردازیــد .ایــن مقــدار بــه نــوع
 ABMمــورد اســتفاده بســتگی دارد .
●در موسسه مالی یا یکی از شعب ،پایین ترین هزینه خدمات را می پردازید.
●موسسات مالی با عالمت  ،interactباالترین هزینه خدمات دارند.
●دستگاه هایی که عالمت  interactندارند ،باالترین هزینه خدمات را دارند.

آیا می دانستید؟
با روش سپرده مستقیم ،کارمندان و دولت بصورت الکترونیکی پرداخت ها را وارد حساب بانکی شما می کنند.
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افتتاح حساب اعتباری
بســیاری از مــردم آلبرتــا بــرای خریــد وســایل بزرگــی ماننــد خانــه و ماشــین و همچنیــن وســایل کوچکتــری
ماننــد لبــاس یــا وســایل خانــه ،از بانــک پــول قــرض مــی گیرنــد .بــا اســتفاده درســت از کارت اعتبــاری،
ســابقه اعتبــاری خــوب یــا رتبــه ی اعتبــاری خوبــی دریافــت مــی کنیــد.
دریافــت کارت اعتبــاری مهــم اســت .بــرای خریــد کاال و خدمات از مغــازه های زیــادی به کارت اعتبــاری نیاز
دارید(اجاره ماشین و یا خرید آنالین).
حتی اگر از کارت اعتباری جهانی مانند ویزا یا مستر کارت استفاده می کنید ،نمی توانید کارت اعتباری کانادا
را هنگام ورود به کانادا دریافت کنید چون هیچ سابقه اعتباری در اینجا ندارید .در صورت امکان ،هنگام ورود
به کانادا ،کارت اعتباری خودتان را کنسل نکنید.
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●پرداخت به موقع صورت حساب ها ،مانند تلفن یا قبوض
●از کارت اعتباری کانادایی استفاده کرده و باقی مانده را ماهانه پرداخت کنید

کارت های اعتباری
موسســات مالــی و مغــازه هــا هــر دو کارت اعتبــاری ارائــه مــی دهنــد .درخواســت کارت اعتبــاری از
موسســات مالــی بهتــر اســت .معمــوال ســود کارت هــای اعتبــاری بانکــی کمتــر از ســود کارت هــای اعتبــاری
مغــازه هاســت.
بانک ابتدا مبلغ محدودی به حساب اعتباری شما واریز می کند .یا ممکن است بانک ،کارت اعتباری وثیقه به
شما بدهد ،به این معنی که باید مبلغی معادل اعتبار سپرده گذاری کنید .زمانیکه سابقه اعتباری شما فراهم
شد ،درخواست افزایش مبلغ یا کارت اعتباری معمولی بدهید.

آیا می دانستید؟
برداشت وام ،درخواست وام و استفاده از اعتبار روش های مختلف قرض گرفتن پول هستند.
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وام های روز پرداخت و شرکت های نقد کننده چک
وام گرفتــن از شــرکت روز پرداخــت یــا شــرکت نقــد کننــده چــک ،ایــده ی خوبــی نیســت زیــرا ســود آن زیــاد
اســت .در صورتــی کــه قصــد داریــد از ایــن خدمــات اســتفاده کنیــد ،میــزان ســود و شــرایط را حتمــا بررســی
کنیــد .در حالیکــه ممکــن اســت در کوتــاه مــدت مفیــد باشــند ولــی بایــد ســاالنه حــدود  400%ســود همــراه
بــا هزینــه هــای اضافــی پرداخــت کنیــد .وام بایــد در موعــد بعــدی پرداخــت شــما تســویه شود.درخواســت
وام روز پرداخــت و تســویه آن ،ســابقه ی اعتبــاری بــرای شــما نخواهــد داشــت.
برای اطالعات بیشتر در مورد وام های روز پرداخت ،به وبسایت  servicealberta.caمراجعه کنید .روی صفحه
حفاظت از حقوق مشتری و سپس وام های روز پرداخت کلیک کنید.

برای اطالعات بیشتر در مورد بانکداری آنالین و اعتباری ،به وب سایت های زیر مراجعه کنید:
●خدمـات آلبرتـا در  .servicealberta.caروی صفحـه اطالعـات مشـتری و سـپس جوانـان مهاجـر و سـپس
تجـارت بـا اعتبـار کلیـک کنیـد.
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●دانش آموختگان مالی در mpneymentors.ca
●آژانس مشتریان مالی در کانادا  fcac-acfc.ge.caروی صفحه مشتریان کلیک کنید.
●موسسه کارگزاران کانادا در cba.ca

نکته
به خوبی از کارت های اعتباری استفاده کنید:
●باقیمانده حساب را ماهانه پرداخت کنید.

●تعداد کارت هایی که دارید را محدود کنید.

●پایین ترین نرخ سود ممکن را درخواست کنید.

جلوگیری از سرقت هویت
ســرقت هویــت زمانــی اتفــاق مــی افتــد کــه فــردی از اطالعــات شــخصی شــما بــرای انجــام جرمــی ماننــد
جعــل یــا دزدی اســتفاده کنــد.

برای جلوگیری از سرقت هویت ،نکات زیر را در نظر داشته باشید:
● PINحساب را در اختیار دیگران قرار ندهید.
●اطالعـات شـخصی را در تلفـن ،ایمیـل یـا اینترنـت پخـش نکنیـد مگـر اینکـه طـرف مقابـل را بخوبـی شـناخته
یـا بـا او در ارتبـاط هسـتید.
●قبل از ارائه اطالعات شخصی ،سوال کنید اطالعات شما چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
●از رمـز ورودی کـه حـدس آن راحـت اسـت اسـتفاده نکنیـد (مثلا ،نـام مـادر ،آدرس ،تاریـخ تولد یـا چهار رقم
آخر شـماره موبایل)
●ایمیل را کامال از صندوق پستی حذف کنید.
●دقـت کنیـد صـورت حسـاب هـا هـر مـاه چـه تاریخـی ارسـال مـی شـوند .اگـر صـورت حسـاب هـا بـه موقع به
دسـت شـما نرسـید ،بـا شـرکت تمـاس گرفتـه و مطلـع شـوید آیـا قبـض ایمیل شـده اسـت یـا خیر.
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●اطالعـات شـخصی (بـرای مثـال صـورت حسـاب هـا ،فـرم هـای مالیـات بـر درآمـد ،رسـیدها) را جـای امنی نگه
داشـته و اگـر بـه آنهـا نیـاز نداشـتید پـاک کنید.
●ایمیل یا مدارک شخصی که دیگر نیاز ندارید را پاک کنید.
●تا حد ممکن ،کارت های اعتباری و هویتی کمتری همراه داشته باشید.
●کارت شماره بیمه اجتماعی را در جای امنی نگه دارید.
●اگر فکر می کنید کارت شناسایی شما به سرقت رفته است:
●دزدی را به پلیس گزارش دهید.
●به بانک یا بنگاه تعاونی و ارائه دهنده کارت اعتباری اطالع دهید.
در صورتیکـــه فکـــر مـــی کنیـــد فـــردی از شـــماره بیمـــه اجتماعـــی شـــما اســـتفاده مـــی کنـــد ،بـــا شـــماره
 1-800-206-7218تمـــاس بگیریـــد.

برای اینکه بدانید
چگون ــه مــی توانی ــد از خودت ــان در براب ــر س ــرقت هوی ــت محافظ ــت کنی ــد ،ب ــه بخ ــش  servicealberta.caمراجع ــه
کنی ــد .روی صفح ــه محافظ ــت از مش ــتری و س ــپس لین ــک ه ــای آگاهــی در م ــورد جع ــل کلی ــک کنی ــد.
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پرداخت مالیات
هــر ســطح از مقامــات دولتــی (فــدرال ،ایالتــی و شــهری) ،مالیــات هــا را بــه منظــور ارائــه خدمــات جــاده ای،
مــدارس و بهداشــت جمــع آوری مــی کننــد.

مالیات بر درآمد
بایــد مالیــات بــر درآمــد شــخص تــا  30آوریــل امضــا شــده باشــد .در مــاه فوریــه ،مــارس و آوریــل،
ســازمان هــای اجتماعــی و آژانــس هــای مهاجرتــی ممکــن اســت جلســات رایــگان در مــورد چگونگــی تکمیــل
اظهارنامــه هــای مالیاتــی ارائــه دهنــد.
مقدار مالیات بر درآمد به درآمد شما بستگی دارد .تمامی منابع درآمدی خود را ذکر کنید.
در صورتیکه شاغل هستید ،باید به کارفرمای خودتان اجازه دهید تا مالیات بر درآمد را از پرداختی های شما
کسر کند و آن را در مرکز درآمد مالیاتی کانادا ثبت کند .در پایان فوریه ،کارفرمای شما باید فرم اظهاریه های
پرداختی را ایمیل کند .این فرم شــامل اطالعاتی در مورد درآمد ســال کارمند و مقدار کســر مالیات بر درآمد،
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برنامه بازنشستگی و بیمه کارمندی است (با اطالع از حقوق و مسئولیت های شغلی شما)
اگر شغل آزاد دارید ،باید پرداخت مستقیم مالیات بر درامد را در مرکز درآمدهای مالی کانادا هماهنگ کنید.
بــرای تکمیــل و ذخیــره اظهارنامــه مالیاتــی ،بــه بســته مالیاتــی نیــاز داریــد ،کــه شــامل اظهارنامــه مالیاتــی
بــر درآمــد و زمــان بنــدی هاســت .مــی توانیــد بســته مالیاتــی را در هــر یــک از شــعب پســت کانــادا از
فوریــه تــا مــی یــا تمــاس بــا مرکــز درآمدهــای مالــی کانــادا دریافــت کنیــد.
برای اطالع از زمان و نحوه ذخیره اظهارنامه مالیات بر درآمد ،به  cra-arc.gc.ca/newcomersمراجعه کنید.

پــس از تکمیــل اظهارنامه مالیات بر درآمد ،متوجه می شــوید آیا بایــد مالیات های اضافی را به
دولت بپردازید یا مالیات زیادی پرداخت کرده و مابه التفاوت را دریافت می کنید.

مالیات خدمات و کاالها
دولــت فــدرال  5درصــد از درآمدهــای فــروش را بــا نــام مالیــات خدمــات و کاال هــا جمــع آوری مــی کنــد.
ایــن نــوع مالیــات بــه قیمــت اشــیا بجــز مــواد ضــروری ،اجــاره ،کاالهــای دســت دوم و برخــی خدمــات (ماننــد
بهداشــتی و خدمــات تحصیلــی) اضافــه مــی شــود.
در صورتیکــه درآمد شــما کم اســت ،ممکن اســت مشــمول اعتبار مالیــات خدمات و کاالهــا و مالیات فروش
هماهنگ باشید.
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حق اوالد در کانادا
درصورتیکــه فرزنــد زیــر  18ســال داریــد ،ممکــن اســت واجــد شــرایط حــق اوالد در کانــادا باشــید .والدیــن
واجــد شــرایط ،هــر ســال از پرداخــت مالیــات بــرای کمــک بــه بــزرگ کــردن کــودکان معــاف مــی شــوند.

مالیات بر دارایی
اگــر خانــه ،ســاختمان تجــاری یــا زمیــن داریــد ،بایــد مالیــات بــر دارایــی را بــه اداره شــهری (محلــی) بپردازید.
مقــدار پرداختــی شــما بــه دارایــی و محــل زندگــی شــما بســتگی دارد .ارزیابــی هــای مالیــات بــر درآمــد هــر
ســال بــه مالــکان دارایــی ایمیــل مــی شــود.

آیا می دانستید؟
آلبرتا مالیات بر فروش منطقه ای ندارد.
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خرید
در آلبرتا ،مغازه های زیادی هر روز هفته باز هستند .برخی مغازه ها فقط روزها باز هستنند ،در حالیکه برخی
عصرها و حتی  24ساعته باز هستند.
خواربــار فروشــی و ســوپرمارکت هــای  24ســاعته یــا ســوپرمارکت هــای پمــپ بنزیــن اغلــب گــران تــر از
مغــازه هــای بــزرگ یــا خواربــار فروشــی هــای بــزرگ هســتند .ممکــن اســت از حمــل و نقــل عمومــی بــرای
رفتــن بــه خواربارفروشــی هــای بــزرگ اســتفاده کنیــد .عــاوه بــر مــواد غذایــی ،برخــی مغــازه هــای بــزرگ،
لبــاس و لــوازم خانــه هــم مــی فروشــند.
در اکثر خواربار فروشی ها و مغازه های بزرگ ،ردیفی از صندوق دارها یا باجه پرداخت پول در ورودی مغازه به
چشــم می خورد .پس از پرداخت پول خریدها ،رســید کاغذی دریافت می کنید ،که در صورت عودت یا تغییر
خرید باید به همراه داشته باشید .برخی مغازه ها باجه های خودپرداز دارند که می توانید بارکد روی خرید را
اسکن کرده و خودتان پرداخت را انجام دهید.
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برای اطالع در مورد بسته های مالی ،فرم ها و انتشارات ،مالیات بر درآمد ،حق اوالد کانادا و دوره های آنالین
(آموزش در مورد  ،GST/HSTاعتبار مالیات ها) به جدول زیر مراجعه کنید.

همانند اکثر مردم آلبرتا ،ممکن است تصمیم بگیرید از بازار خرید کنید ،که تمام مغازه ها در یک ساختمان
یا منطقه بزرگ قرار دارند .پرداخت ،قبل از ترک هر مغازه مهم است در غیر این صورت به اتهام دزدی دستگیر
می شوید.
اگرچــه کانــادا از سیســتم متریــک پیــروی مــی کنــد ،قیمــت بســیاری از کاالهــا بســته بــه وزن و حجــم
(بــرای مثــال ســبزیجات و گوشــت) در هــر دو واحدهــای کیلوگــرم و حجــم نشــان داده مــی شــود.

واحد اندازه گیری

واحد اندازه گیری

کمیت
طول

 1متر

 1.1یارد

وزن

 1کیلوگرم

 2.2پوند

حجم

 1لیتر

 0.88کوارت یا  0.22گالون

چانه زنی یا مبادله کاال به کاال
قیمــت کاال معمــوال روی کاال یــا روی قفســه بــه چشــم مــی خــورد .معمــوال کانادایــی هــا در مــورد قیمــت
چانــه نمــی زننــد یــا مبادلــه کاال بــه کاال نمــی کننــد .بــا ایــن وجــود ،کانادایــی هــا روی قیمــت خانــه ،وســایل
نقلیــه ،لــوازل خانگــی اصلــی ماننــد گاز یــا ماشــین لبــاس شــوئی ،وســایل دســت دوم یــا سمســاری هــا چانــه
مــی زننــد.
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بازپرداخت یا مبادله
برخــی مغــازه هــا بــرای عــودت کاال پرداخــت مجــدد ندارنــد .درصورتیکــه رســید پرداخــت را داریــد و کاال را
در یــک دوره زمانــی خــاص برمیگردانیــد ،ممکــن اســت مغــازه پــول شــما را پــس دهــد ،کاال را تعویــض کنــد
یــا بــرای خریدهــای آینــده بــه شــما اعتبــار دهــد .تعویــض لبــاس هــای زیــر ،حولــه هــای حمــام ،جواهــرات
یــا لبــاس هــای پوشــیده شــده و آســیب دیــده مجــاز نیســت .بهتــر اســت از صنــدوق دار ســوال بپرســید.

توصیه های خرید
این پیشنهادات را برای صرفه جویی در خرید به کار ببندید:
●مواد غذایی خرید کنید ،چون ارزان تر از غذاهای آماده هستند.
●اگرچـه کشـاورزان محصـوالت تـازه و ارگانیـک را در اراضـی خـود مـی فرشـند ولـی احتمـاال گـران تـر از مغـازه
هـای خواربـار فروشـی هسـتند.
●مغـازه هـا اغلـب در روزنامـه هـا و تلویزیـون آگهـی مـی زننـد .قیمـت خریـد ممکـن اسـت  50درصـد کمتر از
قیمـت هـای عادی باشـد.
●سمساری ها کاال های دست دوم با شرایط خوب و پایین ترین قیمت می فروشند.
●مالکان وسایلی که دیگر نیاز ندارند را حراج می کنند.

●برای اطالعات بیشتر در مورد خرید عاقالنه ،به این منبع مراجعه کنید:
● Servicealberta.caروی کلیـد حفاظـت از مشـتری کلیـک کنیـد ،روی صفحـه بزرگسـاالنی کـه خانـه را تـرک
مـی کننـد و سـپس روی خریـد بـا رضایـت کلیـک کنیـد.
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بهداشت و درمان
طبق طرح بیمه بهداشت و درمان ،هزینه خدمات پزشکی و بیمارستانی در سراسر کانادا و آلبرتا پرداخت می
شوند.
ســاکنین آلبرتــا ،کارگــران خارجــی موقــت ،پناهنــدگان ،دانشــجویان ،نخبــگان منطقــه ای ،همســران آنهــا
و افــراد مســتقل ممکــن اســت واجــد شــرایط دریافــت خدمــات پزشــکی و بیمارســتانی طبــق طــرح بیمــه
بهداشــت و درمــان آلبرتــا باشــند .افــراد زیــر واجــد شــرایط نامیــده مــی شــوند:
●کانادایی بوده و در کانادا زندگی می کنند.
●ساکن آلبرتا هستند و قصد دارند  12ماه دیگر یا بیشتر در آلبرتا بمانند

اگر شرایط باال را دارید ،فرایند ثبت نام را شروع کنید.
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توجه کنید که
کارگران خارجی موقت ،تحت پوشش طرح بیمه سالمت آلبرتا هستند.

آیا می دانستید؟
اگ ــر واج ــد ش ــرایط باش ــید ،ممک ــن اس ــت مش ــمول ط ــرح مراقب ــت آلبرت ــا ب ــه مح ــض ورود ش ــوید ول ــی ت ــا  3م ــاه
بع ــد از ورود ب ــه آلبرت ــا بای ــد ثب ــت ن ــام کنی ــد .اگ ــر الزم اس ــت هزین ــه ه ــای پزش ــکی را قب ــل از ثب ــت ن ــام بپردازی ــد،
ط ــرح بیم ــه بهداش ــت و درم ــان آلبرت ــا هزین ــه را ب ــه ش ــما برمیگردان ــد ب ــه ش ــرط اینک ــه ش ــما واج ــد ش ــرایط دریاف ــت
خدم ــات باش ــید .ب ــرای اطالع ــات بیش ــتر ب ــه  health.alberta.caمراجع ــه کنی ــد.
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ثبت نام بیمه سالمت
تازه واردان باید تا سه ماه بعد از ورود به کانادا ،در طرح بیمه سالمت آلبرتا ثبت نام کنند.
برای ثبت نام باید ،فرم درخواست را تکمیل و ثبت نام کرده و مدارکی برای اثبات هویت ارائه دهید که نشان
دهد مقیم آلبرتا هستید .مدارک مورد نیاز به وضعیت اقامت شما بستگی دارد .برای دریافت فرم درخواست
پوشش طرح بیمه ی سالمت البرتا اداره ثبت نام آلبرتا و خدمات ثبت نام طرح بیمه مراقبت سالمتی آلبرتا
را بررسی کنید .برای یافتن شعبه ثبت نام در منطقه خود به سایت  health.alberta.Caمراجعه و روی صفحه
بیمه مراقبت بهداشتی کلیک کنید .سپس روی ثبت نام  AHCIPو محل ثبت نام کلیک کرده یا با 3100000
در آلبرتا تماس بگیرید.
●به مرکز زیر نامه بنویسید:
مرکز سالمت آلبرتا
طرح بیمه مراقبت بهداشتی آلبرتا
صندوق پستی 1360
آلبرتا ادمونتون T5J2N3
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کارت بهداشت فردی
طرح بیمه سالمت آلبرتا ،کارت سالمت شخصی را برای تمامی اعضای تحت پوشش شما ارائه می دهد .شما
باید کارت سالمت شخصی را هنگام رفتن به مطب پزشکان ،آزمایشگاه ها ،بیمارستان ها و کلینیک ها ارائه
دهید .احتماال کارت شناسایی عکس دار ضروری است.
دیگــران اجــازه اســتفاده از کارت یــا شــماره ســامت شــما را ندارنــد .بــرای گــزارش ســوء اســتفاده از شــماره
یــا کارت ســامتی فــردی بــا شــماره  18662785104در آلبرتــا تمــاس بگیریــد.
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طرح پوشش بیمه مراقبت بهداشتی آلبرتا
طرح پوشش بیمه مراقبت بهداشتی آلبرتا ،هزینه درمان موارد زیر را می پردازد:
●خدمات بیمه ای که پزشکان ارائه می دهند
●بستری شدن های استاندارد
●داروهایی که در بیمارستان تجویز می شوند
●جراحی های پزشکی
●برخی درمان های چشم

طرح پوشش بیمه مراقبت بهداشتی البرتا ،هزینه درمان موارد زیر را نمی پردازد:
●جراحی های پزشکی
●آزمایش
●اتاق های خصوصی و نیمه خصوصی
●آزمایش های چشم پزشکی عادی برای ساکنین  19تا  64ساله
●دندان پزشکی ،عینک و سمعک
●داروهای تجویزی

از پزشــک یا مرکز ســامت در مورد خدماتی که تحت پوشــش هستند سوال کنید .برای اطالعات
بیشتر در مورد پوشش طرح بیمه مراقبت بهداشتی آلبرتا ،به وب سایت درمان آلبرتا در health.
 alberta.caمراجعه کنید .روی صفحه بیمه مراقبت بهداشتی و سپس پوشش کلیک کنید .برای
اطالعات بیشــتر در مورد طرح بیمه مراقبت بهداشــتی که تحت پوشش نیستند ،عدم پوشش را
کلیک کنید.
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دریافت خدمات بیشتر پوشش مراقبت بهداشتی
بســیاری از مــردم آلبرتــا ،طــرح هــای بیمــه ســامت خصوصــی دارنــد کــه خدماتــی کــه تحــت پوشــش بیمــه
مراقبــت بهداشــتی آلبرتــا نیســتند را دریافــت مــی کننــد.
دولــت آلبرتــا بــه خانواده های کم درآمــد و افرادی با نیازهای خاص کمک می کند تــا برخی خدماتی که تحت
پوشش طرح بیمه سالمت آلبرتا نیستند را بپردازند.

بیمه سالمندان
طــرح هــای دولتــی مزایــای بهداشــتی ،برخــی از مــواردی کــه تحــت پوشــش بیمــه آلبرتــا نیســتند را
تقبــل مــی کنــد .ســالمندان بــاالی  65و همســران و وابســتگانی کــه تحــت حمایــت آنهــا هســتند هیــچ
هزینــه ای پرداخــت نمــی کننــد .برخــی از مزایــا عبارتنــد از :پرداخــت هزینــه داروهــای تجویــزی ،خدمــات
آمبوالنــس ،داروهــای دیابتــی ،و برخــی مراقبــت هــای پرســتاری در خانــه .بــرای اطالعــات بیشــتر بــه
 health.alberta.caمراجعــه کنیــد .روی صفحــه خدمــات ،خدمــات و پرداخــت هزینــه دارو و ســپس روی
منافــع تکمیلــی کلیــک کنیــد.
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طرح های بیمه خصوصی
مــردم آلبرتــا مــی تواننــد خدمــات بیشــتر بیمــه ســامت را از شــرکت هــای خصوصــی بیمــه ســامت
دریافــت کننــد .بــرای کســب اطالعــات در مــورد برنامــه هــای بیمــه فــردی ،بــا کارفرمــا صحبــت کــرده یــا بــه
ســایت هــای تجــاری مراجعــه کنیــد.

بیمه درمانی کودکان آلبرتا
برخــی خانــواده هــای کــم درآمــد ممکــن اســت واجــد شــرایط طــرح امتیــاز ســامت کــودکان باشــند .ایــن
طــرح هزینــه هــای خدماتــی ماننــد عینــک ،داروهــای تجویــزی ،ســامت دنــدان ،خدمــات آمبوالنــس و
داروهــای دیابتــی کــه در طــرح بیمــه مراقبــت بهداشــتی آلبرتــا در دســترس نیســتند را پوشــش مــی دهــد.
ایــن طــرح مخصــوص جوانــان زیــر  18ســال و همچنیــن جوانــان  20ســاله محصــل اســت .ثبــت نــام رایــگان
اســت.

بیمه درمانی بزرگساالن آلبرتا
طــرح بیمــه درمانــی بزرگســاالن آلبرتــا مخصــوص افــراد و خانــواده هایــی اســت کــه نمــی تواننــد هزینــه
هــای سرســام آور داروهــای تجویــزی را پرداخــت کننــد .ایــن طــرح زنــان بــاردار بــا درآمــد انــدک و افــراد و
خانــواده هایــی کــه بــه دلیــل اســتخدام یــا درآمــد طــرح ناتوانــی کانــادا پوشــش بیمــه ای ندارنــد را پوشــش
مــی دهــد .ایــن طــرح خدمــات بهداشــتی ماننــد داروهــای تجویــزی ،عینــک هــا ،مراقبــت دندانــی ،خدمــات
اورژانســی و داروهــای دیابــت کــه در طــرح بیمــه مراقبــت ســامتی آلبرتــا موجــود نیســتند را پوشــش مــی
دهــد.

برای اطالعات بیشتر در مورد طرح های مراقبت جوانان و کودکان با شماره های زیر تماس
بگیرید.
● 18874695437یا  7804276848در ادمونتون
●بـه سـایت خدمـات انسـانی در  humanservices.alberta.ca/financial-supportمراجعـه کـرده و روی بیمه
درمانی کلیک کنید.
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نکته برای کارگران خارجی موقت
کارگ ــران خارجــی موق ــت ب ــا مالی ــات ثاب ــت ی ــا ش ــماره بیم ــه ش ــخصی آلبرت ــا ی ــا ش ــماره بیم ــه اجتماعــی ،واج ــد
ش ــرایط بیم ــه درمانــی ک ــودکان ی ــا بیم ــه درمانــی بزرگس ــاالن آلبرت ــا هس ــتند.

کمک دولت آلبرتا به مردم
دولــت آلبرتــا بــه افــرادی کمــک مــی کنــد کــه از ناتوانــی طوالنــی مــدت ،بیمــاری مزمــن یــا بیمــاری موقتــی
رنــج بــرده و نیــاز بــه تجهیــزات و خدمــات پزشــکی دارنــد .ایــن طــرح هزینــه ی مــواردی ماننــد ویلچــر،
ســمعک و پاهــای مصنوعــی را مــی پــردازد .ایــن برنامــه شــامل تقســیم هزینــه هاســت ،بــه ایــن معنــا کــه
مــردم آلبرتــا  25درصــد از هزینــه هــای بیمــه تــا ســقف  500$بــرای هــر فــرد یــا خانــواده را ســاالنه دریافــت
مــی کننــد .مــردم کــم درآمــد و افــرادی کــه کمــک هــای مالــی دریافــت مــی کننــد ،از پرداخــت هزینــه هــا
معــاف هســتند.

ممکن است شما واجد شرایط دریافت مزایا باشید ،به شرط اینکه:
●ساکن آلبرتا بوده و کارت سالمت فردی معتبر داشته باشید.
●بدلیل ناتوانی طوالنی مدت ،بیماری مزمن یا بیماری موقتی نیازمند کمک هستید.

برای کسب اطالعات بیشتر
●بـا مرکـز کمـک رسـانی آلبرتـا بـا شـماره رایـگان  3100000یـا  7804270731در ادمونتـون و منطقـه تمـاس
بگیرید.
●بـه سـایت  health.alberta.caمراجعـه کنیـد .روی صفحـه خدمـات کلیـک کـرده و سـپس روی کمـک هـای
آلبرتـا در زندگـی روزانـه کلیـک کنیـد.
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مراقبت های بهداشتی
اگر واجد شرایط برنامه بیمه مراقبت بهداشتی البرتا هستید ،به بیمارستان های عمومی ،تسهیالت مراقبتی،
خدمات بهداشت جمعی ،برنامه های سالمت عمومی و پزشکی در آلبرتا دسترسی دارید.
بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد خدمــات بهداشــتی موجــود در منطقــه ،بــه وب ســایت yhealth.alberta.
 caمراجعــه کنیــد .ایــن وب ســایت خدمــات ،اطالعــات و مشــاوره هــای ســامتی رایــگان را  24ســاعته در
اختیــار شــما قــرار مــی دهنــد .مــی توانیــد بــا پرســتار رســمی صحبــت کــرده یــا اطالعاتــی از طریــق وب
ســایت بدســت آوریــد.
به سایت  myhealth.alberta.caبرای کسب اطالعات زیر مراجعه کنید.
●اطالعاتی در مورد خدمات و برنامه های سالمتی
●پیوندهایی به خدمات و راهنماهای پزشکی
●اطالعاتی در مورد موضوعات سالمتی
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آیا می دانستید؟
برخی شهرها کلینک هایی دارند که می توانید بدون وقت قبلی به دکتر مراجعه کنید .اگر مشکل حاد نیست ،می
توانید به کلینیک های سرپایی یا مرکز اورژانس بیمارستان ها مراجعه کنید .این کلینیک ها به مشکالت کوچک
چ رسیدگی می کنند مانند رگ به رگ شدگی ،زخم سطحی ،عفونت های گوش و عالئم سرماخوردگی .اگرچه کلینیک
های سرپایی معموال دیرتر از بیمارستان ها شروع به کار می کنند 24 ،ساعته باز نیستند.

مراقبت های بهداشتی
در آلبرتــا ،پزشــکان ،زن و مــرد ،یــا پزشــک خانــواده یــا متخصــص بــوده و پزشــکان خانــواده اکثــر بیمــاری
هــا را درمــان مــی کننــد .متخصصــان برخــی بیمــاری هــا را درمــان مــی کننــد .مراجعــه بــه متخصــص نیازمنــد
نامــه ارجــاع پرشــک خانــواده اســت.
ممکن اســت برخی پزشــکان خانواده به زبان مادری شــما صحبت کنند .راه های مختلفی برای یافتن پزشــک
خانواده وجود دارد:
●از دوستان و خانواده ،جامعه ،همسایگان و کارکنان آژانس های خدمات مهاجرتی کمک بگیرید.
●بـه وب سـایت کالـج پزشـکان و جراحـان آلبرتـا بـه آدرس  cpsa.caرفتـه و  search physiciansرا کلیـک
کنیـد .جسـتجو ممکـن اسـت بـر اسـاس نـام ،زبـان ،مـکان یـا عالیـق پزشـک باشـد.
●در دایرکتوری آنالین یا در صفحات تجاری دفترچه تلفن ،بخش پزشکان و جراحان را بررسی کنید.

مراجعه به پزشک
●برای گرفتن وقت با مطب دکتر تماس بگیرید.
●به موقع در مطب دکتر حاضر شوید.
●کارت سلامت شـخصی آلبرتـا را همـراه داشـته باشـید .ممکـن اسـت از شـما کارت شناسـایی عکـس دار
درخواسـت کنند باید هزینه خدماتی که مشـمول طرح بیمه مراقبت های بهداشـتی آلبرتا نیسـتند را بپردازید.
●بـه سـواالت پزشـک پاسـخ داده و مشـکالت خـود را بازگـو کنیـد .اگـر پزشـک بـه زبـان مـادری شـما صحبـت
نکـرده و شـما بـه زبـان انگلیسـی مسـلط نیسـتید ،مـی توانیـد مترجـم بـه همـراه داشـته باشـید.
●ممکن است پزشک قبل از تجویز دارو ،شما را معاینه کند.
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فوریت های پزشکی
ـا حملــه قلبــی) .در چنیــن شــرایطی ،بیمــار یــا مجــروح
شــرایط اورژانســی نیــاز بــه مراقبــت فــوری دارد (مثـ ً
بایــد فــوراً بــه بخــش اورژانــس بیمارســتان منتقــل شــود .طــرح بیمــه مراقبــت هــای بهداشــتی آلبرتــا
هزینــه درمــان در بخــش هــای اورژانــس را پرداخــت مــی کنــد.
شما باید محل و ساعت فعالیت نزدیکترین بخش اورژانس را بدانید.
در شرایط اورژانسی ،می توانید بیمار یا مجروح را با تاکسی یا وسیله نقلیه شخصی به اورژانس انتقال دهید.
اگر به آمبوالنس نیاز دارید ،با  911یا با شماره اورژانس منطقه خود تماس بگیرید.

هزینه های آمبوالنس ،که بسیار باالست ،مشمول طرح بیمه مراقبت های بهداشتی آلبرتا نیست .هزینه های
آمبوالنس به طور کلی یا جزئی تحت طرح زیر پرداخت می شود:
●طرح دولتی کمکهای بهداشتی ،مانند پوشش غیر گروهی یا پوشش سالمندان

●خدمـات انسـانی آلبرتـا ،و اگـر واجـد شـرایط حمایـت از درآمـد هسـتید ،طـرح مزایـای سلامت کـودک آلبرتـا
یـا طـرح مزایـای سلامت بزرگسـاالن آلبرتا
●طرح های بیمه خصوصی
●طرح های بیمه وسیله نقلیه ،اگر تصادف کرده باشید
●برخی از طرح های مزایای کارکنان
اگر توانایی پرداخت هزینه را ندارید ،از خدمات آمبوالنس نیز بهره مند خواهید شد.
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نسخه پیچی
اگــر پزشــک بــرای شــما دارو تجویــز کــرد ،نســخه را بــه داروخانــه ببریــد .داروســاز داروی شــما را آمــاده و
نحــوه و زمــان مصــرف را توضیــح مــی دهــد .داروهــای تجویــزی کــه مشــمول طــرح بیمــه مراقبــت بهداشــتی
آلبرتــا نیســتند ،ممکــن اســت گــران باشــند .اگــر تحــت بیمــه درمانــی خصوصــی ،طــرح مزایــای بهداشــتی
غیــر گروهــی یــا پوشــش ســالمندان ،و یــا دیگــر طــرح هــای مراقبــت هــای باشــید ،ممکــن اســت بخشــی
از هزینــه پوشــش داده شــود.

بیمارستان ها
افــراد در صــورت ارجــاع توســط پزشــک خانــواده ،متخصــص یــا پزشــک بخــش اورژانــس مــی تواننــد در
بیمارســتان بســتری شــوند.
مددکاران اجتماعی بیمارســتان می توانند به بیمارانی که مشــکالت غیرپزشــکی دارند (به عنوان مثال ،مراقبت
از کودک یا مراقبت های خارج از بیمارستان) کمک کنند .مددکار اجتماعی نیز ممکن است بتواند مترجم پیدا
کند.

اگــر در بیمارســتان بســتری شــوید ،از روپوش های بیمارســتانی رایگان اســتفاده مــی کنید ،اما
بســیاری از بیمــاران لبــاس و دمپایی خــود را به همراه دارند .هزینه های بیمارســتان ،مانند وعده
هــای غذایی و تخت مشــمول طــرح بیمه مراقبت های بهداشــتی آلبرتاســت .هزینههای اضافی
برای اتاقهای خصوصی یا نیمه خصوصی ممکن است مشمول طرحهای دولتی مزایای بهداشتی
تکمیلی یا طرحهای بیمه خصوصی باشد.

اکثر بیمارستان ها قوانینی در مورد ساعات ویزیت و تعداد بازدیدکنندگان مجاز دارند .کودکان خردسال ممکن
است اجازه مالقات در برخی از نقاط بیمارستان را نداشته باشند.
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آیا می دانستید؟
اگر قبل از مهاجرت به کانادا به شــما فرم تعهد مراقبت پزشــکی داده شــد و قرار شــد پس از ورود مجددا
معاینه شــوید ،بیماری عفونی غیرفعال دارید .باید ظرف  30روز پس از ورود به کانادا ،ســامت خود را به
مقامات بهداشــت عمومی محل زندگی خود گزارش دهید که برای ســامتی شــما و ســامت دیگر کانادایی
ها بسیار مهم است.

خدمات بهداشت عمومی
مراکــز بهداشــت عمومــی و مراکــز بهداشــتی اجتماعــی بــا مطــب پزشــکان و کلینیکهــای مراقبتــی تفــاوت
دارنــد .در صــورت بیمــاری نبایــد بــه مراکــز بهداشــت عمومــی و مراکــز بهداشــتی اجتماعــی مراجعــه کنیــد.
در مراکــز بهداشــتی عمومــی ،پرســتاران و ســایر کارکنــان مراقبــت هــای بهداشــتی خدمــات رایــگان بــا نوبــت
قبلــی ارائــه مــی دهنــد.
خدمــات رایگان شــامل ایمن ســازی (واکسیناســیون) ،خدمات پــس از زایمان و معاینات رشــد اولیه کودک و
مشــاوره در مورد موضوعاتی مانند تنظیم خانواده و تغذیه اســت .برخی از مراکز بهداشــت عمومی /بهداشــت
اجتماعی ممکن است برنامه های بهداشتی دیگری را برای کودکان ،نوزادان و زنان باردار ارائه دهند.
شما باید با مرکز محلی بهداشت عمومی  /بهداشت اجتماعی محل خود تماس گرفته تا از خدمات مطلع شده
و قبل از مراجعه ،نوبت خود را رزرو کنید.

جستجوی نزدیکترین مرکز بهداشت عمومی/بهداشت اجتماعی
از آژانس خدمات مهاجرتی کمک بگیرید.
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واکسیناسیون
افــرادی کــه بــه آلبرتــا مهاجــرت مــی کننــد بایــد در برابــر بیمــاری هــای خــاص واکســینه شــوند .در آلبرتــا،
واکسیناســیون هــای معمــول دوران کودکــی ،بــه صــورت رایــگان ،در مراکــز بهداشــت عمومــی انجــام مــی
شــود .واکسیناســیون کــودک نیــاز بــه اجــازه والدیــن دارد.

برای اطالع از اینکه کودک شما نیاز به واکسن دارد یا خیر ،با اداره بهداشت عمومی محلی/مرکز
بهداشت اجتماعی تماس بگیرید .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد واکسیناسیون کودکان در
آلبرتا ،به  immunizealberta.caمراجعه کنید.

بزرگســاالن ممکــن اســت بــه واکسیناســیون نیــاز داشــته باشــید .ممکــن اســت شــما را بــه اداره بهداشــت
عمومــی محلی/مرکــز بهداشــت اجتماعــی ارجــاع دهنــد.

راهنمای تازهواردان استان آلبرتا 98

سایر خدمات بهداشتی و درمانی
طــرح بیمــه مراقبــت هــای بهداشــتی آلبرتــا بخشــی از هزینــه هــای معاینــه چشــم و برخــی از خدمــات
ســامت روان و اعتیــاد را پوشــش مــی دهــد ولــی خدمــات دندانپزشــکی پوشــش داده نمــی شــوند .وقتــی
هزینــه خدمــات زیــاد باشــد ،بیمــاران بایــد تفــاوت هزینــه را بپردازنــد .در صــورت داشــتن بیمــه درمانــی
خصوصــی ،کارفرمــا یــا پوشــش غیــر گروهــی یــا پوشــش ســالمندان ،ممکــن اســت هزینــه هــای برخــی از
ایــن خدمــات پوشــش داده شــود .قبــل از اســتفاده از خدمــات ،هزینــه هــای درمــان را بــا ارائــه دهنــده
مراقبــت هــای بهداشــتی یــا پزشــک خــود در میــان بگذاریــد.

چشم پزشکان (بینایی سنجی)
اگــر بیمــاری چشــمی داریــد ،بــه پزشــک خانــواده یــا اپتومتریســت خــود مراجعــه کنیــد .در صــورت لــزوم،
پزشــک یــا اپتومتریســت شــما را بــه یــک متخصــص چشــم (چشــم پزشــک) ارجــاع مــی دهــد.
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اگر به عینک نیاز دارید ،به اپتومتریست مراجعه کنید .برای جستجوی اپتومتریست:
●به  optometrists.ab.caرفته و روی  Find an Optometristکلیک کنید.
●به بخش اپتومتریست ها در دفترچه تلفن نگاه کنید.
طرح بیمه مراقبت های بهداشــتی آلبرتا برخی هزینه های معاینه چشــم را برای افراد زیر  19ســال و باالی 64
سال پرداخت می کند اما هزینه های عینک پرداخت نمی شوند.
اگــر مشــمول طــرح مزایــای ســامت کــودک آلبرتــا ،طــرح مزایــای ســامت بزرگســاالن آلبرتــا یــا دیگــر طــرح
هــای مزیتــی از جملــه بیمــه درمانــی خصوصــی باشــید ،ممکــن اســت هزینــه هــای عینــک و معاینــات
معمــول چشــم پوشــش داده شــود.

دندانپزشکان
جستجوی دندانپزشک
●از افـرادی کـه میشناسـید یـا کارکنـان آژانسهـای خدمـات مهاجرتـی بـرای پیـدا کـردن دندانپزشـک خـوب
کمـک بگیرید.
●با انجمن و کالج دندانپزشکی آلبرتا تماس بگیرید:
●با شماره رایگان  1-800-843-3848یا  780-432-1012در ادمونتون تماس بگیرید.
●به سایت  dentalhealthalberta.caرفته و روی  Find a Dentistکلیک کنید.
●در دفترچه تلفن دندانپزشک مورد نظر را پیدا کنید.

توجه
طرح بیمه مراقبت های بهداشتی آلبرتا مراقبت های دندان پزشکی را پوشش نمی دهد.
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خدمات بهداشت روان و ترک اعتیاد
مشکالت سالمت روان:
●بـا شـماره رایـگان  1-877-303-2642تمـاس بگیریـد و مـی توانیـد در هـر سـاعت شـبانه روز بـا متخصـص
سلامت روان صحبـت کنیـد.
●در صفحات اول دفترچه تلفن خدمات سالمت روان را در منطقه خود جستجو کنید.
●بـا پزشـک خانـواده یـا پرسـتار بهداشـت عمومـی صحبـت کنیـد .متخصصـان بهداشـت بـدون اجـازه شـما در
مـورد پرونـده شـما بـا دیگـران صحبـت نمـی کننـد.
●از کارمندان آژانس خدمات مهاجرتی کمک بگیرید.

در صورت اعتیاد به قمار ،الکل ،تنباکو یا مواد مخدر:
●با پزشک خانواده صحبت کنید.

با یک گروه خودیاری مانند موارد زیر تماس بگیرید:
●الکلی های گمنام در aa.org
●معتادان گمنام در na.org
●قماربازان گمنام در albertaga.net
●بـرای کسـب اطالعـات و دریافـت نامـه ارجـاع ،بـا خدمـات بهداشـتی آلبرتـا بـه شـماره رایـگان 1-866-332-
 2322تمـاس بگیریـد .ایـن سـرویس رایـگان و محرمانـه اسـت.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات سالمت روان و اعتیاد به  ahs.caمراجعه کنید.
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اشتغال
بســیاری از مهاجریــن آلبرتــا بــرای حمایــت از خانــواده و کســب تجربــه ،شــغلی متناســب بــا مهــارت هــا و
تجربــه خــود انتخــاب مــی کننــد .امــا ممکــن اســت چنیــن شــغلی بــا دســتمزد کمتــر پیــدا کنیــد .ممکــن
اســت کمــی طــول بکشــد تــا کار مــورد نظــر خــود را پیــدا کنیــد.

کار در آلبرتا
نکته
ممکــن اســت الزم باشــد مــدارک تحصیلــی و آموزشــی خــود را ترجمــه کنیــد .اگــر نیــاز بــه مترجــم داریــد ،مــی توانیــد
بــا یکــی از ســازمان هــای زیــر تمــاس بگیریــد:
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انجمن مترجمان آلبرتا ()ATIA
شماره تماس( 780-434-8384 :ادمونتون)
( 1-888-434-2842رایگان)
وب سایتatia.ab.ca :

انجمن خدمات مهاجرتی ادمونتون
شماره تماس780-474-8445 :
وب سایتeisa-edmonton.org :

خدمات مهاجرتی کلگری
تماس403-444-3491 :
وب سایتimmigrantservicescalgary.ca :

مهارتهای زبان انگلیسی
کارفرمایان آلبرتا افرادی با مهارت باالی زبان انگلیسی استخدام می کنند.

فرهنگ محل کار
کارفرمایان آلبرتا از کارکنان چنین انتظاراتی دارند:
●قابـل اعتمـاد بـودن .کارفرمایـان از شـما انتظـار دارنـد کـه بـه موقـع سـر کار حاضـر شـوید .اگـر نمـی توانیـد
سـرکار حاضـر شـوید بایـد بـه کارفرمـای خـود اطلاع دهیـد.
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●رفتـار دوسـتانه ،مـودب و محترمانـه بـا مشـتریان ،سرپرسـتان و همـکاران .از کلیـه کارمنـدان انتظار میرود
کـه بـدون توجـه بـه سـمت خـود بـا یکدیگـر همکاری کـرده و به هـم احتـرام بگذارند.
●مسـئولیت پذیـری .اگـر بـا نحـوه انجـام کارهـا آشـنا نیسـتید سـوال بپرسـید .اگر دسـتورالعمل هـا را متوجه
نشـدید ،بپرسـید .وقتـی بـه کمـک نیـاز داریـد ،درخواسـت کنیـد .وقتـی اشـتباه مـی کنیـد ،مسـئولیت آن را
بپذیرید.
●همکاری .کارفرمایان به دنبال کارمندانی با نگرش مثبت بوده که با دیگران به خوبی همکاری کنند.
●کارآمـد و مدیـر .کارفرمایـان از شـما انتظـار دارنـد کارهـا را در زمـان مقـرر تحویل دهید .کارهـای خود را بدون
تذکـر کارفرمـا انجام دهید.
●انعطـاف پذیـر و سـازگار .کارفرمایـان بـه دنبـال کارمندانـی مشـتاق یادگیـری در محـل کار هسـتند .آنهـا
همچنیـن کارمندانـی مـی خواهنـد کـه بتواننـد تغییـرات غیرمنتظـره را بپذیرنـد ،مانند کار در یـک تیم متفاوت.
●صادق و قابل اعتماد .کارفرمایان به دنبال کارمندان قابل اعتماد هستند.
●آشنایی با آداب و رسوم اجتماعی کانادا.

دریافت نسخه های رایگان انتشارات
●با شماره رایگان اطالعات شغلی آلبرتا  1-800-661-3753یا  780-422-4266در ادمونتون تماس بگیرید.
●آنها را در  alis.alberta.ca/publicationsدانلود یا سفارش دهید
برای مطالعه بیشتر در مورد بهتر کار کردن ،نحوه مدیریت چالش ها و ایمن بودن در محل کار به وب سایت
 alis.alberta.ca/succeed-at-workمراجعه کنید.

صالحیت ها
بــرای کار در یــک تجــارت یــا حرفه مجاز در آلبرتا ،ممکن اســت الزم باشــد مدارک تحصیلی و آموزشــی خود را
معادل سازی کنید.
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شرایط صدور گواهینامه و ثبت نام برای استخدام در آلبرتا
حرفــه یــا تجــارت شــما ممکــن اســت یــک ســازمان نظارتــی در آلبرتــا داشــته باشــد کــه مــی توانــد بــه شــما
در مــورد مــدارک تحصیلــی مشــاوره داده و بــه شــما کمــک کنــد در منطقــه خــود بــه دنبــال کار بگردیــد .بــرای
اطالعــات بیشــتر در مــورد شــرایط کار در آلبرتــا ،بــه  alis.alberta.ca/certinfoمراجعــه کنیــد
برای کار متناســب با حرفه خود در کانادا ،با ســازمان مرتبط تماس بگیرید .به وب ســایت مرکز اطالعات کانادا
برای اعتبارنامه های بین المللی به نشانی  cicic.caمراجعه کنید .روی  Individualو سپس روی Learn about
 qualifications recognitionکلیک کنید.

بــرای کســب اطالعــات در مورد اشــتغال در هر یــک از  50تجارت تعیین شــده در آلبرتا ،از جمله
معامــات مهــر قرمز ،به وب ســایت آموزش کارآموزی و صنعت آلبرتا بــه آدرس tradesecrets.
 alberta.caرفته و روی  Trades & Occupationsکلیک کنید.

خدمات ارزیابی صالحیت های بین المللی
خدمــات ارزیابــی مــدارک بیــن المللــی یــک ســرویس دولتــی در آلبرتاســت کــه مــدارک تحصیلــی ســایر
کشــورها را بــا اســتانداردهای آلبرتــا مقایســه مــی کنــد .پس از ارزیابــی مدارک ،گواهینامــه تائید صالحیت
بینالمللــی بــه شــما داده میشــود کــه بــرای یافتــن شــغل ،پیوســتن بــه ســازمان صــدور مجــوز حرفـهای یــا
واجــد شــرایط برنامــه آموزشــی از آن اســتفاده مــی کنیــد .خدمــات ارزیابــی مــدارک بیــن المللــی راهنمــای
بررســی اجمالــی آمــوزش ارائــه داده کــه نحــوه مقایســه مــدارک تحصیلــی بیــن المللــی بــا اســتانداردها و
اعتبارنامــه هــای آموزشــی آلبرتــا را توضیــح مــی دهــد .دســتورالعمل بــرای کشــورهای متعــددی از جملــه
چیــن ،فیلیپیــن و بریتانیــا در دســترس اســت .بــرای تمــاس بــا خدمــات ارزیابــی صالحیــت هــای بیــن
المللــی
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●بـا شـماره تلفـن رایـگان ( 310-0000بعـد از درخواسـت 780-427-2655 ،را وارد کنیـد) یـا  780-427-2655در
ادمونتـون تمـاس بگیرید
●به  alberta.ca/iqasمراجعه کنید

دفتر ارجاع اعتبارات خارجی
اداره ارجــاع اعتبــارات خارجــی یــک ســرویس اطالعاتــی و ارجاعــی دولــت فــدرال اســت .کارکنــان آنجــا بــه
شــما در یافتــن آژانــس هایــی بــرای ارزیابــی اعتبــار شــما کمــک مــی کننــد.

برای تماس با اداره ارجاع اعتبارات خارجی
●با شماره رایگان  1-888-854-1805تماس بگیرید
●ب�ه  cic.gc.caرفتـه و روی بخـش  Topicsدر  Workکلیـک کنیـد ،و سـپس �Get Your Credentials As
 sessedکلیـک کنیـد.
●ب�ه مرک�ز خدم�ات کان�ادا مراجع�ه کنی�د .ب�رای پی�دا ک�ردن ی�ک مرک�ز خدم�ات کان�ادا در منطق�ه خود ،ب�ه �ser
 vicecanada.gc.caبرویـد .روی تمـاس بـا مـا و سـپس  Find a Service Canada Officeکلیـک کنیـد

آموزش و پرورش
ممکــن اســت بــرای تطابــق بــا اســتانداردهای کانــادا یــا آلبرتــا بــرای حرفــه هــا و مشــاغل تحــت نظــارت ،بــه
آمــوزش بیشــتری نیــاز داشــته باشــید .شــما ممکــن اســت واجــد شــرایط برنامــه هایــی باشــید کــه هزینــه
هــای ارتقــای مــدارک و آمــوزش بیشــتر را پرداخــت مــی کننــد.
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صندوق دسترسی مهاجران
اگــر شــما حرفــه ای یــا تاجــر آمــوزش دیــده خارجــی هســتید ،ممکــن اســت واجــد شــرایط دریافــت وام از
صنــدوق دسترســی مهاجــران باشــید .ایــن صنــدوق وام هایــی بــرای کمــک بــه مهاجــران بــرای کســب اعتبــار
جهــت کار در آلبرتــا ارائــه مــی دهــد .هزینــه هــای واجــد شــرایط شــامل مــوارد زیــر اســت:
●هزینه تحصیل در یک موسسه معتبر پس از دوره متوسطه
●هزینه کتاب و مواد درسی
●هزینه امتحان
●کمک هزینه زندگی در طول مدت تحصیل
●هزینه های سفر برای امتحانات
●ارزیابی صالحیت ها
●هزینه های انجمن حرفه ای

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد صندوق دسترسی مهاجران:
●با شماره تلفن رایگان  1-855-423-2262تماس بگیرید.
●به  iafcanada.orgمراجعه کنید.

بهبود مهارت ها
اگر تحصیالت و تجربه الزم برای کار در آلبرتا ندارید ،ممکن است نیاز به ارتقای مهارت ها داشته باشید که
به اصطالح به برنامههای آموزشــی بزرگســاالنی اطالق میشــود که میخواهند مهارتها و توانایی خود را برای
یافتن کار بهبود بخشــند .برای اطالعات بیشــتر ،به لینک ارتقا برای ورود به برنامه پس از دوره متوســطه در
 alis.alberta.caمراجعه کنید.
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Alberta Works / Alberta Supports
 Alberta Works / Alberta Supportsیــک برنامــه دولتــی اســت کــه مــی توانــد بــه شــما در ارتقــاء
تحصیلــی ،گذرانــدن دوره هــای زبــان انگلیســی بــه عنــوان زبــان دوم یــا کســب مهــارت هــای شــغلی بــرای
یافتــن و حفــظ شــغل کمــک کنــد .همچنیــن ممکــن اســت واجــد شــرایط دریافــت هزینــه شــهریه و کتــاب
باشــید .اگــر در یــک برنامــه تحصیلــی تمــام وقــت ثبــت نــام کــرده باشــید ،ممکــن اســت واجــد شــرایط
دریافــت حمایــت از درآمــد باشــید تــا هزینــه هــای اولیــه زندگــی و همچنیــن هزینــه هــای شــهریه ،کتــاب
و لــوازم ضــروری را پوشــش دهــد.

برای کسب اطالعات بیشتر ،با مرکز پشتیبانی آلبرتا تماس بگیرید:
●با شماره تلفن رایگان  1-877-644-9992در آلبرتا تماس بگیرید.
●با شماره  780-644-9992در ادمونتون تماس بگیرید.
●به  alberta.ca/alberta-supportsرجوع کنید.

Work Foundations
 Work Foundationsیــک برنامــه دولتــی اســت کــه مهــارت هــای پایــه را بــه صــورت تمــام وقــت و پــاره
وقــت ارائــه مــی دهــد .ایــن برنامــه بــرای افــراد کــم درآمــد آلبرتاســت کــه فاقــد مهارتهــای آکادمیــک،
زبانــی یــا اســتخدامی بــرای یافتــن شــغل یــا آمــوزش بیشــتر هســتند.
●بـا شـماره تلفـن رایـگان اطالعـات شـغلی آلبرتـا  1-800-661-3753یـا  780-422-4266در ادمونتـون تمـاس
بگیرید.
●به  humanservices.alberta.caرجوع کرده و عبارت  Work Foundationsرا وارد کنید.

کارگران خارجی با اقامت موقت
کارگران خارجی با اقامت موقت واجد شرایط برنامه ها و خدمات  Alberta Worksیا  Work Foundationsنیستند.
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کمک برای یافتن کار
آژانــس خدمــات دولتــی و ســازمان هــای اجتماعــی شــغلی بــرای شــما پیــدا نمــی کننــد ،امــا برنامــه هــا و
خدمــات زیــادی بــرای کمــک بــه شــما در یافتــن شــغل ارائــه مــی دهنــد .نیــازی بــه پرداخــت هزینــه بــرای
خدمــات کاریابــی نداریــد .خدمــات زیــر و بســیاری دیگــر بــه صــورت رایــگان در دســترس هســتند:
●مشاوره شغلی و جستجوی کار
●نوشتن رزومه (خالصه صالحیت های خود) و درخواست شغل
●برنامه های پیش از استخدام و سایر برنامه هایی که به شما در یافتن شغل کمک می کنند.

کمک به فرآیند جستجوی کار
●با شماره رایگان اطالعات شغلی آلبرتا  1-800-661-3753یا  780-422-4266در ادمونتون تماس بگیرید.
●بـا مشـاور شـغلی صحبـت کـرده یـا در کارگاه کاریابـی در مرکـز پشـتیبانی  AlbertaWorks / Albertaشـرکت
کنیـد .بـرای پیـدا کـردن مرکـز پشـتیبانی در منطقـه خـود ،بـا شـماره اطالعـات شـغلی تمـاس گرفته یـا به آدرس
 humanservices.alberta.ca/officesمراجعـه کنید.

راهنمای تازهواردان استان آلبرتا 109

●رزومه شما در  alis.alberta.ca/hotlineو  E-Resumé Review Serviceبررسی می شود.
●آگهی های شغلی و منابع جستجوی کار را در  alis.alberta.ca/jobsپیدا کنید
●بـا کارکنـان آژانـس خدمـات مهاجرتـی صحبـت کنیـد .برای پیـدا کردن آژانـس خدمات مهاجرتـی در منطقه
خـود ،بـه  work.alberta.caرجـوع کنیـد .در قسـمت  Immigrationبـر روی  Newcomer servicesو سـپس
 Settlement servicesکلیـک کنیـد.

برنامه های دولتی آلبرتا ممکن است به شما در مورد نحوه جستجوی کار کمک کنند:
●کار در آلبرتا :راهنمای مهاجران بین المللی آموزش دیده و تحصیل کرده
●تکنیک های پیشرفته جستجوی کار
●مبانی جستجوی کار

دریافت نسخه های رایگان این برنامه ها
●با شماره رایگان اطالعات شغلی آلبرتا  1-800-661-3753یا  780-422-4266در ادمونتون تماس بگیرید.
●در  alis.alberta.ca/publicationsدانلود یا سفارش دهید

نکته
اگر قصد تغییر شغل دارید ،از قبل برنامه ریزی کنید .برای اطالعات در مورد برنامه ریزی شغلی:

●بــه وب ســایت خدمــات اطالعات یادگیری آلبرتا بــه آدرس  alis.alberta.caمراجعه کنید .برای یافتن اطالعات

فعلی و دقیق در مورد بیش از  550شغل در آلبرتا ،پروفایل های شغلی را جستجو کنید.

●با شماره رایگان اطالعات شغلی آلبرتا  1-800-661-3753یا  780-422-4266در ادمونتون تماس بگیرید.
●با مشاوران مرکز پشتیبانی آلبرتا ورکز  /آلبرتا صحبت کنید.
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آشنایی با حقوق و مسئولیت های محل کار
استانداردهای استخدام
شرایط و قوانین استخدامی آلبرتا حداقل استانداردهای محل کار را تعیین می کنند:
●چک حقوقی
●حداقل دستمزد
●ساعات کار و اضافه کاری
●مدت مرخصی
●تعطیالت
●تعطیالت عمومی
●مرخصی بدون حقوق :مرخصی زایمان و والدین،
●مرخصی مراقبت از بیمار
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●اشتغال افراد زیر  18سال
●صورت های درآمد و کسورات
●اخراج

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد استانداردهای استخدامی آلبرتا
●نسخه رایگان حقوق و مسئولیت های محل کار را در  alis.alberta.ca/publicationsدانلود کنید
●بـا  Employment Standardsو شـماره تلفـن  1-877-427-3731یـا بـا شـماره  780-427-3731در ادمونتـون
تمـاس بگیرید.
●به  work.alberta.caرجوع و روی  Employment Standardsکلیک کنید.

چک حقوقی
طبــق قانــون ،کارفرمــا بایــد حداقــل یــک بــار در مــاه بــه شــما حقــوق بدهــد .اکثــر کارفرمایــان بــه کارمنــدان
چــک داده یــا حقــوق را مســتقیم (واریــز الکترونیکــی بــه حســاب بانکــی) هــر دو هفتــه یــا دو بــار در مــاه
پرداخــت مــی کننــد.

قوانین و استانداردهای استخدامی آلبرتا موارد زیر را پوشش می دهد:
●پرداخت مالیات بر درآمد
●کمک برنامه بازنشستگی کانادا
●بیمه اشتغال

راهنمای تازهواردان استان آلبرتا 112

بــرای هــر گونــه کســورات دیگــر ،کارفرمــا بایــد اجــازه کتبــی شــما را داشــته باشــد .ایــن کســورات ممکــن
اســت شــامل هزینــه پارکینــگ یــا هزینــه برنامــه هــای بازنشســتگی کارکنــان و طــرح هــای دندانپزشــکی
ـوال کارفرمایــان در مــورد ایــن کســورات از شــما اجــازه مــی گیرنــد.
شــرکت باشــد .معمـ ً

کارگران خارجی با اقامت موقت
تازه واردان آلبرتا ،از جمله کارگران موقت خارجی ،حقوق و وظایفی مشابه سایر کارکنان آلبرتا دارند.

بیمه کار
بیمه کار کمک مالی موقت برای کانادایی های بیکار و ساکنان موقت یا دائم ارائه می دهد .شرایط عبارتند از:
●بیمه کار را پرداخت کرده باشید
●درخواست بیمه کار داده باشید
هنگام ترک شــغل ،کارفرما باید ســابقه کار ارائه داده که در آن دســتمزد شــما ،تعداد ساعاتی که کار کرده اید
و دلیل کار نکردن برای آن کارفرما ذکر شــود .هنگامی که برای بیمه کار درخواســت می دهید ،باید ســابقه کار
برای هر کارفرما طی  52هفته گذشته ارائه دهید.
اگر ســابقه اشــتغال در دســترس ندارید ،درخواســت خود را ثبت کرده و به  Service Canadaاطالع دهید که
نمی توانید سابقه اشتغال را از کارفرمای خود دریافت کنید.

کسب اطالعات بیشتر در مورد مزایای بیمه کار
●به  servicecanada.gc.caمراجعه و روی بیمه کار کلیک کنید.
●با شماره رایگان  1-800-206-7218تماس بگیرید
●بـه مرکـز خدمـات کانـادا مراجعـه کنیـد .بـرای پیـدا کـردن مرکـز خدمـات کانـادا در منطقـه خـود ،بـه
 servicecanadaمراجعـه  .gc.caو روی تمـاس بـا مـا و سـپس  Find a Service Canada Officeکلیـک کنیـد.
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بهداشت و ایمنی شغلی
قانــون آلبرتــا همــه کارگاه هــا را ملــزم مــی کنــد کــه از کارگــران ،از جملــه کارگــران موقــت خارجــی ،در
برابــر شــرایط کاری خطرنــاک محافظــت کننــد .کارفرمایــان بایــد از ایمنــی تمامــی کارکنــان و کارگــران
در محــل کار اطمینــان حاصــل کننــد .کارگــران بایــد از خــود و اطرافیــان خــود محافظــت کننــد .کارگــران
همچنیــن بایــد از کارهــای خطرنــاک اجتنــاب کننــد .هــر گونــه خطــر را در اســرع وقــت بــه کارفرمــای خــود
ـوال سرپرســتان) اطــاع دهیــد .اگــر کارفرمــای شــما مشــکل را برطــرف نکــرد ،مــی توانیــد بــا تمــاس بــا
(معمـ ً
مرکــز بهداشــت شــغلی و ایمنــی محیــط کار بــه شــماره رایــگان  1-866-415-8690یــا  780-415-8690در
ادمونتــون ،شــکایت کنیــد.

برای کســب اطالعات بیشــتر در مورد بهداشــت شــغلی و ایمنی محیط کار ،به work.alberta.ca
مراجعه کنید .بر روی  Occupational Health and Safetyکلیک کنید.

کارگران خارجی موقت
قانون آلبرتا از کارگران خارجی موقت در برابر شرایط کاری ناایمن و ناسالم محافظت می کند.

غرامت کارگران
اگر در حین کار آسیب دیدید ،ممکن است مشمول دریافت مزایا از طریق هیئت جبران خسارت کارگران آلبرتا
باشید .برای اطالعات بیشتر یا گزارش آسیب دیدگی:
●به  wcb.ab.caرفته و بر روی گزارش آسیب کلیک کنید.
●بـا شـماره رایـگان  780-498-3999 ،1-866-922-9221در ادمونتـون یـا  403-517-6000در کلگـری تمـاس
بگیر ید.
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خوداشتغالی
بســیاری از تــازه واردان آلبرتــا کســب و کار خــود را اداره مــی کننــد .هــر ســه ســطح دولــت برنامــه هــا و
خدماتــی بــرای حمایــت از خــود اشــتغالی ارائــه مــی کننــد.

Business Link
 Business Linkدر مــورد راه انــدازی کســب و کار و مالیــات کمــک و مشــاوره ارائــه مــی دهــد .بــرای
اطالعــات بیشــتر بــا شــماره رایــگان  780-422-7722 ،1-800-272-9675در ادمونتــون یــا 403-475-7466
در کلگــری تمــاس بگیریــد.
●به  businesslink.caمراجعه کنید.

سرویس اطالعات یادگیری آلبرتا ()ALIS
بــرای کســب اطالعــات در مــورد راه انــدازی کســب و کار و کمــک هــای مالــی بــرای مشــاغل کوچــک بــه alis.
 alberta.ca/selfemploymentمراجعــه کنید.
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جستجوی پرستار کودک
ممکــن اســت زمانــی کــه در محــل کار یــا مدرســه هســتید بــه پرســتاری بــرای مراقبــت از کــودکان خردســال
خــود نیــاز داشــته باشــید .گزینههــای مراقبــت از کــودک شــامل پرســتار غیررســمی و بــدون مجــوز،
ی بــا مجــوز اســت.
پرســتاران کــودک (در خانــه یــا مهــد کــودک) و پرســتاران رســم 
برنامه های مجاز مراقبت از کودک باید قوانین و استانداردهای دولتی را رعایت کنند و برنامه ها به طور منظم
نظارت و بازرسی می شوند .چندین گزینه مجاز برای مراقبت از کودک وجود دارد:
●برنامه های مهدکودک برای کودکان زیر شش سال از طریق بازی
معموال قبـل و بعد از
●برنامـه هـای مراقبـت خـارج از مدرسـه بـرای کـودکان شـش تـا  12سـاله .ایـن برنامههـا
ً
سـاعات مدرسـه فعالیـت کـرده و مراقبتهـای شـبانه روزی ارائـه میدهنـد.
●برنامه های پیش دبستانی برای کودکان پیش دبستانی.
●برنامه های گروهی مراقبت از کودک که مختص  10کودک و یا کمتر است.
●مراکز روزانه معتبر ،از شش کودک یا کمتر مراقبت می کنند.
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اگـر فرزنـد شـما مشـکل خاصـی ماننـد مراقبـت هـای پزشـکی مـداوم یـا ناتوانی یـا تاخیر رشـد دارد ،می

توانیـد بـرای پیـدا کـردن مراقبـت مناسـب از کودک کمـک بگیرید:
●با شماره رایگان  310-0000تماس بگیرید.

●بـه  humanservices.alberta.ca/disability-servicesبرویـد .روی حمایـت خانـواده بـرای کـودکان دارای
معلولیـت کلیـک کنیـد.

آیا می دانستید؟
هی ــچ قانونــی در آلبرت ــا مش ــخص نم ــی کن ــد ک ــه ک ــودکان از چ ــه س ــنی م ــی توانن ــد در خان ــه تنه ــا باش ــند .س ــن
و بلـــوغ عوامـــل مهمـــی در ارزیابـــی ایـــن مـــوارد هســـتند .وقتـــی کـــودک زیـــر  12ســـال تنهاســـت ،از والدیـــن یـــا
سرپرســتان انتظــار مــی رود کــه مراقبــی بــرای او پیــدا کننــد .اگــر والدیــن مراقبــت کافــی ارائــه نکننــد ،دولــت بــرای
اطمین ــان از ایمنــی و رف ــاه ک ــودک مداخل ــه م ــی کن ــد.

یارانه مراقبت از کودک
اگــر فرزنــد شــما در مهدکــودک مجــاز و تاییــد شــده ثبــت نــام کنــد ،ممکــن اســت واجــد شــرایط دریافــت
یارانــه مراقبــت از کــودک باشــید .ایــن مبلــغ بــه درآمــد خانــواده ،دلیــل شــما بــرای نیــاز بــه مراقبــت از کــودک
و تعــداد اعضــای خانــواده بســتگی دارد .بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد یارانــه مراقبــت از کــودک
با شماره رایگان  1-877-644-9992تماس بگیرید.
به  humanservices.alberta.ca/family-communityرفته و روی  Child Careو ســپس روی  Subsidyکلیک
کنید.

آیا می دانستید؟
ممکن اســت واجد شــرایط دریافت مزایای کودک کانادا ( )CCBباشید ،برای کسب اطالعات بیشتر ،با آژانس درآمد
کانادا به شــماره  1-800-387-1193تماس بگیرید یا به  cra.gc.caبروید .روی  Apply for Benefitsکلیک و ســپس
بر روی مزایای فرزند کانادا کلیک کنید.
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تحصیالت
در آلبرتـــا سیســـتم آموزشـــی کیفیـــت باالیـــی دارد .در نتایج آزمون هـــای بین المللی ،دانـــش آموزان
آلبرتـــا بـــه طور مـــداوم نمرات باالیی در علـــوم ،مهارت خواندن و نوشـــتن و ریاضیات کســـب می کنند.
بســـیاری از بزرگســـاالن از طیـــف وســـیعی از فرصتهـــای آموزشـــی در دســـترس ،از کالسهـــای زبـــان
انگلیســـی گرفته تـــا تحصیالت دانشـــگاهی ،اســـتفاده میکنند.
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سیستم مدارس آلبرتا
هر استان و منطقه کانادا سیستم آموزشی متفاوتی دارد .قوانین مدارس شامل موارد زیر است:
طبق قانون ،کودکانی که در آلبرتا زندگی می کنند باید از ســن شــش تا  16ســالگی به مدرســه بروند .آموزش
رایگان برای کودکان و جوانان زیر  20سال در دسترس است.
بــرای کســب شــرایط دیپلــم دبیرســتان آلبرتــا ،دانــش آمــوزان باید در امتحان اســتانی ریاضیــات ،مطالعات
اجتماعــی و علــوم بــه زبــان انگلیســی شــرکت کننــد .اکثــر دانــش آموزانــی کــه قصــد ادامــه تحصیــل دارنــد
ـا در کالــج یــا دانشــگاه) از دبیرســتان بــا مــدرک دیپلــم فــارغ التحصیــل مــی شــوند .از دانشآمــوزان
(مثـ ً
انتظــار مـیرود کــه دوره هــای پیــش نیــاز (الزامــی) دبیرســتان را تکمیــل کننــد.
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سن و مقطع (آلبرتا)
سن کودک

مقطع

سطح

 4سال و نیم و بیشتر (از  1مارس)

مهد کودک (اختیاری)

ابتدایی

 6تا 11

سطح  1تا 6

ابتدایی

 11تا 15

سطح  7تا 9

متوسطه اول

 15تا 18

سطح  10تا 12

متوسطه دوم

اکث ــر ک ــودکان در م ــدارس دولتــی ،مج ــزا ،فرانس ــوی زب ــان تحصی ــل م ــی کنن ــد ک ــه همگــی ب ــا بودج ــه دولتــی
تامی ــن م ــی ش ــوند.

سیستم مدرسه:
●مـدارس دولتـی آمـوزش ابتدایـی ارائـه مـی دهنـد و کـودکان سـاکنان آلبرتـا مـی تواننـد در ایـن مـدارس
تحصیـل کننـد.
●مـدارس مجـزا آمـوزش مذهبـی بـرای کاتولیـک هـای رومـی یـا پروتسـتان هـا ارائـه داده ،حتـی اگـر اقلیـت
مذهبـی در یـک جامعـه باشـند .ایـن مـدارس آمـوزش اولیـه را بـه دانـش آمـوزان کاتولیـک رومی یا پروتسـتان
سـاکن آلبرتـا ارائـه مـی دهنـد .بـه اسـتثنای دو منطقـه ،اکثـر مـدارس مجـزا ،مـدارس کاتولیـک رومی هسـتند.
●مـدارس فرانسـوی زبـان بـه زبـان فرانسـوی آمـوزش مـی دهنـد کـه هدف آن توسـعه زبـان ،هویـت ،فرهنگ
و احسـاس تعلـق بـه جامعـه فرانسـوی زبـان اسـت .والدینـی کـه زبـان اصلـی آنهـا فرانسـوی اسـت ،طبـق قانـون
اساسـی حـق دارنـد فرزنـدان خـود را بـه زبـان فرانسـوی آمـوزش دهند.
●مـدارس غیردولتـی برنامـه هـای آموزشـی جدیـد یـا پیشـرفته ای ارائـه داده کـه از روش هـای آموزشـی یـا
محیـط هـای یادگیـری متفاوتـی نسـبت بـه مـدارس دولتـی عـادی اسـتفاده مـی کننـد .مـدارس غیردولتـی از
برنامـه هـای تحصیلـی تاییـد شـده توسـط آمـوزش و پـرورش آلبرتـا پیـروی مـی کننـد .دانـش آمـوزان ملـزم بـه
شـرکت در آزمـون هـای پیشـرفت تحصیلـی اسـتان و امتحانـات دیپلـم پایـه دوازدهـم هسـتند.
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هزینه سیستم مدارس دولتی توسط مالیات های استانی تامین می شود .برای آموزش با بودجه عمومی ،که
در آن هیچ هزینه ای دریافت نمی شود ،باید دو شرط زیر را داشته باشید:
●شما (والدین) یا فرزندتان باید شهروند کانادا ،مقیم دائم یا شما (والدین) مقیم موقت باشید.
●شما (والدین) باید در آلبرتا اقامت داشته باشید.

اگــر شــما پــدر و مــادر واقعــی فرزنــد نبــوده و همســر یــا شــریک زندگــی شــما (والدیــن بیولوژیکــی یــا
فرزندخوانــده شــما) شــهروند ،مقیــم دائــم یــا مقیــم موقــت کانــادا نباشــد ،ممکــن اســت فرزنــد شــما بــرای
دریافــت تحصیــات بــا بودجــه عمومــی بــه مجــوز تحصیــل نیــاز داشــته باشــد.

در حالی که اکثر دانش آموزان مجبور به پرداخت شــهریه نیســتند ،ممکن اســت مجبور باشــید
هزینــه ســرویس مدارس ،کتاب درســی یــا لوازم هنــری را بپردازید .این هزینه ها ممکن اســت
بیش از  100دالر در سال باشد .اگر توانایی پرداخت هزینه را ندارید ،ممکن است هیئت مدیره
مدارس از هزینه های شما صرف نظر کنند.

مدارس دولتی توسط هیئت مدیره مدارس منتخب محلی اداره می شوند.
مــدارس خصوصــی آلبرتــا اســتانداردهای خــود را بــرای ثبــت نــام تعییــن مــی کننــد کــه اغلــب بــر اســاس
فلســفه مذهبــی یــا آموزشــی اســت .شــما مــی توانیــد فرزنــد خــود را بــه یــک مدرســه خصوصــی بفرســتید،
امــا بایــد بخشــی یــا تمــام هزینــه را پرداخــت کنیــد .از مدرســه در مــورد هزینــه هــا و اینکــه فرزنــد شــما
بــرای دیپلــم دبیرســتان آلبرتــا در مدرســه اعتبــار کســب مــی کنــد یــا خیــر ســوال بپرســید.
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سال تحصیلی
هیئــت مدرســه مــی توانــد تقویــم ســال تحصیلــی خــود را بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای دانــش آمــوزان
و جوامــع محلــی خــود ایجــاد کنــد .اکثــر مــدارس از ســپتامبر تــا ژوئــن ،بــا تعطیــات تابســتانی در جــوالی
و آگوســت فعالیــت مــی کننــد .بــا ایــن حــال ،مدارســی وجــود دارنــد کــه ســال تحصیلــی جدیــد را در مــاه
آگوســت آغــاز مــی کننــد و بــا تعطیــات کمتــری در طــول ســال فعالیــت مــی کننــد .اکثــر مــدارس طبــق
برنامــه زیــر کار مــی کننــد:
معمـوال بیـن سـاعت  8صبـح تـا  9صبـح شـروع شـده و بیـن سـاعت  3تـا  4بعـد از ظهـر ،دوشـنبه تا
●مدرسـه
ً
جمعـه بـه پایان می رسـد.
●مـدارس آخـر هفتـه هـا و تعطیلات رسـمی تعطیـل هسـتند .آنهـا همچنیـن از  24دسـامبر تـا  2ژانویـه
(حداقـل) ،و حداقـل بـه مـدت یـک هفتـه بـه نـام تعطیلات بهـار در مـاه مـارس یـا آوریـل بسـته هسـتند.
●مـدارس بـه مـدت چهـار تـا شـش روز در سـال تحصیلـی بـرای فعالیتهـای توسـعه حرفـهای ،از جملـه
همایشهـای معلمـان ،تعطیـل اسـت .قبـل از ثبـت نـام فرزندتـان در مدرسـه ،در مـورد تقویـم و برنامـه مدرسـه
سـوال کنیـد .برخـی مـدارس برنامـه زمانـی متفاوتـی دارنـد.

نکته
بای ــد ب ــرای مراقب ــت از ک ــودکان زی ــر  12س ــال ،بع ــد از مدرس ــه ،در ط ــول تعطیل ــی م ــدارس و در تعطی ــات عمومــی
و روزه ــای رش ــد حرف ــه ای ،در صورتــی ک ــه خواه ــر ی ــا ب ــرادر بزرگت ــر ی ــا ش ــخص دیگ ــری ب ــرای نظ ــارت ب ــر آنه ــا در
دس ــترس نباش ــد ،برنام ــه ری ــزی کنی ــد.
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ثبت نام فرزندان
مــی توانیــد مدرســه فرزندتــان را خــود انتخــاب کنیــد .اگــر مدرســه ای خــارج از همســایگی خــود انتخــاب
مــی کنیــد ،در مــورد ســرویس مــدارس پــرس و جــو کنیــد .بــا هیئــت مدیــره مدرســه محلــی خــود تمــاس
گرفتــه تــا بدانیــد فرزنــد خــود را در چــه مدرســه ای مــی توانیــد ثبــت نــام کنیــد و در مــورد مــدارس و برنامــه
هایــی ماننــد کالس هــای زبــان انگلیســی بــه عنــوان زبــان دوم ،آمــوزش زبــان هــای دیگــر بــه جــز انگلیســی
و برنامــه ورزشــی یــا هنــری اطالعــات بیشــتری کســب کنیــد.

بـرای ثبـت نـام فرزندتـان ،بایـد دانـش آمـوز و یـک مترجـم (در صـورت نیـاز) و مـدارک زیـر بـه همـراه

داشـته باشـید:

●مدارک شناسایی مانند شناسنامه ،گذرنامه یا مدارک وضعیت اقامت دائم برای خود و فرزندتان
●مـدارک مدرسـه کشـور یـا اسـتان/منطقه خـود (در صـورت لـزوم ترجمـه شـده باشـد) ،ماننـد نمـرات ،نمونـه
هایـی از فعالیـت مدرسـه فرزنـد شـما
●کارت واکسن

مدیر مدرسه یا سایر کارکنان مدرسه با شما و فرزندتان صحبت می کنند و فرزندتان را در
کالس مناسب ثبت نام می کنند.

برای تماس با هیئت مدرسه محلی یا پیدا کردن مدرسه

●به  Education.alberta.ca/alberta-education/ school-authority-indexمراجعه کنید.
●در صفحات کسب و کار دفترچه تلفن ،به بخش مدارس مراجعه کنید

آیا می دانستید؟
برنامه های انگلیسی به عنوان زبان دوم به کودکان کمک می کنند زبان انگلیسی را سریعتر یاد گرفته و با زندگی
در آلبرتا سازگار شوند .برای اطالع از این برنامه ها ،با مدرسه تماس بگیرید.
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فرهنگ مدارس آلبرتا
ممکن است متوجه تفاوتهای بین مدارس آلبرتا و مدارس کشور یا استان/منطقه خود شوید:
●والدیـن بایـد در آمـوزش فرزنـد خـود مشـارکت داشـته باشـند .بیشـتر مـدارس از والدیـن انتظـار دارنـد کـه
در جلسـات معلمـان شـرکت کـرده و همچنیـن از والدیـن بـرای شـرکت در رویدادهـای دیگـر ماننـد کنسـرت هـا،
فعالیـت هـای ورزشـی و نمایشـگاه هـای علمـی دعـوت مـی کننـد.
●معلمان عموماً با دانش آموزان غیر رسمی رفتار می کنند.
●معلمان از دانش آموزان می خواهند تا نظرات خود را بیان کنند.
●دانش آموزان خشن از مدرسه اخراج می شوند.

نکته
در وضعیت شدید آب و هوایی ،تعطیلی مدارس و تغییرات در برنامه اتوبوس مدرسه از طریق رادیو یا وب سایت
مدرسه اطالع رسانی می شود.

اگر قصد دارید مهارتهای زبان انگلیسی خود را بهبود بخشید ،باید در کالسهای انگلیسی متناسب با سطح
خود شــرکت کنید .یکی از اســاتید مهارت فعلی شــما را ارزیابی می کند .ارزیابی ها بر اســاس اســتاندارد ملی
است .این سرویس برای اکثر تازه واردان رایگان است.
کالس های زبان انگلیسی ممکن است رایگان باشند .هزینه ها بسته به سطح و وضعیت مهاجرت شما متغیر
هستند .همسر و فرزندان شما نیز ممکن است بتوانند در کالس های رایگان انگلیسی شرکت کنند .کالسها
شامل زبان انگلیسی برای نوآموزان و برنامههای زبان فنی است.

آیا می دانستید؟
چندین نام برای توصیف کالس های زبان انگلیسی استفاده می شود ،از جمله
● - ESLانگلیسی به عنوان زبان دوم

● - EALانگلیسی به عنوان زبان بیشتر
● - ELLیادگیری زبان انگلیسی
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کارگران خارجی موقت
کارگــران خارجــی موقــت واجــد شــرایط برنامــه هــای آمــوزش زبــان تحــت حمایــت دولــت نیســتند .کارگــران
خارجــی موقــت مــی تواننــد خدمــات آمــوزش زبــان را از ســایر آژانــس هــای پشــتیبانی دریافــت کننــد.
●از کارکنان آژانس خدمات مهاجرتی کمک بگیرید.
در albertacanada.com/opportunity/settle/ language-training.aspx
●با سرویس ارزیابی در یکی از جوامع زیر تماس بگیرید.
●کلگری  -انجمن خدمات مهاجرتی کلگری – مرکز ارجاع زبان و ارزیابی حرفه ای مهاجر ()ILVARC
●ادمونتون  -خدمات اجتماعی کاتولیک  -مرکز ارزیابی زبان ،ارجاع و مشاوره ()LARCC
●فورت مک موری  -کالج کیانو  -آموزش پیوسته
●خدمات ارزیابی زبان لث بریج-آلبرتای جنوبی
●مشاور کارن زیمان
●مرکز پناهندگان آلبرتای مرکزی

مشــاوران در این مراکز ممکن اســت به زبان اصلی شما صحبت کنند .در مورد تحصیالت ،تجربه،
نیازها و عالیق خود با آنها صحبت کنید .آنها شما را به کالس های مناسب یا سایر برنامه های
آموزشی یا پیشرفته ارجاع می دهند.

راهنمای تازهواردان استان آلبرتا 125

مراکز آموزشی زبان انگلیسی
برای یافتن خدمات زبان انگلیسی ،با مراکز زیر تماس بگیرید
●کلگری  -انجمن آموزشی مهاجران کلگری 403-235-3666
●ادمونتون  -موسسه ارتباطات فرهنگی  -تبادل یادگیری 780-944-0792
●انجمن آموزش بزرگساالن جامعه تابر و منطقه 403-223-1169
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تحصیالت دانشگاهی
در آلبرتــا ،بزرگســاالن در برنامههــای آموزشــی پــس از متوســطه بــرای دریافــت مــدرک و بهبــود دانــش و
مهارتهــای خــود شــرکت مــی کننــد .اگــر در کشــور دیگــری درس خوانــده ایــد ،بایــد مــدارک تحصیلــی خــود
را بــرای تحصیــات دانشــگاهی ارزیابــی کنیــد .مؤسســات آموزشــی دانشــگاهی شــامل مــوارد زیــر اســت:
●دانشـگاه هـا در رشـته هایـی ماننـد علـوم ،بازرگانـی ،علـوم انسـانی و مهندسـی مـدارک کارشناسـی ارائـه می
کننـد .دانشـجویانی کـه دوره هـای کارشناسـی را بـه پایـان رسـانده انـد ،واجـد شـرایط ثبـت نـام در برنامـه هـای
تحصیلات تکمیلـی هسـتند ،کـه آنهـا را بـرای کار در زمینـه هایـی ماننـد حقـوق یـا پزشـکی آمـاده مـی کنـد.
●کالـج هـای دولتـی مـدرک دیپلـم ،ارتقـاء تحصیلـی ،انتقـال دانشـگاهی ،کارآمـوزی ،تحصیلات تکمیلـی و
برنامـه هـای کاربـردی را ارائـه مـی دهنـد.
●کالـج هـای خصوصـی گواهـی دیپلـم ،ارتقاء تحصیلی ،انتقال دانشـگاهی ،تحصیالت تکمیلـی و برخی برنامه
هـای عملـی ارائـه مـی دهنـد .کالـج های خصوصی اغلب به یک سـازمان مذهبی وابسـته هسـتند.
●موسسـات پلـی تکنیـک مـدرک دیپلـم ،مـدرک کاربـردی ،کارآمـوزی و برنامـه هـای آموزش پیوسـته ارائه می
دهنـد .بیشـتر دوره هـا بـه مشـاغلی ماننـد سـاخت و سـاز یـا کارهـای فنـی ماننـد تعمیـر کامپیوتـر مربـوط مـی
شوند.
●مـدارس حرفـه ای خصوصـی بـرای مشـاغل خـاص ماننـد نانـوا ،بارمن ،تکنسـین کامپیوتر یا آرایشـگر خدمات
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آموزشـی ارائـه می دهند.
●کارآمـوزی ترکیبـی از آمـوزش کالسـی و آمـوزش حیـن کار در یـک حرفـه اسـت .در آلبرتـا ،بیـش از 50
حرفـه (آشـپز ،نانـوا ،آرایشـگر ،برقـکار ،لولـه کـش ،مکانیـک کشـاورزی ،چرخـکار و غیـره) در برنامههـای آموزشـی
کارآمـوزی شـرکت مـی کننـد.

اگــر بــه شــغل خاصی عالقه مند هســتید و می خواهید درباره مدارســی که برنامــه های مربوطه
را ارائــه مــی دهند بیشــتر بدانید ،بــه آدرس زیر مراجعــه کنیــد .alis.alberta.ca/occinfo :برای
فهرســت کامل تمامی موسســات معتبر دانشگاهی آلبرتا ،به  ae.alberta.caو Post-Secondary
کلیک کرده و سپس بر  Post-secondary Institutionsکلیک کنید.

قبل از ثبت نام در برنامه های دانشگاهی ،باید موارد زیر را بررسی کنید.
●نظر کارفرمایان آلبرتا در مورد این برنامه
●شرایط ورود
●هزینه (شهریه ،کتاب)
●مدت زمان اتمام برنامه

موسسـات و برنامـه هـای دانشـگاهی شـرایط ورودی متفاوتـی دارنـد .بـرای پذیـرش ،ممکـن اسـت بـه

مـوارد زیـر نیـاز داشـته باشـید

●دیپلم دبیرستان یا معادل آن
●حداقل میانگین در دوره های دبیرستان
●سطح خاصی از مهارت های زبان انگلیسی
بسیاری از موسسات تحصیالت تکمیلی آموزش از راه دور و برنامه های آنالین ارائه می دهند.
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برای کسب اطالعات در مورد موسسات و برنامه های پس از متوسطه
●با شماره رایگان اطالعات شغلی آلبرتا  1-800-661-3753یا  780-422-4266در ادمونتون تماس بگیرید.
●زمـان انتخـاب برنامـه آمـوزش دانشـگاهی را در نظـر داشـته باشـید .بـرای سـفارش نسـخه رایـگان ،بـه وب
سـایت  alisبـه آدرس  alis.alberta.ca/publicationsرجـوع کنیـد.
●به  alis.alberta.ca/post-secondaryرجوع و بر  Explore School and Program Optionsکلیک کنید
●در  ae.alberta.caبر  Post-Secondaryکلیک کنید

هزینه تحصیالت دانشگاهی
 Student Aid Albertaبــه دانشــجویان واجــد شــرایط تحصیــات تکمیلــی آلبرتــا کمــک مــی کنــد تــا هزینــه
هــای اساســی آمــوزش و زندگــی را تامیــن کننــد .در آلبرتــا دانشآمــوزان پــس از دوره متوســطه از منابــع
مالــی مختلفــی بــرای پرداخــت هزینــه تحصیــل خــود اســتفاده مــی کننــد کــه ممکــن اســت شــامل وام
دانشــجویی ،بورســیه تحصیلــی ،کمــک هزینــه یــا کمــک هزینــه تحصیلــی باشــد .هــدف کمــک هــای مالــی
اطمینــان از ایــن مســاله اســت کــه دانــش آمــوزان بــر تحصیــات خــود تمرکــز مــی کننــد.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد وام هــای دانشــجویی بــه  Understanding Your Student Loanدر
 studentaid.alberta.caمراجعه کنید.
اطالعات مهمی مانند نحوه دریافت وام دانشــجویی ،مســئولیتهای شــما در صورت دریافت وام دانشــجویی،
بازپرداخت وام دانشجویی و موارد دیگر به اختصار بیان شده اند.

برای اطالعات بیشتر در مورد گزینه های بودجه و نحوه پرداخت هزینه تحصیالت دانشگاهی ،به Money 101:
 Budgeting Basics for Further Educationمراجعه کنید.
برای ســفارش نســخه رایگان ،به وب ســایت  alisبه آدرس  alis.alberta.ca/publicationsرفته یا با خط تلفن
اطالعات شغلی آلبرتا به شماره ( 1-800-661-3753رایگان) یا  780-422-4266در ادمونتون تماس بگیرید.
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ادامه تحصیل
در برنامــه آمــوزش پیوســته ،مــی توانیــد خــود را ارتقــا داده ،مهــارت هــای زبــان انگلیســی خــود را بهبــود
بخشــیده ،یــا یــک مهــارت جدیــد بــرای ســرگرمی بیاموزیــد.
شوراهای آموزش بزرگساالن جامعه فرصت های آموزش بزرگساالن را به صورت پاره وقت پشتیبانی می کند،
از جمله کالس های سوادآموزی بزرگساالن و انگلیسی به عنوان زبان دوم.
برای کسب اطالعات بیشتر ب ه  ae.alberta.caمراجعه کنید .روی صفحه  PostSecondaryو سپس روی �Com
 munity Learningکلیک کنید.

کالج ها ،هیئت مدیره مدارس و اتحادیه ها
اغلــب کالس هــای شــبانه را برای افرادی کــه عالقه مند به یادگیری موضوعات مختلــف ،از پخت و پز و رقص
گرفته تا نجاری و شطرنج هستند ،ارائه می دهند.
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برای اطالعات بیشتر
●به  ae.alberta.caو  Post-Secondaryو سپس بر روی  Post-secondary Institutionsکلیک کنید.
●با هیئت مدیره مدرسه محلی خود تماس بگیرید.
●ادامه تحصیل یا آموزش بزرگساالن را به صورت آنالین جستجو کنید.
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حقوق بشر
حقوق بشر در آلبرتا تحت نظارت قوانین فدرال و استانی اداره می شود:
●منشور حقوق و آزادی های کانادا
●قانون حقوق بشر کانادا
●قانون حقوق بشر آلبرتا

منشور حقوق و آزادی های کانادا
منشــور حقــوق و آزادی هــای کانــادا تضمیــن مــی کنــد کــه حقــوق و آزادی هــای اساســی بشــر در قوانیــن
کانــادا و در سیســتم قضایــی رعایــت مــی شــود .منشــور مــوارد زیــر را نیــز تضمیــن مــی کنــد.
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●آزادی های اساسی ،مانند آزادی بیان ،اندیشه و مذهب
●حقوق برابر برای حصول اطمینان از حمایت یکسان از افراد
●حقوق قانونی ،مانند حق مفروضه بی گناهی از جرم تا زمانی که مجرمیت در دادگاه ثابت شود
●حقوق جابجایی ،مانند حق سفر ،زندگی و جستجوی کار در هر نقطه از کانادا

برای کسـ�ب اطالعات بیشـ�تر در مورد حقوق خود به عنوان یک شـ�هروند کانادایی ،ب ه �canadian
 heritage.gc.caمراجعه و روی حقوق بشر کلیک کنید.

قانون حقوق بشر کانادا
ایــن قانــون تحــت نظــارت دولــت فــدرال بــوده و بــرای کارفرمایــان ،اتحادیــه هــا و ارائــه دهنــدگان خدمــات
رفاهــی اعمــال مــی شــود .ایــن قانــون تبعیــض بــر اســاس نــژاد ،قومیــت ،رنــگ ،مذهــب ،ســن ،جنســیت،
گرایــش جنســی ،وضعیــت تأهــل ،وضعیــت خانوادگــی ،ناتوانــی و محکومیتــی کــه عفــو شــده ایــد را ،ممنــوع
کــرده اســت.
کمیســیون حقوق بشــر کانادا شــکایات مربوط به تبعیض (رفتار ناعادالنه به یکی از دالیل فوق) را تحت این
قانون بررسی می کند.

برای اطالعات بیشتر
●به صورت رایگان با شماره  1-888-214-1090تماس بگیرید
●به  www.chrc-ccdp.caمراجعه کنید

قانون حقوق بشر آلبرتا
قانــون حقــوق بشــر آلبرتــا بــرای کارفرمایــان و ارائــه دهنــدگان خدمــات اســتانی ،از جملــه مالــکان ،اعمــال
مــی شــود .ایــن قانــون تبعیــض بــر اســاس نــژاد ،اعتقــادات مذهبــی ،رنــگ ،جنســیت ،ناتوانــی جســمی،
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ناتوانــی ذهنــی ،ســن ،اصــل و نســب ،محــل تولــد ،وضعیــت تأهــل ،منبــع درآمــد ،وضعیــت خانوادگــی یــا
گرایــش جنســی را ممنــوع میکنــد.
کمیس ــیون حق ــوق بش ــر آلبرت ــا ش ــکایات مرب ــوط ب ــه تبعی ــض (رفت ــار ناعادالن ــه ب ــه یکــی از دالی ــل ف ــوق) را
بررس ــی م ــی کن ــد.

برای کسب اطالعات بیشتر
●با شماره رایگان  310-0000تماس گرفته و یکی از شماره های  10رقمی زیر را وارد کنید:
● 780-427-7661شمال رد دیر
● 403-297-6571جنوب رد دیر
●به  albertahumanrights.ab.caبروید

کمیسیون حقوق بشر
اگــر فکــر مــی کنیــد کــه بــه دلیــل نــژاد ،اعتقــادات مذهبــی ،رنــگ ،جنســیت یــا  ....بــا شــما ناعادالنــه رفتــار
مــی شــود ،مــی توانیــد بــا کمیســیون حقــوق بشــر آلبرتــا یــا کمیســیون حقــوق بشــر کانــادا تمــاس بگیریــد.
تمــاس شــما محرمانــه خواهــد بــود .اگــر تصمیــم بــه شــکایت داریــد ،در اســرع وقــت اقــدام کنیــد .پــس از
گذشــت  12مــاه ،کمیســیون نمــی توانــد شــکایت شــما را بپذیــرد.
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قانون کیفری
قوانیــن کیفــری از افــراد و جامعــه کانــادا بــه طــور کلــی محافظــت مــی کنــد .در قوانیــن کیفــری کانــادا ،هــر
فــردی کــه متهــم بــه جــرم باشــد ،تــا زمانــی کــه جرمــش در دادگاه ثابــت نشــود ،بــی گنــاه محســوب مــی
شــود.
قوانین جزایی جرایمی مانند قتل ،تجاوز ،ســرقت و قاچاق و نگهداری مواد مخدر را بررســی می کند .پلیس به
جرایم جنایی رسیدگی می کند.
اگر افراد متهم به جنایت ،شاهد جنایت یا قربانی جنایت باشند ،ممکن است مجبور شوند به دادگاه مراجعه
کننــد .بــه آنها ســندی داده می شــود که می گوید چــه زمانی باید به دادگاه مراجعه کننــد .اگر در آن زمان در
دادگاه حاضر نشوند ،متهم به نقض قانون هستند.
دولت هزینه رســیدگی به اتهامات جنایی در دادگاه را می پردازد .این شــامل هزینه مترجم نیز می شــود .اگر
فردی متهم به جرم باشد ،ممکن است زندانی شود.

آیا می دانستید؟
مشکالت زبانی یا ناآگاهی از قانون دلیلی بر بی گناهی محسوب نمی شوند.
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قانون مدنی
قوانیــن مدنــی بــرای حــل و فصــل مشــاجرات خصوصــی یــا اختالفــات بیــن افــراد ،مشــاغل و ســازمان هــا
اســتفاده مــی شــود .بــه عنــوان مثــال ،اگــر افــراد در مــورد مالکیــت یــک ملــک اختــاف نظــر داشــته باشــند،
مــی تواننــد بــرای رفــع اختــاف بــه دادگاه مدنــی مراجعــه کننــد .اگــر مســتاجر و صاحبخانــه در مــورد ســپرده
تضمینــی اختــاف نظــر داشــته باشــند ،قوانیــن مدنــی تعییــن مــی کنــد کــه حــق بــا چــه کســی اســت .افــراد
هزینــه هــای دادگاه مدنــی را پرداخــت مــی کننــد ،از جملــه هزینــه هــای وکیــل و مترجــم در صــورت نیــاز.
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پلیس
پلیــس کانــادا متفــاوت از دولــت و ارتــش اســت .پلیــس مقــررات ســختگیرانه ای دارد .نقــش آنهــا در
جامعــه کانــادا خدمــت و محافظــت از مــردم اســت .شــما مــی توانیــد در بســیاری از موقعیــت هــا از
افســران پلیــس کمــک بخواهیــد :اگــر مــورد تعــرض قــرار گرفتــه ایــد ،اگــر چیــزی بــه ســرقت رفتــه یــا شــاهد
جنایتــی باشــید.

خدمات افسران پلیس در آلبرتا
●محلی (سرویس پلیس شهری) ،ملی (پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا) یا بومی (پلیس ملل اول).
●کارکنان زن و مرد را شامل شود
●برای ارتقای ایمنی و پیشگیری از جرم با جوامع همکاری می کنند

در صورت دستگیری:
●افسران پلیس باید کارت شناسایی خود را به شما نشان دهند
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●افسران پلیس باید دلیل دستگیری شما را توضیح دهند
●تا زمان صحبت با وکیل ،نیاز نیست اطالعاتی به غیر از نام و آدرس خود را در اختیار پلیس قرار دهید
●شما حق داشتن مترجم دارید
پلیس نمی تواند بدون دالیل قانونی (مانند حکم بازرســی خانه شــما) یا دالیل منطقی برای مشــکوک شدن به
(مثال کودکی در خانه مورد آزار قرار گرفته است) وارد خانه شما شود.
وقوع جرم
ً
اگر شــما متهم به یک جرم جنایی هســتید ،پلیس حق دارد عکس و اثر انگشــت شــما را بگیرد .همچنین اگر
مشکوک به رانندگی در حال مستی هستید نیاز به آزمایش خون و آزمایش الکل سنجی تنفسی دارید.
ـوال ظــرف  24ســاعت پــس از دســتگیری بایــد حکــم دادگاه
اگــر پلیــس قصــد دارد شــما را زندانــی کنــد ،معمـ ً
را دریافــت کنــد .اگــر دادگاه تصمیــم بــه آزادی شــما گرفــت ،بایــد شــرایطی را کــه دادگاه تعییــن کــرده
اســت ،رعایــت کنیــد .بــرای مثــال ،ممکــن اســت مجبــور شــوید گذرنامــه خــود را تحویــل داده یــا وثیقــه
(پولــی کــه در صــورت رعایــت شــرایط حکــم دادگاه بــه شــما بازگردانــده مــی شــود) بپردازیــد.

اگر فکر می کنید رفتار پلیس ناعادالنه بوده است ،می توانید شکایت کنید.

برای شــکایت از پلیس در جامعه خود با رئیس پلیس محلی یا کمیســیون پلیس تماس بگیرید .به قســمت
پلیس یا کمیسیون پلیس در صفحات آبی دفترچه تلفن نگاه کنید.
برای شکایت در مورد پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا ( ،)RCMPبا کمیسیون شکایات عمومی علیه RCMP
تماس بگیرید:
●به صورت رایگان با شماره  1-800-665-6878تماس بگیرید.
●به  www.cpc-cpp.gc.caبروید.
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آیا می دانستید؟
بــرای تمــاس بــا پلیس در مواقع اضطراری ،با  911تماس بگیرید .برخی از مناطــق در آلبرتا خدمات  911ندارند .در این
مناطق ،با شماره خدمات پلیس محلی تماس بگیرید.

آیا می دانستید؟
رشوه به افسر پلیس جرم است.
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وکال
ـاال بــه یــک وکیــل بــرای مشــاوره نیــاز
اگــر متهــم بــه جــرم بــوده یــا درگیــر اختــاف مدنــی هســتید ،احتمـ ً
داریــد .بــرای پیــدا کــردن وکیــل
●با خدمات ارجاع وکیل آلبرتا به شماره  1-800-661-1095یا  403-228-1722در کلگری تماس بگیرید.
●در دایرکتوری آنالین یا در صفحات تجاری دفترچه تلفن ،به بخش وکال مراجعه کنید.
●از آژانس خدمات مهاجرتی کمک بگیرید.

دستمزد وکال باالست .اگر درآمد پایینی دارید با سازمان های زیر تماس بگیرید:
● Legal Aidبرای افراد کم درآمد وکیل پیدا می کند .برای اطالعات بیشتر
●با مرکز خدمات حقوقی به شماره  1-866-845-3425تماس بگیرید.
●به وب سایت  Legal Aid Albertaبه آدرس  legalaid.ab.caبروید.
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●بخش  Legal Aidرا در فهرست راهنمای آنالین یا در صفحات تجاری دفترچه تلفن جستجو کنید.
●مراکـز حقوقـی جامعـه در چندیـن جامعـه آلبرتـا مشـاوره حقوقـی بـه افـراد کـم درآمـد ارائـه مـی دهنـد .برای
پیـدا کـردن مرکـز نزدیـک بـه خـود ،بـه وب سـایت  Pro Bono Law Albertaدر  pbla.caبرویـد.
●دانشـجویان حقوق مشـاوره حقوقی یا وکالت رایگان در مورد برخی از مسـائل حقوقی ارائه می دهند .برای
اطالعات بیشـتر تماس بگیرید.
●خدمات حقوقی دانشجویی ادمونتون به شماره  780-492-2226یا وب سایت slsedmonton.com
●کمک حقوقی دانشجویی به شماره  403-220-6637در کلگری یا وب سایت slacalgary.ca

ارائه خدمات به قربانیان
قربانــی جنایــت شــخصی اســت کــه در نتیجــه جــرم متضــرر مــی شــود .هــر کســی مــی توانــد قربانــی
جنایــت شــود .اگــر قربانــی جنایــت هســتید ،از شــما حمایــت مــی شــود.
واحدهای ارائه خدمات به قربانیان در سراسر آلبرتا اطالعات ،ارجاع و پشتیبانی رایگان را به قربانیان جنایت
ارائه می دهند.

●بیانیـه تاثیـر جنایـت .قربانیـان نامـه نوشـته تـا بـه دادگاه بگوینـد که جنایـت بر آنها و افـراد نزدیک به آنها
چـه تأثیـری گذاشـته اسـت .ایـن عبـارت در دادگاه تنهـا در صورتـی اسـتفاده مـی شـود کـه فـرد متهـم مجـرم
شـناخته شود.
●درخواسـت اسـترداد .راهـی اسـت بـرای جبـران خسـارت مالـی بـه قربانیـان .قاضـی ممکـن اسـت حکـم بـه
بازپرداخـت مـواردی ماننـد خسـارت ،از دسـت دادن مـال و آسـیب روانـی یـا بدنـی بدهـد.

●دسترسـی بـه مزایـای مالـی .در آلبرتـا ،قربانیانـی کـه در نتیجـه یـک جنایـت خشـن از نظـر روحـی یا جسـمی
آسـیب دیـده انـد ،واجـد شـرایط درخواسـت برنامـه مزایـای مالـی قربانیـان جنایـت هسـتند .ایـن برنامـه مزایایی
را بـر اسـاس میـزان جراحـات قربانـی ارائـه مـی دهـد کـه باید توسـط پزشـک متخصص تأییـد شـود .قربانی باید
جنایـت را در یـک بـازه زمانـی معقـول بـه پلیـس گـزارش دهد.
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برای اطالعات بیشتر
●بـا شـماره تلفـن رایـگان ( 310-0000بعـد از درخواسـت 780-427-3460 ،را وارد کنیـد) یـا  780-427-3460در
ادمونتـون تمـاس بگیریـد .درخواسـت کتابچـه پروتـکل قربانیـان جـرم :آنچـه قربانیـان جـرم از سیسـتم عدالت
کیفـری انتظـار دارند.
●بـه وب سـایت alberta.ca.رفتـه و روی  Victims of Crime Handbookکلیـک کنیـد .در وب سـایت کتـاب
راهنمـای قربانیـان جنایـت بـه  13زبان موجود اسـت.
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خانواده و قانون
در کانادا ،قوانین از همه اعضای خانواده ،از جمله فرزندان ،همسران و افراد مسن حمایت می کند.

فرزندان و والدین
والدیــن حــق دارنــد در مــورد نحــوه تربیــت فرزنــدان خــود تصمیــم بگیرنــد .آنهــا همچنیــن در قبــال کــودکان
زیــر  18ســال مســئولیت هــای قانونــی دارنــد:
●والدین باید غذا ،پوشاک و سرپناهی برای فرزندان خود فراهم کنند.
●والدیـن بایـد بـا فرزنـدان خـود یکسـان رفتـار کننـد .دختـران ماننـد پسـران ارزش دارنـد و از حقـوق مسـاوی
برخوردارنـد.
●والدیـن بایـد مراقبـت و نظـارت کافـی بـر کـودکان داشـته باشـند .سـن خاصـی بـرای تنهـا رهـا کـردن کودکان
در خانـه مشـخص نشـده اسـت .بـا ایـن حـال ،خانوادههـا بایـد بـرای کـودکان زیـر  12سـال ،در صورتـی کـه بیش
از چنـد دقیقـه تنهـا در خانـه رهـا شـوند ،مراقـب اسـتخدام کنند.
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●طبق قانون ،کودکان شش تا  16ساله ساکن آلبرتا باید به مدرسه بروند.

آیا می دانستید؟
در آلبرتا ،افراد  18سال و باالتر از نظر قانونی بالغ هستند.

در آلبرتا ،کودکان زیر  12سال به هیچ عنوان و در هیچ شغلی مجاز به کار نیستند .نوجوانان زیر  15سال می
توانند در مشــاغل تایید شــده از جمله مشــاغل خاصی در رســتوران ها و صنعت خدمات غذایی ،منشی گری یا
روزنامه فروشی کار کنند .همچنین محدودیت هایی در مورد مکان و زمان کار جوانان زیر  18سال وجود دارد.
برای اطالعات بیشتر با استانداردهای استخدامی تماس بگیرید:
●با شماره تلفن رایگان  1-877-427-3731یا  780-427-3731در ادمونتون تماس بگیرید.
●به  work.alberta.caبروید.

نکته
کودک آزاری را به شماره  1-800-387-5437گزارش دهید .نیازی به معرفی خود نیست.

کودک آزاری
آزار جســمی ،عاطفــی ،روانــی یــا جنســی کــودکان غیرقانونــی اســت .تمامــی مــوارد کــودک آزاری ،از جملــه
بــی توجهــی ،تمــاس جنســی ،ختنــه دختــران و کتــک زدن منجــر بــه کبــودی آزار و اذیــت هــای جــدی
هســتند .اگــر قوانیــن حمایــت از کــودک نقــض شــده باشــد ،مــی تــوان سرپرســتی کــودکان را بــه شــخص
دیگــری ســپرد.

خشونت
خشــونت باعــث آزار و اذیــت و احســاس تــرس یــا ناراحتــی قربانــی مــی شــود .افــرادی کــه مــورد آزار و اذیت
قــرار مــی گیرنــد بــرای دفــاع از خــود مشــکل دارنــد .بســیاری از کــودکان هر روزه شــاهد خشــونت هســتند.
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خشونت موارد زیر را در بر می گیرد:
●توهین کالمی
●شایعات اجتماعی (تهمت زدن به یک شخص یا پخش شایعه)
●خشونت فیزیکی (هل دادن ،ضربه زدن ،لگد زدن)
●آزار و اذیـت سـایبری (اسـتفاده از وب سـایت هـا ،تلفـن هـای همـراه یـا ایمیـل بـرای آسـیب رسـاندن بـه
شـخص دیگـر

در چنین مواردی با مشاوران آموزش دیده با شماره تلفن  1-888-456-2323به صورت رایگان در
آلبرتا تماس بگیرید .راهنما به بیش از  170زبان در دسترس است.

●نوجوانـان را تشـویق کنیـد کـه بـه  b-free.caمراجعـه کـرده یـا بـا شـماره تلفـن رایـگان  1-888-456-2323در
آلبرتـا تمـاس بگیرند.
●فرزنـدان خـود را تشـویق کنیـد تـا بـه سـایت  teamheroes.caرفتـه و بـازی آنالیـن در مـورد کنتـرل خشـم
بـازی کنند.

ازدواج و روابط قانونی بزرگساالن
در کانــادا ،زن و مــرد در ازدواج و روابــط قانونــی بــا هــم برابــر هســتند .زن و شــوهر مــی تواننــد تقاضــای
طــاق کننــد .همســرانی کــه متقاضــی طــاق هســتند ،بایــد بــا وکیــل مشــورت کننــد.
بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد طالق ،به  alberta.caمراجعــه کنید .در بخش حمایت هــای مالی ،خانوادگی و
اجتماعی ،روی رویدادهای زندگی کلیک کنید.
زن یا شوهری که تحت حمایت همسری با اقامت دائم هستند ،نمی توانند به دلیل جدایی زناشویی یا طالق
اخراج شوند.
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هنگامــی کــه ازدواج یــا رابطــه معمولــی بــه پایــان مــی رســد ،هــر دو والدیــن همچنــان مســئولیت حقوقــی
و مالــی در قبــال فرزنــدان خــود و گاهــی اوقــات در قبــال یکدیگــر دارنــد Child Support Services .یــک
ســرویس رایــگان اســت کــه بــه والدیــن بــا درآمــد محــدود کمــک مــی کنــد تــا موافقــت نامــه هــای حمایــت
از کــودک و حکــم دادگاه را دریافــت کننــد.

برای اطالعات بیشتر
●بـا شـماره تلفـن رایـگان  310-0000تمـاس گرفتـه و از نزدیکتریـن دفتـر خدمات پشـتیبانی کمـک بخواهید،
یـا بـا شـماره  780-415-6400در ادمونتـون یـا  403-297-6060در کلگـری تمـاس بگیرید.
●به  humanservices.alberta.ca/cssبروید

خشونت خانوادگی
خشونت خانوادگی یک موضوع جدی است که همه اعضای یک خانواده از جمله کودکان را تحت تاثیر قرار می
دهد .خشونت خانوادگی شامل آزار جسمی ،جنسی ،عاطفی ،روانی ،مالی و معنوی است .خشونت خانوادگی به
کودکان آسیب می رساند حتی اگر مستقیما مورد آزار قرار نگیرند یا در زمان وقوع خشونت در مکان دیگری
باشند .خشونت جسمی و جنسی علیه هر کسی ،اعم از اعضای خانواده ،چه در داخل و چه خارج از خانه ،جرم
است.

قربانی خشونت خانوادگی این حق را دارد
●با ادب و احترام با او رفتار شود
●از خشونت در امان باشد
●قانون از او در برابر آسیب محافظت کند.
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اگر امنیت یکی از اعضای خانواده نگران کننده اســت ،دســتور حفاظت ،دســتور منع یا قرار صلح را از دادگاه
دریافت کنید.

اگر در یک رابطه خشونت آمیز هستید ،می توانید طالق بگیرید.

زنــان و کودکانــی کــه قربانــی خشــونت خانوادگــی مــی شــوند مــی تواننــد بــه پناهــگاه زنــان مراجعــه کننــد.
پناهــگاه هــای زنــان مســکن امــن ،غــذا ،حمــل و نقــل ضــروری ،پوشــاک ،مشــاوره ،برنامــه ریــزی بــرای کودکان
و اطالعــات را رایــگان ارائــه مــی دهنــد .بــرای یافتــن نزدیکتریــن پناهــگاه ،بــا شــورای پناهگاههــای زنــان
آلبرتــا تمــاس بگیریــد:
●با شماره رایگان  1-866-331-3933تماس بگیرید.
●بر روی  acws.caو سپس  Sheltersکلیک و روی  Find a Shelterکلیک کنید.

برای دریافت کمک و اطالعات در مورد خشونت خانوادگی:
●با شماره رایگان  310-1818در آلبرتا تماس بگیرید .راهنما به بیش از  170زبان در دسترس است.
●به سایت  familyviolence.alberta.caبروید

مهم
اگر شما یا شخص دیگری در معرض خطر فوری است ،با  911تماس بگیرید.
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رانندگی و وسایل نقلیه
بســیاری از ســاکنین آلبرتـا رانندگــی کــرده و خــودروی شــخصی دارنــد .در اکثــر شــهرهای آلبرتــا مــی توانیــد
بــا وســایل حمــل و نقــل عمومــی از مکانــی بــه مــکان دیگــر برویــد ،بنابرایــن نیــازی بــه ماشــین نداریــد .امــا
حتــی اگــر ماشــین نداریــد ،بهتــر اســت گواهینامــه آلبرتــا را داشــته باشــید.
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گرفتن گواهینامه رانندگی آلبرتا
داشتن گواهینامه رانندگی آلبرتا به دالیل زیر مهم است:
●کارت شناسایی عکسدار و معتبر است.
●ممکن است برای کار نیاز به رانندگی داشته باشید.
●اگـر مجـوز از کشـور دیگـر یـا اسـتان دیگـر یـا قلمـرو کانـادا داریـد ،ممکـن اسـت فقـط بـرای مـدت محـدودی
معتبر باشـد.
●مهاجـر قانونـی کانـادا یـا شـهروند کانادایـی مقیـم آلبرتـا ،بایـد گواهینامـه رانندگـی آلبرتـا را ظـرف  90روز
پـس از ورود بـه اسـتان دریافـت کنـد ،صـرف نظـر از اینکـه در ایـن  90روز بـه خارج از آلبرتا سـفر کـرده یا خیر.
●شـهروند کانـادا یـا مقیـم دائمـی کـه در آلبرتـا کار مـی کنـد امـا محـل اقامـت او خـارج از اسـتان اسـت ،می
توانـد از گواهینامـه معتبـر اسـتان یـا قلمـرو خـود اسـتفاده کنـد .بـا ایـن حـال ،بایـد وسـیله نقلیـه خـود را در
آلبرتـا ثبـت کنیـد.
●دانشـجوی تمـام وقـت یـا دانشـجویانی بـا فرصـت مطالعاتـی ،می تواننـد از گواهینامه رانندگی معتبر کشـور
یـا اسـتان یا قلمـرو خود اسـتفاده کنند.
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بــرای دریافــت گواهینامــه رانندگــی ،باید بــه مرکز رانندگی آلبرتــا مراجعه کنید .بــرای پیدا کردن
مرکز در نزدیکی خود ،به  servicealberta.caرفته و در صفحه  Registry servicesروی Registry
 agentsکلیک کنید.

بایــد حداقــل دو قطعــه کارت شناســایی بــه همــراه داشــته باشــید کــه یکــی از آنهــا بایــد کارت شناســایی
عکــس دار باشــد .همچنیــن بایــد مدرکــی دال بــر حــق زندگــی در کانــادا و اقامــت آلبرتــا نشــان دهیــد.
تمــام مــدارک شناســایی بایــد اصــل باشــند  -کپــی قابــل قبــول نیســت .نمونــه هایــی از مــدارک قابــل قبــول
عبارتنــد از:
●شناسـه عکـسدار ،ماننـد گواهینامـه رانندگـی معتبـر از حـوزه قضایی دیگر ،گذرنامـه ،کارت  Nexusیا کارت
اقامـت دائم
●کارت شناسـایی بـدون عکـس ،ماننـد شناسـنامه ،قبـض آب و بـرق یـا سـند کمـک دولتـی (بـه عنـوان مثـال،
سـند پشـتیبانی درآمـد) .ایـن شناسـه بایـد حداقـل شـامل دو مـورد از مـوارد زیر باشـد :نـام کامـل ،آدرس ،تاریخ
تولـد یـا امضای شـما.
●مدرک حضور قانونی در کانادا ،مانند ویزای کار ،گواهی تولد کانادا ،کارت  Nexusیا کارت اقامت دائم
●مدرکـی دال بـر اقامـت آلبرتـا ،ماننـد قبـوض گاز ،بـرق کـه نـام و آدرس شـما را نشـان دهـد .قـرارداد اجـاره یـا
اجـاره شـخص ثالـث همـراه بـا امضـا؛ یـا نامـه از کارفرمـای مسـتقر در آلبرتا مبنی بر اینکه شـما کارمند و سـاکن
آلبرتا هسـتید.
بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد گواهینامــه رانندگــی ،بــه  servicealberta.caمراجعــه کنیــد .روی Drivers/
 Vehiclesو ســپس  Residency and ID Requirementsکلیــک کنیــد.
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نکته برای کارگران خارجی موقت
هن ــگام درخواس ــت گواهینام ــه ،اص ــل مج ــوز کار را ب ــه هم ــراه داش ــته باش ــید .مج ــوز کار مدرکــی دال ب ــر حض ــور
قانونـــی شـــما در کانـــادا اســـت .اگـــر شـــما یـــک کارگـــر خارجـــی موقـــت تحـــت برنامـــه کارگـــران فصلـــی کشـــاورزی
هســـتید ،نمـــی توانیـــد گواهینامـــه رانندگـــی آلبرتـــا یـــا کارت شناســـایی دریافـــت کنیـــد.

آیا می دانستید؟
اگـــر واجد شـــرایط گواهینامه رانندگی نباشـــید (به دلیـــل تعلیق گواهینامه ،وضعیت پزشـــکی و غیـــره) ،همچنان
می توانید کارت شناســـایی عکســـدار آلبرتا دریافت کنید (شـــما نمی توانید هر دو را داشـــته باشـــید) .این کارت
فقط برای شناســـایی شماســـت و به شـــما حق اســـتفاده از وســـیله نقلیه موتوری را نمی دهد.

نکته
ممکن اســت برای آزمون کتبی گواهینامه رانندگی نیاز به مترجم داشــته باشــید .برای یافتن مترجم ،با حمل و نقل
آلبرتا تماس بگیرید:

●با شماره تلفن رایگان  0000-310در آلبرتا تماس بگیرید و بعد از درخواست 780-427-8901 ،را وارد کنید.

●بــه  transportation.alberta.caبرویــد .روی  Drivers and Vehiclesو ســپس  Driver Guidesکلیــک کنیــد.

فهرست آژانس های معتبر ترجمه را جستجو کنید.
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تغییر گواهینامه رانندگی به گواهینامه رانندگی آلبرتا:
●مـی تـوان گواهینامـه رانندگـی معتبـر از یـک حـوزه قضایـی دیگـر در کانـادا را بـا گواهینامـه رانندگـی آلبرتـا
بـا کالس برابـر تغییـر داد.
●گواهینامـه رانندگـی کالس  5یـا باالتـر از اسـترالیا ،اتریـش ،بلژیـک ،فرانسـه ،آلمـان ،جزیـره مـن ،ژاپـن،
جمهـوری کـره ،سـوئیس ،تایـوان ،بریتانیـا (از جملـه ایرلنـد شـمالی) یـا ایـاالت متحـده ،را بـه گواهینامـه کالس
 5آلبرتـا تبدیـل کنیـد
●گواهینامـه معتبـر موتورسـیکلت (کالس  )6از اسـترالیا ،جزیـره مـن ،ایرلنـد شـمالی ،سـوئیس یـا ایـاالت
متحـده ،را بـه گواهینامـه کالس  6آلبرتـا تبدیـل کنیـد.
●اگر گواهینامه شما از کشورهای ذکر شده در باال صادر نشده و تجربه دو سال رانندگی دارید
●گواهینامه را (با ترجمه رسمی) که معادل یا باالتر از مجوز کالس  5آلبرتاست به اداره ثبت شان دهید.
●درخواست معافیت گواهینامه رانندگی را تکمیل کرده تا گواهینامه و تجربه رانندگی شما تأیید شود
●قبولی در یک آزمون کتبی در مورد قوانین رانندگی و یک آزمون رانندگی (آزمون عملی)

هنگامــی کــه تمــام شــرایط فــوق را بــرآورده کردیــد ،یــک مجــوز کالس  5آلبرتــا بــرای شــما صــادر مــی شــود.
گواهینامــه کالس  5بــه شــما اجــازه رانندگــی مــوارد زیــر را مــی دهــد:
●وسیله نقلیه سواری دو محور (خودرو ،وانت) ،به استثنای موتور سیکلت
●وسیله نقلیه سواری دو محور با یدک کش ،اگر تریلر مجهز به ترمز بادی نباشد.
●وسیله نقلیه تفریحی دو محور ،به استثنای وسایلی که مجهز به ترمز بادی هستند
●موتور سیکلت
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در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی
آلبرتــا یــک برنامــه گواهینامــه رانندگــی دارد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه راننــدگان جدیــد تجربــه و مهــارت
هــای الزم بــرای رانندگــی ایمــن دارنــد .تکمیــل دو مرحلــه (کتبــی و عملــی) برنامــه و دریافــت مجــوز کالس
 5حداقــل ســه ســال طــول خواهــد کشــید .بــرای شــروع برنامــه و دریافــت مجــوز مــوارد زیــر الزم اســت:
●حداقـل دو قطعـه کارت شناسـایی (شـامل یـک کارت شناسـایی عکـس دار و مجـوز کار یـا سـایر مـدارک دال
بـر اقامـت آلبرتـا و حضـور قانونـی در کانـادا) را بـه نماینـده رجیسـتری تحویـل دهیـد
●قبولی در تست بینایی سنجی
●قبولی در آزمون کتبی قوانین رانندگی .آزمون های کتبی رانندگی به زبان های زیر برگزار می شوند:
●عربی

●هندی

●چینی (سنتی)

●پنجابی

●انگلیسی

●اسپانیایی

●فارسی

●تاگالوگ (فیلیپین)

●فرانسوی

●ویتنامی

اگــر در آزمونهــای بینایــی و کتبــی قبــول شــوید ،گواهینامــه کالس  7بــه شــما داده میشــود .وقتــی
بــا ایــن گواهینامــه رانندگــی مــی کنیــد ،یــک راننــده دیگــر کــه حداقــل  18ســال ســن دارد بایــد شــما را
همراهــی کنــد

نکته
شما می توانید در آموزشگاه های رانندگی دارای مجوز استانی ،رانندگی را به زبان هایی غیر از انگلیسی یاد بگیرید.
برای لیســت آموزشــگاه های رانندگی دارای مجوز ،به  transportation.alberta.caمراجعه کنید .روی Drivers and
 Vehiclesو سپس روی  Driver Licensingکلیک کنید.
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خرید یا اجاره خودرو
شما می توانید یک خودرو یا کامیون جدید را خریداری یا اجاره کنید.
اجــاره وســیله نقلیــه شــبیه اجــاره خانــه اســت .شــما قــراردادی امضــا کــرده ،مبلــغ را طــی مــدت اجــاره
پرداخــت کــرده و پــس از پایــان اجــاره ،خــودرو را بــه شــرکت بــاز مــی گردانیــد .لیزینــگ ممکــن اســت راهــی
آســان بــرای اجــاره وســیله نقلیــه باشــد ،امــا ارزان تریــن راه نیســت.
معموال ضمانت
قیمت خودرو بســتگی به فروشــنده دارد .جســتجوی قیمت ها بهتر اســت .خودروهای جدید
ً
دارند ،به مدت یک سال یا بیشتر ،که به موجب آن بخشهای خاصی از خودرو به صورت رایگان برای مالک یا
شــخصی که خودرو را اجاره میکند ،تعمیر میشــود .هنگام خرید یک وســیله نقلیه نو یا دست دوم در آلبرتا،
چانه زدن خوب است.
شــما می توانید یک وســیله نقلیه دســت دوم را از یک فروشــنده ماشــین دســت دوم یا یک مالک خصوصی
خریــداری کنیــد .اکثــر خودروهای دســت دوم گارانتی ندارند .هنــگام خرید خودروی دســت دوم ،گزارش فنی
را درخواســت کــرده یــا خــودرو را به مکانیک معتبر نشــان دهید .این گزارش به شــما می گویــد که خودرو چه
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تعمیراتــی نیــاز داشــته و قیمت واقعی آن چقدر اســت .همچنین میتوانید گــزارش اطالعات خودرو و/یا حق
تصرف را در یک نماینده رجیستری درخواست کرده تا مطمئن شوید که مالک بدهکار نیست.

برای یافتن وسایل نقلیه نو و دست دوم و فروشندگان:
●به آژانسهای خودرو و نمایندگیها مراجعه کنید
●به بخش طبقه بندی شده روزنامه محلی نگاه کنید

برای اطالعات بیشتر در مورد اجاره و خرید خودرو به وب سایت های زیر مراجعه کنید:
●صنعت وسایل نقلیه موتوری آلبرتا در .www.amvic.org
●سـرویس آلبرتـا در  .servicealberta.caبـر روی صفحـه حفاظـت از مصـرف کننـده ،جوانـان مهاجر و سـپس
روی صندلـی راننـده کلیـک کنید.
●انجمن موتور آلبرتا در  .ama.ab.caروی  Auto & Drivingکلیک کنید.

شکایت خود را در شورای صنعت خودرو آلبرتا مطرح کنید:
● 1-877-279-8200رایگان در جنوب آلبرتا
● 1-877-979-8100رایگان در شمال آلبرتا

بیمه وسیله نقلیه
طبق قانون ،در صورت خرید یا اجاره وســیله نقلیه ،باید بیمه خودرو بخرید که خســارت مالی ،صدمات بدنی و
مرگ در صورت تصادف را پوشش دهد .رانندگی بدون بیمه جریمه سنگینی خواهد داشت.
بیمه خودرو و هزینه ها از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است .قبل از انتخاب بیمه نامه با چندین نماینده
بیمه صحبت کنید.
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برخی از شرکت های بیمه به افرادی که دوره آموزش رانندگی را در آموزشگاه های معتبر گذرانده اند ،تخفیف
می دهند .برخی شرکتها از افرادی که تجربه رانندگی ندارند هزینه بیشتری دریافت می کنند.
هنــگام خریــد بیمــه ،نماینــده بیمــه یــک کارت صورتــی رنــگ حــاوی نــام و آدرس شــما و نــام آژانــس بیمــه
بــه شــما مــی دهــد.

کسب اطالعات بیشتر در مورد بیمه خودرو:
●بـا کارگـزار یـا نماینـده بیمـه تمـاس بگیریـد .بـرای یافتـن کارگـزار در منطقه خـود ،به وب سـایت Insurance
 Brokers Association of Canadaبـه آدرس  ibac.caرفتـه و روی  Find a Brokerکلیـک کنیـد.
●با سرپرست بیمه آلبرتا تماس بگیرید:
●بـا شـماره تلفـن رایـگان  310-0000در آلبرتـا تمـاس بگیریـد و بعـد از درخواسـت 780-427-8322 ،را وارد
کنید .
●به آدرس  finance.alberta.ca/business/insuranceبروید.

نکته
بیمــه نامــه خــودرو را بــا دقت مطالعه کنید .موارد مبهم را از نماینده یا کارگزار بیمه بپرســید .هرگز ســندی را بدون
خواندن امضا نکنید.

ثبت خودرو
خریــد یــا اجــاره خــودرو را در نمایندگــی رجیســتری آلبرتــا ثبــت کنیــد .رانندگــی بــا وســیله نقلیــه ای کــه
ثبــت نشــده اســت مشــمول جریمــه اســت .بــرای ثبــت خــودرو بــه مــدارک زیــر نیــاز داریــد:
●عکس شناسایی ،مانند کارت اقامت دائم یا گواهینامه رانندگی
●آدرس آلبرتا
●مدرکـی مبنـی بـر مالکیـت خـودرو ،ماننـد صورتحسـاب فـروش ،قـرارداد اجـاره یـا گواهـی مالکیـت .علاوه بر
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ایـن ،اگـر وسـیله نقلیه شـما
کامال نو است ،باید اطالعات خودروی جدیدی را که از فروشنده خودرو دریافت کرده اید ارائه دهید
●
ً
●دسـت دوم اسـت و آخریـن بـار در اسـتان یـا قلمـرو دیگـری در کانـادا ثبـت شـده اسـت ،شـما بایـد مدرکـی
مبنـی بـر بازرسـی خـودرو در خـارج از اسـتان یـا بازرسـی وسـیله نقلیـه توسـط مکانیـک معتبـر ارائـه دهیـد.
●خـودرو وارداتـی اسـت ،شـما بایـد نسـخه اصلـی فـرم واردات خـودرو کانـادا را که بـرای آژانـس خدمات مرزی
کانـادا تکمیـل کـرده ایـد ،ارائـه دهیـد .بازرسـی خـارج از اسـتان نیز ممکن اسـت نیاز باشـد.
●با ارائه کارت بیمه (صورتی) ،بیمه معتبر آلبرتا را تایید کنید.

هنگامــی کــه فرم درخواســت را تکمیل و هزینه را پرداخــت می کنید ،گواهی ثبت و پالک خودرو
به شــما داده می شــود .رانندگان باید گواهی ثبت و کارت بیمه را همیشــه همراه داشته باشند.
عدم ارائه گواهی ثبت و کارت بیمه در صورت توقف توســط افســر پلیس ممکن اســت منجر به
جریمه یا توقف خودرو شود.

بـــرای اطالعـــات بیشـــتر در مـــورد ثبـــت نـــام خـــودرو ،بـــه  servicealberta.caمراجعـــه کنیـــد .روی
 Driving & Vehiclesکلیـــک کنیـــد.
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رانندگی و قانون
آلبرتا قوانین رانندگی و سیستم محروم از رانندگی دارد که باید از آن آگاه باشید.

کمربند ایمنی
طبق قانون ،همه رانندگان آلبرتا و مسافران آنها ملزم به بستن کمربند ایمنی هستند.
کــودکان زیــر شــش ســال کــه وزن آنها کمتــر از  18کیلوگــرم ( 40پوند) اســت ،باید در صندلــی ایمنی کودک
متناسب با وزن کودک بنشینند.

جریمه
(مثال رانندگی با سرعت غیر مجاز
پلیس رانندگان را به دلیل نقض قوانین راهنمایی و رانندگی جریمه می کند
ً
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یــا توقــف ممنوع) .رانندگان جریمه می شــوند و بین دو تا هفت نمــره منفی (نمره ای که به یک متخلف داده
می شــود) به آنها داده می شــود .رانندگانی با  15امتیاز منفی یا بیشــتر (هشت یا بیشتر برای دوره آزمایشی
 )GDLزی بــازه  2ســاله ،گواهینامــه آنهــا به مدت یک ماه تعلیق می شــود .رانندگی مجدد فقط تحت شــرایط
خاص امکان پذیر است.

نکته
اگر پلیس هنگام رانندگی شما را متوقف کرد ،در خودرو بمانید .وقتی پلیس نزدیک شد ،گواهینامه رانندگی ،کارت
ثبت خودرو و کارت بیمه را نشان دهید.

آیا می دانستید؟
اگر زبان انگلیسی شما ضعیف است ،از پلیس درخواست مترجم کنید .ناتوانی زبانی نمی تواند بهانه ای برای عدم
رعایت قوانین یا پیروی از دستورالعمل های پلیس باشد.

نوشیدن الکل و رانندگی
کانــادا قوانیــن ســختگیرانه ای در مــورد نوشــیدن الــکل و رانندگــی دارد .رانندگــی در حالــت مســتی جــرم
کیفــری محســوب شــده و خــاف قانــون اســت

موارد زیر جرم محسوب می شود:
●به دستور افسر پلیس مبنی بر تست تنفس یا خون بی توجهی کنید
●در هنگام رانندگی وسیله نقلیه ،سطح الکل خون شما بیش از  0.05درصد باشد
●یک بطری الکل در وسیله نقلیه داشته باشید
●ظروف الکلی باز نشده در دسترس راننده و مسافران داشته باشید

اگر این قوانین را زیر پا بگذارید:
●توقیف وسیله نقلیه شما
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●از دست دادن موقت یا دائمی گواهینامه رانندگی
●جریمه سنگین
●افزایش هزینه بیمه
●شرکت اجباری در کالس های ویژه رانندگان متخلف
●حکم زندان
●نصـب اجبـاری دسـتگاهی کـه شـما را ملـزم بـه ارائـه نمونـه تنفـس قبل از راه اندازی وسـیله نقلیـه خود می
کند
برای اطالعات بیشتر ،به  transportation.alberta.caرفته و روی  Impaired Drivingکلیک کنید.

تصادف
ددر صــورت تصــادف ،طبــق قانون باید نام ،آدرس ،شــماره گواهینامه رانندگی و مدارک ثبت نام و بیمه خود را
به راننده دیگر نشان دهید .راننده دیگر باید همین اطالعات را در اختیار شما قرار دهد .از همه شاهدان نام،
آدرس و شماره تلفن آنها را بپرسید.
اگــر فکــر می کنید تعمیر خســارت بیــش از  2000دالر هزینه دارد ،به پلیس اطالع دهید .پلیس از شــما می
خواهد که گزارش تصادف را پر کنید .همچنین باید با شرکت بیمه خود تماس بگیرید.
اگر کسی مجروح شده است ،با  911برای آمبوالنس و پلیس تماس بگیرید .طبق قانون باید تا زمان رسیدن
پلیس در محل حادثه بمانید.

رانندگی در زمستان و مراقبت از وسیله نقلیه
رانندگی در زمســتان آلبرتا شــامل رانندگی در هوای برفی ،یخی و دمای پایین اســت .آموزش رانندگی ایمن در
زمستان:
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●سرعت خود را کاهش دهید .توقف روی یخ و برف بیشتر از جاده های خشک طول می کشد.
●از تغییـرات ناگهانـی سـرعت یـا جهـت کـه در جـاده هـای یـخ زده یـا برفـی خطرنـاک اسـت ،خـودداری کنیـد.
آنهـا ممکـن اسـت باعـث لغـزش وسـیله نقلیـه شـما شـوند (از کنتـرل خـارج شـود).
●یک دوره در رانندگی زمستانی شرکت کنید.
●وسیله نقلیه خود را برای زمستان آماده کنید
●مطمئـن شـوید کـه وسـیله نقلیـه شـما بـه درسـتی کار مـی کنـد .هـوای سـرد مـی توانـد مشـکالت مکانیکـی
را بدتـر کند.
●از مایع شوینده و ضد یخ برای دماهای سرد استفاده کنید.
●از الستیک هایی با آج های مناسب زمستان استفاده کنید.
●هنگامـی کـه دمـا بـه  -20درجـه سـانتی گـراد مـی رسـد ،دو یـا سـه سـاعت قبـل از رانندگـی بخـاری را روشـن
کنیـد تـا موتـور بهتـر کار کنـد.

برای شرایط اضطراری زمستانی آماده شوید:
●اگـر گیـر کـرده یـا وسـیله نقلیـه شـما از کار افتـاد ،ممکـن اسـت مجبـور شـوید در وسـیله نقلیـه خـود تـا
رسـیدن کمـک منتظـر بمانیـد.
●لبـاس گـرم و لـوازم اضطـراری ماننـد غـذا ،شـمع و کبریـت در خـودرو بـه همـراه داشـته باشـید .از دیگـران
درخواسـت کمـک کنیـد.
●بـرای جلوگیـری از مسـمومیت بـا مونوکسـید کربـن ،پنجـره را کمـی بـاز کنیـد .بـه همیـن ترتیـب ،اگـر در
طوفـان و بـرف گیـر کـرده و همچنـان در حـال رانندگـی هسـتید بـرف را از اطـراف لولـه اگـزوز پـاک کنیـد.
اطالعات بیشتر در مورد رانندگی در زمستان را در  albertacanada.com/transportationبیابید.
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اقامت در کانادا
دریافــت شــهروندی کانــادا هــدف بســیاری از تــازه واردان اســت .اگــر مقیــم دائــم هســتید ،مــی توانیــد
بــه محــض ورود بــه کانــادا خــود را بــرای دریافــت شــهروندی آمــاده کنیــد.
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دریافت کارت اقامت دائم
کارت اقامــت دائــم وضعیــت شــما بــه عنــوان مقیــم دائــم کانــادا را نشــان مــی دهــد کــه بــه عنــوان بخشــی
از فرآینــد مهاجــرت صــادر مــی شــود.
کارت برای شــما پســت خواهد شــد .اگر هنگام ورود به کانادا به اداره مهاجرت ،پناهندگی و شــهروندی کانادا
آدرس پستی نداده اید ،در اسرع وقت این کار را انجام دهید .شما طی  180روز فرصت دارید تا آدرس پستی
خود را ارائه داده یا باید مجددا درخواست داده و هزینه را پرداخت کنید.

مزایای اقامت دائم:
●از مزایای اجتماعی کانادا ،از جمله مراقبت های بهداشتی و تحصیلی بهره مند شوید
●در هر نقطه از کانادا زندگی و کار کنید
●برای شهروندی کانادا اقدام کنید
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به عنوان یک مقیم دائم ،شما باید:
●مالیات فدرال ،استانی و شهری بپردازید
●به تمام قوانین فدرال ،استانی و شهری احترام بگذارید
●نمی توانید در انتخابات رای دهید یا نامزد یک پست سیاسی باشید
برای اطالعات بیشتر در مورد کارت اقامت دائم ،با اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا تماس بگیرید:
●به صورت رایگان با شماره  1-888-242-2100تماس بگیرید.
●به  cic.gc.caمراجعه و لینک مهاجران جدید کلیک و سپس دریافت کارت اقامت دائم را کلیک کنید.

کارگران خارجی موقت
اطالعات بخش فوق برای کارگران خارجی موقت صدق نمی کند.

راهنمای تازهواردان استان آلبرتا 164

خروج و ورود مجدد به کانادا
اگر قصد خروج از کشور را دارید ،باید کارت اقامت دائم خود را همراه داشته باشید .این مدرک نشان دهنده
وضعیت شما به عنوان مقیم دائم کانادا است .اگر به خارج از کانادا سفر نمی کنید ،کارت اقامت دائم خود
را در مکانی امن بگذارید و یک فتوکپی همراه داشته باشید.
اکثــر کارت هــای اقامــت دائــم پنــج ســال اعتبــار دارنــد ،امــا برخــی از آنهــا فقــط یــک ســال اعتبــار دارنــد .از
آنجایــی کــه بــرای ورود مجــدد بــه کانــادا بــه کارت نیــاز داریــد ،تاریــخ انقضــای کارت خــود را بررســی کــرده
و قبــل از خــروج از کشــور بــرای کارت جدیــد درخواســت دهیــد.
برای حفظ وضعیت خود به عنوان مقیم دائم ،باید در هر دوره پنج ساله دو سال ( 730روز) را در کانادا گذرانده
باشید.
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تبعید شدن
اداره مهاجرت ،پناهندگی و شهروندی کانادا می تواند از اقامت شما در کانادا امتناع کند.
●هنگام ورود یا درخواست اقامت دائم ،مدارک یا اطالعات نادرستی ارائه کرده باشید.
●شرایط (در صورت وجود) اقامت را رعایت نکرده باشید.
●محکوم به جرم کیفری باشید.
●در فعالیت های جاسوسی یا جنایات سازمان یافته دست داشته باشید.
●مرتکب جنایات جنگی شده باشید.
شــما ممکــن اســت حــق اعتــراض نســبت بــه تصمیمــی کــه مــی توانــد منجــر بــه اخــراج شــود را داشــته
باشــید .اگــر در مــورد وضعیــت خــود نگــران هســتید ،بــا شــماره تلفــن رایــگان  1-888-242-2100اداره
مهاجــرت ،پناهندگــی و شــهروندی کانــادا تمــاس بگیریــد یــا بــا یــک وکیــل متخصــص در قانــون مهاجــرت
صحبــت کنیــد.
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آیا می دانستید؟
شوهران یا همسرانی که مقیم دائم کانادا هستند ،نمی توانند به دلیل جدایی زناشویی یا طالق اخراج شوند ،حتی
اگر توسط همسرشان حمایت مالی شوند.

آیا می دانستید؟
والدین ،والدین فرزند پذیر و سرپرســتان می توانند برای کودکان زیر  18ســال درخواســت شــهروندی کنند و نیاز
نیست که  3سال ساکن کانادا بوده باشند.
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دریافت شهروندی کانادا
شرایط دریافت شهروندی کانادا
●حداقل  18سال سن داشته باشید
●وضعیت اقامت دائم در کانادا
●حداقل  1460روز در طول شـش سـال قبل از تاریخ درخواسـت در کانادا زندگی کرده باشـید .همچنین باید
حداقل  183روز طی چهار سـال را در کانادا حضور داشـته باشـید.
●چهـار سـال از شـش سـال قبـل از درخواسـت ،تعهـدات مربـوط بـه ثبـت مالیـات بـر درآمـد شـخصی را انجـام
داده باشـید

قصد خود را برای موارد زیر نشان دهید:
●زندگی در کانادا،
●کار خارج از کانادا به عنوان کارمند دولت یا در خارج از کشور با کارمندان دولت زندگی کنید
●بتوانید انگلیسی یا فرانسوی صحبت کنید
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●حقوق و مسئولیت های شهروندان کانادایی را بشناسید
●با تاریخ ،ارزش ها ،جغرافیا و نظام سیاسی کانادا آشنا باشید

نمی توانید شهروند کانادا شوید اگر
●در چهار سال گذشته مرتکب جرم شده اید
●در زندان یا در آزادی مشروط هستید
●مقامات کانادایی به شما دستور داده باشند که کانادا را ترک کنید
●خطری برای امنیت کانادا محسوب شوید

وقتــی شــهروند کانــادا مــی شــوید ،از حقوقــی مشــابه شــهروندانی کــه در کانــادا متولــد شــده انــد برخــوردار
هســتید .میتوانیــد رای دهیــد و پســت سیاســی دریافــت کنیــد:
●برای پاسپورت کانادا اقدام کنید.
●به راحتی وارد کانادا شده و از آنجا خارج شوید.
●برخورداری از حقوق کامل اقتصادی
●واجد شرایط برخی از مزایای بازنشستگی باشید.

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد اخــذ شــهروندی کانــادا ،بــا اداره مهاجــرت ،پناهندگــی و شــهروندی
کانــادا تمــاس بگیریــد:
●شماره رایگان .1-888-242-2100
●به  cic.gc.caمراجعه و بر  Immigrationو سپس بر روی  Citizenshipکلیک کنید.
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حمایت مالی از خانواده شما
بــه عنــوان مقیــم دائــم یــا شــهروند کانــادا ،مــی توانیــد بــرای حمایــت از اقــوام نزدیــک خــود بــرای مهاجــرت
بــه کانــادا اقــدام کنیــد.

کالس خانواده
اگــر شــهروند کانــادا یــا مقیــم دائــم کانــادا هســتید ،اسپانسرشــیپ کالس خانــواده بــه شــما ایــن امــکان
را مــی دهــد کــه از همســر ،شــریک زندگــی ،شــریک زناشــویی ،فرزنــد وابســته (از جملــه فرزنــد خوانــده)
یــا ســایر بســتگان واجــد شــرایط (ماننــد والدیــن یــا پدربــزرگ و مادربــزرگ) حمایــت کنیــد .بــرای دریافــت
اقامــت دائــم ،بایــد متعهــد شــوید کــه بســته بــه ســن و رابطــه آنهــا بــا شــما ،از آن فــرد و اعضــای خانــواده
بــه مــدت ســه تــا  10ســال حمایــت مــی کنیــد.
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بــرای اطالعــات بیشــتر در مورد حمایت مالــی کالس خانواده ،بــا اداره مهاجرت ،پناهندگی و شــهروندی کانادا
تماس بگیرید:
●به صورت رایگان با شماره  1-888-242-2100تماس بگیرید.
●در وب سایت  cic.gc.caروی مهاجرت و سپس  Canadiansکلیک کنید.
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اگر کمک الزم داشتید
بــرای برخــی از تــازه واردان بــه آلبرتــا ،بــه دالیــل بســیاری ،زندگــی جدیــد ممکــن اســت ســخت تــر از تصــور
آنهــا باشــد .برنامــه هــا و خدماتــی بــرای کمــک بــه شــما در دســترس اســت.
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پناهگاه های اضطراری
اگر پول ندارید می توانید مکان اقامت موقت در یک پناهگاه اضطراری پیدا کنید .در آلبرتا ،بسیاری از جوامع
پناهگاه های اضطراری برای افراد زیر ارائه می دهند:
●جوانان
●مردان یا زنان بی خانمان
●زنان و فرزندانی که قربانی خشونت خانوادگی هستند
پناهــگاه هــای اضطــراری رایــگان هســتند و محیطــی امــن را بــرای مــدت کوتاهــی فراهــم مــی کننــد .البتــه
توجــه داشــته باشــید کــه اعضــای خانــواده ممکــن اســت نتواننــد بــا هــم در یــک پناهــگاه بماننــد.

برای اطالعات بیشتر ،یا پیدا کردن یک پناهگاه اضطراری:
●بـه  humanservices.alberta.caرجـوع و روی  Programs & Services، Homelessnessو سـپس Find a
 Shelterکلیـک کنید.
شماره تلفن پناهگاه اضطراری را در صفحات اول دفترچه تلفن جستجو کنید.
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بانک های مواد غذایی
اگــر پــول کافــی بــرای خریــد مــواد مــورد نیــاز خــود نداریــد ،مــی توانیــد غــذای رایــگان را از بانــک مــواد
غذایــی دریافــت کنیــد .قبــل از اینکــه بتوانیــد از بانــک مــواد غذایــی اســتفاده کنیــد ،ممکــن اســت از شــما
خواســته شــود اطالعاتــی در مــورد درآمــد خــود ارائــه دهیــد.
به وب سایت انجمن شبکه غذایی آلبرتا به آدرس  foodbanksalberta.caمراجعه کنید
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کمک به افراد کم درآمد
اگــر درآمــد پایینــی داریــد ،ســازمانهای دولتــی و اجتماعــی برنامههــا و خدماتــی ارائــه میدهنــد کــه
ممکــن اســت بــرای شــما و خانــواد ه مفیــد باشــد .بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد برنامــه هــا و
خدمــات ارائــه شــده
●با کارکنان آژانس خدمات مهاجرتی صحبت کنید
●فهرستی از خدمات اجتماعی مانند سرپناه های اضطراری در دفترچه تلفن موجود است.
●در ادمونتون یا کلگری 211 ،را برای اطالعات جامعه و خدمات ارجاع شماره گیری کنید
●برای جستجوی خدمات اجتماعی و دولتی در شهر خود به  informalberta.caمراجعه کنید
به  alberta.caرفته و روی حمایت های مالی ،خانوادگی و اجتماعی کلیک کنید.
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حمایت درآمدی
اگــر منابــع الزم بــرای رفــع نیازهــای اولیــه خــود ماننــد غــذا ،پوشــاک و ســرپناه نداریــد ،ممکــن اســت واجــد
شــرایط دریافــت مزایــای مالــی دولــت آلبرتــا باشــید .میــزان کمــک هــای موجــود بســتگی بــه موقعیــت هــر
فــرد دارد (بــه عنــوان مثــال ،توانایــی او بــرای کار و تعــداد فرزنــدان خانــواده) .حمایــت درآمــدی بخشــی از
یــک سیســتم پشــتیبانی بــه نــام آلبرتــا ورکــز  /آلبرتــا پشــتیبانی اســت.
اگــر مقیــم دائــم یا متقاضی پناهندگی هســتید و منابع الزم برای برآورده کردن نیازهــای اولیه خود را ندارید،
واجد شرایط حمایت درآمد هستید.
در صورت مهاجرت به کمک برنامه اسپانسرشــیپ ،مســئولیت حمایت از شــما بر عهده اسپانسر شماست .اما
ممکن است واجد شرایط حمایت درآمد باشید اگر
●حامی شما شغل خود را از دست داده است
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●حامی شما به مسئولیت های خود عمل نکرده است
●از شما سوء استفاده شده است
گردشــگران ،دانشــجویان خارجــی ،کارگــران خارجــی موقــت ،افــراد غیرقانونــی در کانــادا ،افــرادی کــه دارای
مجــوز اقامــت موقــت هســتند (بــه اســتثنای کســانی کــه دولــت آلبرتــا آنهــا را تاییــد کــرده و کســانی کــه
توســط اداره مهاجــرت ،پناهندگــی و شــهروندی کانــادا بــه عنــوان قربانیــان قاچــاق انســان شــناخته مــی
شــوند) و کســانی کــه پناهندگــی آنهــا رد شــده اســت .واجــد شــرایط حمایــت درآمــدی نیســتند.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد حمایت درآمدی
●با مرکز پشتیبانی آلبرتا به شماره  1-877-644-9992یا  780-644-9992در ادمونتون تماس بگیرید.
●به  humanservices.alberta.ca/isبروید
●از مرکز پشتیبانی آلبرتا ورکز/آلبرتا دیدن کنید.
بــرای یافتــن مرکــز نزدیــک خــود ،بــا مرکــز پشــتیبانی آلبرتــا بــا شــماره هــای ذکــر شــده در بــاال تمــاس
بگیریــد یــا بــه آدرس  humanservices.alberta.ca/officesبرویــد.

نکته برای کارگران خارجی موقت
اگر شما یک کارگر خارجی موقت هستید ،واجد شرایط حمایت درآمدی نیستید.
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تفریح در آلبرتا
یکی از بهترین راهها تفریح در منطقه جدید است.

گردش در شهر
بــا بازدیــد از جاذبــه هــای محلــی و پــارک هــا یــا شــرکت در رویدادهــای فرهنگــی و تفریحــی ،جامعــه خــود
را بشناســید.
برای تماس با دفتر اطالعات گردشگری محلی خود
●بـه  travelalberta.comبرویـد .روی  Places to Goو سـپس روی یکـی از مـکان هـای لیسـت شـده کلیـک
کنید .
●به  auma.caمراجعه کنید.
●به اطالعات توریستی یا اطالعات بازدیدکنندگان در صفحات آبی دفتر تلفن نگاه کنید
کارکنان دفتر اطالعات توریســتی محلی اطالعاتی در مورد پارک ها ،امکانات تفریحی و رویدادها به شــما ارائه
داده که برخی از آنها رایگان هستند .آنها همچنین می توانند اطالعاتی در مورد جاذبه هایی مانند باغ وحش
ها ،موزه ها و گالری ها ارائه دهند.
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ورزش و تفریح
بســیاری از مــردم آلبرتــا در ورزش هــای مختلــف بــه صــورت حرفــه ای و آماتــور شــرکت مــی کننــد و از
تماشــای آن لــذت مــی برنــد .دانشآمــوزان در مدرســه ورزش کــرده و بســیاری از بزرگســاالن تیــم هایــی
تشــکیل داده و از امکانــات تفریحــی اجتماعــی ماننــد اســتخرهای شــنا و میدانهــای یــخ زده اســتفاده
میکننــد.

کسب اطالعات بیشتر
●به وب سایت  Alberta Sport Connectionدر  albertasport.caبروید .روی ورزش و سپس سازمان های
ورزشـی اسـتانی کلیک کنید .ورزش مورد نظر را جسـتجو کنید.

نکته
اگـــر توانایـــی پرداخـــت وســـایل ورزشـــی یـــا هزینـــه هـــای فعالیـــت ورزشـــی یـــا تفریحـــی فرزندتـــان را نداریـــد ،از
انجم ــن ارائ ــه دهن ــده فعالی ــت ه ــا در م ــورد برنام ــه ه ــای کاه ــش هزین ــه و یاران ــه وس ــایل ورزشــی س ــوال بپرس ــید.

فعالیت های فرهنگی
آلبرتا فعالیت های فرهنگی متعددی مانند رقص ،کنســرت ،تئاتر ،گالری های هنری و اماکن تاریخی دارد .در
طول تابســتان ،در سراســر اســتان نمایشگاهها و جشنوارهها و همچنین جشــنها و فستیوالهای خاص مانند
کَ لگــری ِاســتمپید و جشــنواره میــراث ادمونتون برگزار می شــود .این رویدادها اغلــب در روزنامه ها و رادیو و
تلویزیون تبلیغ می شود.

برای اطالعات بیشتر با سفر به آلبرتا تماس بگیرید:
●با شماره رایگان  1-800-252-3782تماس بگیرید.
●به  travelalberta.comمراجعه و روی  Things to Doکلیک کنید.
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گردش در منطقه
از آنجایــی کــه آلبرتــا منطقــه وســیعی را پوشــش مــی دهــد ،جاذبــه هــای طبیعــی و جوامــع اغلــب از هــم
دور هســتند .گــردش در منطقــه راحــت و ایمــن اســت.

مراکز اجتماعی
مــردم بــرای شــرکت در رویدادهــای اجتماعــی یــا ورزشــی ،جمــع آوری کمــک مالــی یــا شــرکت در کالس
هــای تفریحــی ماننــد یــوگا یــا نقاشــی بــه مراکــز اجتماعــی محلــه هــای خــود رجــوع مــی کننــد .گــروه هــای
میــراث فرهنگــی و ســازمان هــای مذهبــی نیــز فعالیــت هــای اجتماعــی ،آموزشــی و مذهبــی ارائــه مــی
دهنــد.
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آیا می دانستید؟
بســیاری از کتابخانــه هــا ،مراکــز تفریحــی ،مــوزه هــا ،سیســتم هــای حمــل و نقــل و ســایر امکانــات عمومــی برنامــه
ه ــای کاه ــش هزین ــه دارن ــد ک ــه از ک ــودکان ،دان ــش آم ــوزان ،س ــالمندان و در برخــی م ــوارد اف ــراد ب ــا درآم ــد پایی ــن
پ ــول کمت ــری دریاف ــت مــی کنن ــد .در ه ــر مرک ــز دولتــی در م ــورد برنام ــه ه ــای کاه ــش هزین ــه ه ــا س ــوال کنی ــد.

رفتن به مقصد مورد نظر
اگر ماشین ندارید ،میتوانید ماشین کرایه کرده یا با اتوبوس ،قطار یا هواپیما به مقصد بروید:
●بـرای کرایـه ماشـین ،بـه گواهینامـه رانندگـی معتبـر و کارت اعتبـاری نیـاز داریـد .بـرای اطالعـات بیشـتر ،بـه
فهرسـت راهنمـای آنالیـن یـا در صفحـات تجـاری دفترچـه تلفـن مراجعـه کنید.
●اتوبـوس هـا بیـن شـهرهای بـزرگ و کوچـک در سراسـر آلبرتـا حرکـت مـی کننـد .بـرای اطالعـات بیشـتر ،بـه
بخـش اتوبـوس هـا یـا خطـوط اتوبـوس در صفحـات تجـاری دفترچـه تلفـن نـگاه کنیـد.
●سـرویس قطارهای مسـافری به یک مسـیر بین اسـتانی با توقف در جاسـپر و ادمونتون محدود می شـود.
برای کسـب اطالعات ،با  Via Rail Canadaبه شـماره  1-888-842-7245تماس بگیرید یا به  viarail.caبروید.
●پـرواز بیـن کلگـری و ادمونتـون مکـرر برقـرار اسـت .شـرکت هـای هواپیمایـی منطقـه ای نیـز بـه شـهرهای
دیگـر اسـتان پـرواز دارنـد

جاذبه های گردشگری
آلبرتا دارای مناطق طبیعی بسیاری از جمله:
●پارک ملی بنف ،اولین پارک ملی کانادا ،و پارک وود بوفالو ،بزرگترین پارک ملی کانادا
●نزدیـک بـه  500پـارک اسـتانی و مناطـق طبیعـی و تفریحـی کـه دسترسـی رایـگان بـه فرصـت هـای تفریحی،
بیابـان بکـر و حیـات وحـش فـراوان امـکان پذیر مـی کنند.
●پنج میراث جهانی سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ،از مکانهای حفاری دایناسور
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در پــارک هــای ملــی و اســتانی ،حیوانــات ،گیاهــان ،زمیــن و آب تحــت حمایــت قانــون هســتند .فعالیــت
هایــی کــه بــه ایــن گنجینــه هــای طبیعــی آســیب مــی رســاند مجــاز نیســت.

برای اطالعات بیشتر:
●بـا شـماره تلفـن رایـگان  1-800-252-3782بـا  Travel Albertaتمـاس بگیریـد یـا بـه travelalberta.com
برویـد .روی  Places to Goو سـپس روی  National Parksیـا  Provincial Parksکلیـک کنیـد.
●به وب سایت گردشگری ،پارک ها و تفریحات آلبرتا به آدرس  albertaparks.caبروید.
●به وب سایت  Parks Canadaبه آدرس  pc.gc.caبروید.

راهنمای تازهواردان استان آلبرتا 182

جشن ها و تعطیالت آلبرتا
مــردم آلبرتــا در طــول ســال چندیــن تعطیــات را جشــن مــی گیرنــد .بســیاری از ایــن روزهــا تعطیــات
عمومــی یــا قانونــی هســتند کــه بــرای بســیاری از کارمنــدان روزهــای تعطیــل بــا حقــوق اســت.

تعطیالت عمومی با * مشخص شده اند.
آیا می دانستید؟ اگر در تعطیالت عمومی یا قانونی کار کنید ،ممکن است واجد شرایط دریافت حقوق اضافی
باشید.

*روز سال نو 1 ،ژانویه
مردم شــب ســال نو را جشــن می گیرند .برخی جوامع برنامه های خانوادگی و آتش بازی دارند .در نیمه شــب
مردم عزیزان خود را در آغوش می گیرند و سال نو را به همه تبریک می گویند
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روز ولنتاین 14 ،فوریه
مردم اغلب هدایایی از قبیل کارت ،گل و آب نبات به عزیزان و دوستان خود هدیه می دهند.

جمعه خوب*/یکشنبه عید پاک ،اواخر مارس /اوایل آوریل
در این تعطیالت مسیحی ،بسیاری از مردم بهار را جشن می گیرند .بسیاری از کارفرمایان دوشنبه عید پاک را
نیز تعطیل می کنند.

روز خانواده
سومین دوشنبه ماه فوریه.
روز مادر دومین یکشنبه ماه می این روز را روز مادران می دانند.

روز ویکتوریا
دوشنبه قبل از  25می
این روز جشن تولد اولین ملکه کاناداست .برای بسیاری از کانادایی ها شروع تابستان است

روز پدر
سومین یکشنبه ماه ژوئن
این روز مختص پدران است.

روز کانادا 1 -ژوئیه
کانادا در چنین روزی در ســال  1867به عنوان یک کشــور ثبت شــد .کانادایی ها با رژه ،موسیقی و آتش بازی
جشن می گیرند.
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روز مدنی/روز میراث
اولین دوشنبه ماه اوت
بسیاری از شهرهای آلبرتا در آخر این هفته جشن های میراث فرهنگی برگزار می کنند .بسیاری از کارفرمایان
این روز را به عنوان تعطیالت عمومی پیشنهاد می کنند

روز کارگر
اولین دوشنبه ماه سپتامبر
این روز برای مردان و زنان کارگر گرامی داشته می شود.

هالووین 31 -اکتبر
بچه ها لباس می پوشند و خانه به خانه می روند و آب نبات و شیرینی درخواست می کنند.

روز کریسمس 25 -دسامبر
بسیاری از مردم این عید را با تزئین درخت کریسمس و چراغ ها و هدیه دادن جشن می گیرند.

*روز شکرگزاری
دومین دوشنبه ماه اکتبر
به طور سنتی ،این روز برای شکرگزاری برای برداشت خوب محصول است .بسیاری از کانادایی ها با یک وعده
غذایی بوقلمون کبابی و پای کدو تنبل جشن می گیرند.
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روز یادبود
 11نوامبر
ایــن روز از کاناداییهایــی کــه در درگیریهــای مســلحانه از جملــه جنگهــای جهانــی اول و دوم ،جنــگ کره و
ماموریتهای حافظ صلح کانادا جان خود را از دســت دادند ،یاد میشــود .کانادایی ها به لباس هایشــان گل
شقایق سرخ سنجاق می کنند و در ساعت  11صبح به مدت دو دقیقه سکوت می کنند

باکسینگ دی
 26دسامبر
به طور سنتی با اهدای هدایایی در جعبه به نیازمندان یا کسانی که در طول سال به آنها کمک کرده اند جشن
گرفته می شــود ،این روز روزی اســت که بســیاری از مردم به خانواده یا دوســتان خود سرزده یا برای خرید در
حراجی های باکســینگ دی خرید می کنند .بســیاری از کارفرمایان باکســینگ دی را به عنوان تعطیالت عمومی
در نظر می گیرند.
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دولت آلبرتا
دولــت آلبرتــا برنامــه هــا و خدماتــی بــرای کمــک بــه مــردم بــرای موفقیــت در موقعیــت کاری در حــال
تغییــر و تضمیــن مــکان هــای کاری ایمــن ،منصفانــه و ســالم ارائــه مــی دهــد .بــرای اطالعــات بیشــتر ،بــه
 humanservices.alberta.ca/programs-and-services.htmlمراجعــه کنیــد.
شــما می توانید به ســه روش آســان به اطالعات شــغلی ،محل کار و بازار کار دولت دسترســی داشته باشید:
آنالین ،تماس بگیرید یا حضوری مراجعه کنید.

آنالین
وب سایت خدمات اطالعات یادگیری آلبرتا (.)ALIS
 ALISمنبع آنالین آلبرتا برای اطالعات شــغلی و تحصیلی اســت .برای دسترسی به منابع زیر به alis.alberta.
 caبروید:
●الزامـات صـدور و ثبـت گواهینامـه  -پاسـخ بـه سـؤاالت رایـج در مـورد الزامـات گواهینامـه و ثبـت نـام بـرای
مشـاغل تحـت نظـارت در آلبرتـا .بـه  alis.alberta.ca/certinfoبرویـد.
●اطالعات شـغلی -شـرح شـغل ،الزامات آموزشـی ،اطالعات حقوقی ،فرصت های شـغلی و پیشـرفت ،و رشـد
پیـش بینـی شـده بـرای بیش از  550شـغل را بیابیـد .بـه  alis.alberta.ca/occinfoبروید.
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●جسـتجوی شـغل  -برای اطالعات در مورد نوشـتن رزومه یا نامه پوششـی خود ،نحوه شـبکه سـازی و آماده
شـدن برای مصاحبه ،منابع جسـتجوی کار و اطالعات بازار کار به  alis.alberta.ca/look-forworkبروید.
●برنامـه ریـزی آموزشـی  -بـرای اطالعـات در مـورد برنامـه ریزی و تأمین بودجه تحصیالت دانشـگاهی به alis.
 /alberta.ca/explore-education-and-trainingمراجعه کنید.
●انتش�ارا ت  -بـرای یافتـن بیـش از  60نشـریه شـغلی ،آموزشـی و اسـتخدامی بـه �alis.alberta.ca/publica
 tionsبرویـد .ایـن منابـع بـرای سـاکنین آلبرتـا رایـگان بـوده و بسـیاری از آنهـا را مـی توان به صـورت فایل PDF
دانلـود کرد.
●مقاالت  - ALISبیش از  150مقاله آسـان در مورد موضوعات شـغلی ،یادگیری و اشـتغال در alis.alberta.
 ca/tipsبیابید.

تماس
شماره تماس اطالعات شغلی آلبرتا
شماره تماس اطالعات شغلی آلبرتا خدمات مشاوره شغلی ارائه می دهند .کارکنان می توانند به سواالت شما
در موارد زیر پاسخ دهند
●برنامه ریزی شغلی

●اطالعات بازار کار

●سوابق کاری و تحصیلی

●مهارت های جستجوی کار

●گزینه های آموزشی و بودجه

●محل کار

●توضیحات شغلی
ساعت کاری 8:15 :صبح تا  4:30بعد از ظهر -دوشنبه تا جمعه
تماس( 1-800-661-3753 :رایگان در کانادا) ( 780-422-4266ادمونتون) ( 1-800-232-7215رایگان برای تماس
گیرندگان ناشنوا یا کم شنوا)
وب سایتalis.alberta.ca/hotline :
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مراجعه حضوری
آلبرتا ورکز  /مراکز پشتیبانی آلبرتا
آلبرتــا ورکــز  /مراکــز پشــتیبانی آلبرتــا در سراســر اســتان اطالعــات و مشــاوره در مــورد مشــاغل ،گزینــه
هــای شــغلی ،یافتــن کار ،برنامــه هــای آموزشــی و بودجــه ارائــه مــی دهنــد .بــرای یافتــن دفتــری در نزدیکــی
خــود ،بــا خــط تلفــن اطالعــات شــغلی آلبرتــا تمــاس بگیریــد یــا بــه آدرس humanservices.alberta.ca/
 officesبرویــد.

مرکز راهنمایی مهاجرین
ایــن ســرویس بــه تــازه واردان ،کارگــران موقــت خارجــی و کارفرمایــان اطالعاتــی در مورد مهاجــرت ،تحصیل،
و اســتخدام در آلبرتــا ارائــه مــی دهد.
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ساعت کاری 10 :صبح تا  4:30بعد از ظهر -دوشنبه تا جمعه
تماس( 1-877-427-6419 :رایگان در آلبرتا) ( 780-427-6419خارج از آلبرتا)
وب سایتalbertacanada.com/opportunity :
ایمیــل :بــرای ارســال یــک ســوال مرتبــط بــا مهاجــرت کــه در وب ســایت پاســخ داده نشــده اســت ،بــه
 albertacanada.com/opportunity/programsand-forms/help centre.aspxبخــش خدمات ایمیل و تلفن
مراجعه کرده و روی لینک فرم درخواست مهاجرت کلیک کنید.

آژانس های خدمات مهاجرتی
آژانــس هــای خدمــات مهاجرتــی آلبرتــا ،از مهاجــران در جوامــع جدیــد حمایــت کــرده و خدماتــی چنــد بــرای
کمــک بــه زندگــی در آلبرتــا ارائــه مــی دهنــد.

