


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

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

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

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

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

)10 خط(  1+)30 خط(   )250( 201  2020 021  9130  2929



چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

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

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

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

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

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

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

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

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال



دریافت وقت مشاوره اولیه  
مرحله اول
در این مرحله کافی اســت تا با یک تماس تلفنی و یا پر کردن فرم ارزیابی در ســایت، یک وقت مشاوره از کارشناسان ما دریافت 

کنید. 

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

فرآیند اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا آغاز می شود.

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

کارشناسان تراست پیوسته در حال پیگیری کارهای شما هستند. 

معرفی فهرست دانشگاه ها   
مرحله چهارم

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

اپالی دانشگاه های کانادا و ارسال مدارک
مرحله پنجم

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

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

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

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

دریافت نامه پذیرش 
مرحله هفتم

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

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



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 5.5( یا زبان فرانسوی

دریافت کد LMIA برای مشاغلی که به این کد نیاز دارند

مراحـل اخـذ پـذیـرش ویزای کاری کانـادا

حداقل شرایط الزم برای اخذ ویزای کـاری کانـادا

کـانادا
ویــــزای کـــــاری



دریــافت وقـت مشـــاوره اولیـــه
مرحله اول

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

عقـــد قـــرارداد
مرحله دوم
بعد از تشریح کامل شرایط و خواسته های شما، راهنمایی های الزم از طرف مشاورین به شما داده خواهد شد. با عقد قرارداد، فرآیند 

اخذ پیشنهاد شغلی و ویزای کاری شما آغاز می شود.

آمــاده ســازی مــدارک اولیــه     
مرحله سوم
با راهنمایی وکالی مجرب تراست، رزومه، کاورلتر و سایر مدارک به صورت حرفه ای تنظیم می گردد. حاال می توانید با اطمینان خاطر به 

سایر کارهای خود برسید!

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 می باشد.

آمـادگی جهـت مصـاحبه با کـارفرمـا  
مرحله پنجم
در این مرحله کارشناسان تراست در طی جلسه ای، جهت آمادگی بهتر شما توصیه های الزم از جمله سواالت متداول مصاحبه شغلی، 

نحوه پوشش، اطالعات شرکت موردنظر و... را به شما ارائه خواهند.

تنظیـم جلسـه مصـاحبه با کـارفرمـا 
مرحله ششم
پس از ارائه توصیه های الزم، زمان جلسه مصاحبه شغلی تنظیم می شود. نگران نباشید! در صورت عدم اخذ تایید از جانب کارفرما فرصت 

شغلی دیگری توسط کارشناسان تراست به شما معرفی خواهد شد.

 LMIA اخـذ مجـوز
مرحله هفتم

در این مرحله وکالی تراست با تهیه مدارک مورد نیاز به کمک کارفرما اقدام به اخذ مجوز LMIA خواهند نمود.

اخـذ ویـزای کـاری
مرحله هشتم
حال به مرحله ای  رسیدیم که روزها و ماه ها انتظارش را می کشیدید! پس از اخذ مجوز LMIA اقدامات الزم جهت اخذ ویزای کاری شما 

و همچنین ویزای همسر و فرزندانتان انجام خواهد شد.
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دریافت مشاوره اولیه  
مرحله اول
روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارند که هر کدام از این روش ها، پیچیدگی های خود را دارا هستند. مشاوره با 

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

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

اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به کارشناسان مجموعه تراست بسپارید.

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

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

های نقدی، از جمله این مدارک هستند.
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با تراست
سرمایه گذاری در کانادا



ارائه درخواست سرمایه گذاری و دریافت دعوتنامه  
مرحله چهارم
برای سرمایه گذاری در کانادا، نیاز است تا ابتدا اظهار عالقه مندی و یا به اصطالح Expression of interest انجام شود. در ادامه، با 

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

برای شما صادر می شود.

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

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

یاری خواهند کرد

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

وسیله وکیل مهاجرتی تراست صورت می گیرد.

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

کسب وکار با اداره مهاجرت به امضا برساند. 

دریافت نامه حمایتی  
مرحله هشتم

 Letter of( و یا یک تأییدیه )letter of support( بعــد از امضای توافق نامه، یک نامه حمایتــی

Confirmation( از طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود. 

ارائه درخواست صدور ویزا  
مرحله نهم

با توجه به نامه حمایتی صادر شده، برای اخذ مجوز کاری موقت، جهت سرمایه گذاری در کانادا اقدام 

خواهد شد. تمامی مراحل اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به عهده کارشناسان مجرب در تیم تراست 

است تا شما هیچ گونه دغدغه ای از این بابت نداشته باشید.

دریافت ویزا 
مرحله دهم

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

تعاریف

آژانس: سازمانی که خدماتی را ارائه می دهد. برای مثال: آژانس های دولتی برای شهروندان خدماتی را ارائه 
میدهند. آژانس های مشاورین امالکی هم خدماتی را برای خرید و فروش خانه فراهم میکنند.

مســاعدت: کمک کردن یا ارائه خدمات به یک نفر. این عمل می تواند از طریق دادن پول یا برنامه های ویژه 
باشد. مردم برای یافتن شغل، محلی برای زندگی و کسب درامد برای تامین غذا کمک می گیرند. کمک گرفتن 

می تواند از طریق دولت یا آژانس های اجتماعی باشد.

فواید: پول یا برنامه هایی که برای کمک به مردم زمانی که بیمار هســتند یا شــغلی ندارند و یا نمی توانند از 
خودشان مراقبت کنند. کارفرمایان برای کارگرها نفع هایی را فراهم می کنند و دولت برای شهروندان.

اعتبارنامه: مدرکی که یک شخص تحصیالت، مهارت ها و تجربه ی الزم را برای یک شغل دارا می باشد.

تقلب: زمانی که یک شــخص دروغ می گوید، موضوعی را بی دلیل بهتر از چیزی که هســت نشــان می دهد، 
اغراق می کند و یا از عمد اطالعاتی را ندهد تا چیز با ارزشی را بدست آورد.
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دولت: دولت یک شهر یا شهرک.

حرفــه ای: فرد شــاغلی که شــغل آن اســتانداردها و قوانین خــاص خود را دارد. افراد حرفــه ای معموال نیازمند 
تحصیالت مربوط به شــغل خود می باشــند. آن ها همچنین ممکن اســت به یک گروه حرفه ای یا ســازمانی 
بپیوندند و باید به نوعی که مورد تایید آن سازمان است رفتار کنند. اگر شکایتی علیه فرد شاغل در سازمان 

وجود داشته باشد؛ سازمان مربوطه تحقیقاتی را به منزله ی یافتن حقیقت آغاز می کند.

ناحیه منطقه ای: بخشــی از دولت که خدماتی را برای شــهرها و شــهرک های مختلف در یک منطقه ارائه می 
کند. این بخش ها می تواند شامل: پارک ها، مراکز تفریحی، آب و فاضالب و مامورین شهرداری باشد.

کالهبرداری: کالهبردای می تواند دروغی باشــد که کســی را برای دادن چیزی ارزشــمند مانند پول یا اطالعات 
شــخصی، فریب دهد. یک نفر ممکن اســت بگوید که تو پولی را به دولت بدهکاری یا باید رمز حســاب بانکی 

ات را تایید کنی.

ارائه دهنده خدمات: آژانسی که پولی از دولت دریافت می کند تا خدماتی را برای مردم ارائه دهد. برای مثال: 
بنگاه های مهاجرتی خدماتی را ارائه می دهند تا مهاجران جدید بتوانند در کانادا مستقر شوند.

آژانس تسویه حساب: سازمان هایی که به افراد تازه وارد کمک می کند تا در کانادا مستقر شوند. این سازمان 
ها به مردم کمک می کنند تا محلی برای زندگی، شــغل و یا تحصیالت مورد نظر خود را پیدا کنند. آن ها می 
تواننــد مــردم را درمــورد قوانین کانــادا راهنمایی کنند، به مردم کمک کنند تا زبان انگلیســی را یاد بگیرند و به 

ساکنان جدید کمک کنند تا در خانه های جدید خود ساکن شوند.

فهرست مطالب، پیوست: یک لیست با اطالعاتی موجود در یک کتاب و محل یافتن آن اطالعات در آن کتاب. 
جــدول مطالــب ســرفصل ها را لیســت می کنــد و معموال در صفحــه ی اول کتاب وجود دارد. فهرســت مطالب 

تمامی اطالعات و شماره صفحات را شامل می شود که در انتهای کتاب قرار دارد.

شخص ثالث: یک شخص یا سازمانی که جدا از یک سازمان مورد نظر است. برای مثال: یک شرکت نرم افزاری 
ممکن است نرم افزاری را بسازد که با نرم افزار کامپیوتری کار کند. این نرم افزار با نرم افزار کامپیوتری مذکور 

جدا کار می کند، اما خدماتی را به عنوان واسطه به آن نرم افزار مذکور ارائه می دهد.
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استفاده از راهنمای مهاجرین به بریتیش کلمبیا

ــرای چنــد مــاه اول  راهنمــای منابــع و خدمــات ارائــه شــده بــه مهاجریــن بریتیــش کلمبیــا، اطالعاتــی را ب
زندگــی در آن جــا را بــه مهاجریــن ارائــه مــی دهــد.

در ابتدای راهنما جدول مطالب و در انتهای آن پیوســت ها قرار دارد. از آن ها برای یافتن اطالعات اســتفاده 
کنید.

اگر کلمه ای را یافتید که معنی آن را نمی دانید؛ از فهرست معانی کلمات در ابتدای هر فصل استفاده کنید.

تمام وب سایت ها به زبان انگلیسی هستند. همچنین بسیاری از سازمان ها اطالعات را به زبان های دیگری 
نیز ارائه می دهند.

تذکر

بعضی از اطالعات ممکن است تغییر کرده باشند نسبت به زمانی که این راهنما چاپ شده است.
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ویدیوهای راهنما برای مهاجرین

دروب ســایت the welcomebc ویدیوهایــی شــامل اطالعاتــی بــرای افــرادی کــه بــه تازگــی بــه بریتیــش 
 the ــا را در وب ســایت ــد آن ه ــی توانی ــود دارد. شــما م ــف وج ــای مختل ــان ه ــه زب ــد ب ــده ان ــا آم کلمبی

WelcomeBC مشــاهده کنیــد.

http://www.welcomebc.ca/newcomersvideos

استفاده کردن از اپلیکیشن جهت دریافت اطالعات مربوط به مهاجرین بریتیش کلمبیا

ــک اپلیکیشــن روی  ــا را در ی ــن بریتیــش کلمبی ــد اطالعــات موجــود در راهنمــای مهاجری شــما مــی توانی
تلفــن هــای همــراه خــود کســب کنیــد. نــرم افــزار the arrival advisor یــک نــرم افــزار شــخص ثالــث اســت 

کــه رایــگان و بــه زبــان هــای مختلــف دنیــا موجــود مــی باشــد.

http://www.welcomebc.ca/newcomersvideos
http://www.welcomebc.ca/newcomersvideos
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کالهبردای ها و متقلبین

کالهبــرداری هــا زمانــی رخ مــی دهــد کــه افــرادی بــه دروغ و فریــب مــی خواهنــد پــول یــا اطالعــات شــخصی 
شــما را بدســت بیاورنــد. همچنیــن کالهبــرداری زمانــی رخ مــی دهــد کــه یــک شــخص دروغ مــی گویــد، 
موضوعــی را بــی دلیــل بهتــر از چیــزی کــه هســت نشــان مــی دهــد، اغــراق مــی کنــد و یــا از عمــد اطالعاتــی 
را ندهــد تــا چیــز بــا ارزشــی را بدســت آورد. تعــداد زیــادی از کانادایــی هــا تمــاس هــا و ایمیــل هایــی از 
کالهبردارهــا دریافــت کــرده انــد. معمــوال مهاجریــن جدیــد را بــه عنــوان هــدف آســانی بــرای کالهبــرداری 
ــادا  ــه کان ــد شــما را ب ــد کــه مــی توانن ــد. برخــی از کالهبردارهــا وعــده هــای دروغینــی مــی دهن مــی بینن
ــد. برخــی از کالهبردارهــا ســعی  ــادا مــی کنن ــم کان ــه ســرعت صاحــب اقامــت دائ ــا شــما را ب ــد و ی بیاورن
ــال انجــام کاری غیرقانونــی  ــه شــما درح ــد ک ــن اســت بگوین ــه شــما را بترســانند؛ آن هــا ممک ــد ک میکنن

هســتید و یــا بــا دولــت بــه مشــکلی برخــورده ایــد.
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همچنیــن دولــت بریتیــش کلمبیــا اطالعاتــی را درمــورد شناســایی و گــزارش کالهبــرداری هــای مربــوط بــه 
مهاجریــن فراهــم آورده اســت.

https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/B-C-Provincial-Nominee-Program/Immigration-Fraud-and-Scams

شما می توانید ایمیل، تماس تلفنی و نامه های متقلبین را به مراکز ضد متقلبین گزارش دهید.

تماس بدون هزینه: 1-888-495-8501

تذکر

این اداره در سنترال کانادا قرار دارد. بین ساعت های 7 صبح تا 1:45 ظهر پاسخگوی این شماره تلفن هستند.

https://cba.ca :انجمن بانکداران کانادا اطالعاتی مربوط به حفاظت کردن از حساب بانکی را اورده است

تشــخیص فــرق بیــن وب ســایت، ایمیــل یــا نامــه ی دولتــی بــا تقلبــی ممکــن اســت مشــکل باشــد. متقلبین 
ممکــن اســت بــه شــما ایمیــل، پیامــک و پیــام هــای صوتــی ای بفرســتند. آن هــا ممکــن اســت بگوینــد کــه 
شــما بــه دولــت کانــادا بدهکاریــد یــا از شــما اطالعــات مربــوط بــه حســاب بانکــی، جزییــات کارت اعتبــاری و 
شــماره بیمــه اجتماعــی بپرســند. دولــت کانــادا و بریتیــش کلمبیــا هیچوقــت از شــما اطالعــات شــخصیتان 

را نمــی پرســد و پولــی از طریــق ایمیــل و تلفنــی از شــما نمــی گیــرد.

https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/B-C-Provincial-Nominee-Program/Immigration-Fraud-and-Scams
https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/B-C-Provincial-Nominee-Program/Immigration-Fraud-and-Scams
https://cba.ca/
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آژانس های کمک کننده به مهاجرین

بیشــتر جوامــع در بریتیــش کلمبیــا ســازمان هایــی دارنــد کــه بــه مهاجریــن کمــک مــی کننــد و بــه طــور 
موقــت بــه آن هــا محلــی بــرای زندگــی مــی دهــد. آن هــا بهتریــن مــکان بــرای مراجعــه کــردن، زمانــی کــه 
ســوال هایــی درمــورد زندگــی کــردن و کار کــردن در بریتیــش کلمبیــا داریــد، هســتند. ایــن خدمــات رایــگان 

هســتند و معمــوال بــه زبــان هــای بســیاری ارائــه مــی شــوند.

آژانس های مهاجرتی در جامعه ی شما می توانند شما را در موارد بسیاری یاری دهند، برای مثال: 

یافتن محلی برای زندگی 	

یافتن شغل 	

کسب اطالعات درمورد گواهینامه خارجی خود و یافتن معادل آن در کانادا 	

بهبود دادن مهارت های شغلی و صالحیتتان برای یافتن شغل 	



20بریتیش کلمبیا

ثبت نام کردن فرزندان شما در مدرسه 	

گرفتن مدارک رسمی و خدمات دولتی 	

بدست آوردن اطالعات دولتی شامل برنامه های مهاجرت فدرالی و استانی، ویزا و مجوزها 	

یافتن کالس های زبان رایگان برای یادگیری و بهبود دادن زبان انگلیسی شما 	

کمک گرفتن قانونی یا شکایت کردن درمورد یک آژانس یا بیزنس 	

یافتن آژانس های مهاجرتی نزدیک شما:

اقامت دائم از جمله پناهندگان  	

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp

اقامـت موقـت شـامل مدعیـان پناهندـگی، کارگرهـای خارـجی موقـتی و دانـش آمـوزان بعـد از تحصیـالت  	
متوسـطه 

http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents
http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents
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خدمات ترجمه و تفسیر

شــما ممکــن اســت بــرای خوانــدن مــدارک انگلیســی بــه کمــک نیــاز پیــدا کنیــد. همچنیــن ممکــن اســت 
الزم باشــد کــه مدارکتــان را از زبــان خودتــان بــه انگلیســی ترجمــه کنیــد. از آژانــس مهاجرتــی خــود در ایــن 

مــورد کمــک بگیریــد. آن هــا مــی تواننــد:

مدارک ساده ی شما را ترجمه کنند. 	

به شما در خواندن و نوشتن فرم ها و مدارک کمک کنند. 	

تفسیر کنند )ترجمه ی شفاهی( 	

به شما در یافتن مترجمین حرفه ای کمک کنند. 	

آژانس های مهاجرتی نمی توانند به شما در پرکردن فرم های قانونی کمک کنند.

شرکت های ترجمه ی حرفه ای هزینه ای را دریافت می کنند. شما ممکن است در موارد زیر به یک مترجم و 
مفسر حرفه ای نیاز پیدا کنید:

هنگامی که از مدارک قانونی استفاده می کنید. 	

مدارک شما به ترجمه ی تایید شده نیاز داشته باشد. 	

برای یافتن مترجم یا مفسر به وبسایت انجمن مترجمین و مفسرین بریتیش کلمبیا مراجعه کنید.

منطقه ی ونکوور: 604-684-2940

http://www.stibc.org/

http://www.stibc.org/
http://www.stibc.org/


22بریتیش کلمبیا

خدمات مربوط به پناهندگان و مدعیان پناهندگی

بــا کمــک برنامــه ی دولــت بــرای پناهنــدگان، پناهنــدگان بــه کانــادا بــرای مســتقر شــدن توســط آژانــس 
پناهندگــی ملــت هــای متحــده رجــوع داده مــی شــوند. پناهنــدگان تحــت امــداد دولــت بــه مــدت 1 ســال 
پــس از رســیدن بــه کانــادا یــا تــا زمانــی کــه بتواننــد از پــس خودشــان بربیاینــد )هرکــدام زودتــر رخ دهــد( 
از دولــت کمــک دریافــت مــی کننــد. ایــن کمــک هــا مــی توانــد شــامل یافتــن محــل اقامــت، لبــاس، غــذا و 

یافتــن شــغل باشــد.

http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-can-
ada/government-assisted-refugee-program.html

http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/government-assisted-refugee-program.html
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/government-assisted-refugee-program.html
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/government-assisted-refugee-program.html
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پناهندگان تحت حمایت به صورت شخصی

گروه هایی به صورت داوطلبانه در کانادا وجود دارد که پناهندگان را به صورت شخصی تحت حمایت خود قرار 
می دهند. آن ها همچنین به مهاجرین کمک می کنند تا زندگی خود را در اینجا سر و سامان دهند. کارهایی 

که گروه حمایت کننده انجام می دهد:

کمک برای یافتن محلی برای زندگی 	

دادن کمک های مالی 	

دادن کمک های اجتماعی و عاطفی 	

دادن لباس و غذا 	

گــروه حمایــت کننــده بایــد پناهنــده را بــه مــدت یــک ســال یــا تــا زمانــی کــه خودشــان بتواننــد از پــس خــود 
ــرای ایــن خدمــات  بربیاینــد )هرکــدام کــه زودتــر رخ داد( پشــتیبانی کنــد. شــما الزم نیســت هزینــه ای ب
بــه گــروه هــای پشــتیبانی پرداخــت کنیــد. گــروه هــای حمایــت کننــده اجــازه ای بــرای گرفتــن پــول جهــت 

کمــک شــما بــرای مســتقر شــدن ندارنــد.

https://www.cic.gc.ca

متقاضیان پناهندگی

ـی جهــت  اگــر شــما پناهندـگـی نداریــد امــا بــه دنبــال درخواســت پناهندـگـی در کانــادا هســتید؛ مراحـل
درخواســت پناهندگــی وجــود دارد. شــما مــی توانیــد بــا برقــراری ارتباطــات بــا خدمــات راهنمایــی مهاجــرت 
بــرای دریافــت پشــتیبانی مخصــوص خــود، بــه اخــذ پناهندگــی خــود کمــک کنیــد و کمــک هــای الزم جهــت 

مســتقر شــدن در خانــه، کمــک هــای پزشــکی و درامــد الزم خــود را دریافــت کنیــد. 

https://www.cic.gc.ca/
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خدمات راهنمایی جهت مهاجرت در انجمن خدمات مهاجران بریتیش کلمبیا  	

http://www.issbc.org/our-services/sos-settlement-orientation-services(

شما همچنین می توانید با آژانس مهاجرتی خود ارتباط برقرار کنید. 	

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp

برای اطالعات بیشتر:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/claim-protec-
tion-inside-canada.html

	 )MOSAIC( خدمات چند زبانه راهنمایی مهاجرتی برای انجمن های مهاجرتی

/http://www.mosaicbc.org  

برنامه ی موقت فدرال برای سالمت مهاجرین

ــه  ــرای گــروه ب ــرای ســالمت مهاجریــن، مراقبــت هــای بهداشــتی محــدودی را ب برنامــه ی موقــت فــدرال ب
خصوصــی از افــراد در کانــادا کــه بیمــه ی ســالمت ایالتــی، منطقــه ای و یــا شــخصی ندارنــد فراهــم مــی کند. 
افــراد محافظــت شــده، پناهنــدگان اســتقرار یافتــه و متقاضیــان پناهندگــی مــی تواننــد بــرای اســتفاده از 

ایــن برنامــه درخواســت بدهنــد.

برای اطالعات بیشتر و درخواست برای این امکانات به وبسایت های زیر مراجعه کنید:

برای اشخاص 	

http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/arriving-healthcare/individuals.asp

http://www.issbc.org/our-services/sos-settlement-orientation-services
http://www.issbc.org/our-services/sos-settlement-orientation-services
http://www.issbc.org/our-services/sos-settlement-orientation-services
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/claim-protection-inside-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/claim-protection-inside-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/claim-protection-inside-canada.html
http://www.mosaicbc.org/
http://www.mosaicbc.org/
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/arriving-healthcare/individuals.asp
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/arriving-healthcare/individuals.asp
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بــرای دریافــت بیمــه، ارائــه دهنــده خدمــات بهداشــتی و درمانــی شــما بایــد در برنامــه ی موقــت بهداشــتی 
فــدرال ثبــت نــام کنیــد. یــک ارائــه دهنــده خدمــات بهداشــتی ثبــت شــده در بریتیــش کلمبیــا پیــدا کنیــد.

https://ifhp-pfsi.medavie.bluecross.ca/en/search-ifhp-providers

برنامه ی کمک  به استقرار یافتن مهاجرین

شــما ممکــن اســت واجــد شــرایط بــرای برنامــه ی کمــک بــه مهاجریــن جهــت اســتقرار یافتــن باشــید. برنامــه 
هــا و خدمــات شــامل مــوارد زیــر باشــد:

قرض دادن پول جهت نقل مکان به کانادا 	

کمک کردن برای وارد شدن به کانادا 	

مشاوره و راهنمایی های فرهنگی 	

دادن راهنمایی ها و اطالعات کلی 	

ارجاع دادن به منابع جامعه 	

خدمات ترجمه و تفسیر 	

یاد دادن زبان 	

خدمات مربوط به شغل 	

برای پناهندگان 	

http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-can-
ada/health-care/interim-federal-health-program/services.html

https://ifhp-pfsi.medavie.bluecross.ca/en/search-ifhp-providers/
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/health-care/interim-federal-health-program/services.html
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/health-care/interim-federal-health-program/services.html
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-with-
in-canada/government-assisted-refugee-program/providers.html

اطالعاتی برای پناهندگان

کمک های قانونی بریتیش کلمبیا 	

https://lss.bc.ca/publications/pub/refugee-hearing-preparation

مرکز آماده سازی پناهندگان 	

http://bcrefugeehub.ca

بهداشت و سالمت پناهندگان- ونکور 	

http://www.refugeehealth.ca

هر برنامه و خدمات شرایط مورد نیاز خود را دارا می باشد. اگر شما به عنوان یک پناهنده تحت 
حمایت باشــید، با ســازمان حمایت کننده خود جهت یافتن کمک هایی برای مستقر شدن تماس 
بگیریــد. شــما همچنیــن می توانید اطالعات مربوط به مســاعدت های مهاجرتی را به وســیله ی 

برقراری تماس با سازمان های خدماتی بدست آورید.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/government-assisted-refugee-program/providers.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/government-assisted-refugee-program/providers.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/government-assisted-refugee-program/providers.html
https://lss.bc.ca/publications/pub/refugee-hearing-preparation
https://lss.bc.ca/publications/pub/refugee-hearing-preparation
http://bcrefugeehub.ca/
http://www.refugeehealth.ca/
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! برای اطالعات بیشتر به کجا مراجعه کنیم؟

به صورت آنالین جستجو کنید

شــما مــی توانیــد از اینترنــت بــرای پیــدا کــردن شــغل، خانــه، خریــدن وســایل نــو یــا دســت دوم، ترجمــه 
کــردن جمــالت ســاده و آشــنا شــدن بــا افــراد جدیــد اســتفاده کنیــد. بیشــتر لینــک هــای ایــن راهنمــا مربــوط 
بــه دولــت یــا ســازمان هــای تاســیس شــده توســط دولــت مــی باشــد. کتــاب خانــه هــا و بســیاری از مراکــز 
عمومــی اینترنــت رایــگان دارنــد. همچنیــن بســیاری از کافــی شــاپ هــا اینترنــت رایــگان بــرای مشــتریان 

ارائــه مــی دهنــد. هتــل هــا و مســافرخانه هــا هــم اینترنــت رایــگان بــرای مهمــان هــای خــود دارنــد.

اگر کامپیوتر تبلت یا تلفن هوشــمند ندارید، می توانید از کامپیوتر های عمومی در کتاب خانه ها اســتفاده 
کنید. بیشــتر کتاب خانه های عمومی کامپیوترهایی دارند که می توان به صورت رایگان از آن ها اســتفاده 
کرد. انجمن شــما ممکن اســت کافینت یا گیمنت داشــته باشد که از طریق آن بتوانید به اینترنت دسترسی 

پیدا کنید.

بــه آژانــس مهاجرتــی خــود مراجعــه کنیــد، خدمــات آن هــا رایــگان اســت و آن هــا مــی تواننــد بــه شــما در 
یادگیــری درمــورد انجمــن جدیدتــان کمــک کننــد.

یک آژانس مهاجرتی در اطراف خود پیدا کنید.

اقامت دائم شامل پناهندگان 	

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp

اقامت موقت شامل متقاضیان پناهندگی، کارگران خارجی موقت و دانش آموزان بعد از متوسطه  	

http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents
http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents
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اپلیکیشن the arrival advisor را در تلفن هوشمند خود دانلود کنید. از آن برای یافتن اطالعات مهاجرتی  	
و منابـع انجمـن هـا اسـتفاده کنیـد. ایـن اپلیکیشـن به زبان های انگلیسـی، فرانسـوی، عرـبی، چینی)محاوره ای 

و سـنتی(، کره ای، پنجابی و تاگالوگی موجود اسـت.

http://arrivaladvisor.ca

BC211

BC211 بــه شــما کمــک مــی کنــد کــه خدمــات دولــت و انجمــن هایــی کــه ممکــن اســت بــه آن هــا نیــاز 
داشــته باشــید را پیــدا کنیــد. ایــن خدمــات شــامل، مشــاوره، اســتخدام شــدن، مراقبــت از فرزنــدان، کمــک 
هــای مالــی، تامیــن غــذا، خدمــات پرســتاری ســالمندان، خانــه داری، خدمــات قانونــی، خدمــات مهاجرتــی، 
آمــوزش، هنــر و فرهنــگ، مراکــز تفریحــی، خدمــات بهداشــتی درمانــی و گــروه هــای حمایتــی مــی باشــد. 

ایــن خدمــات رایــگان، شــخصی و بــه زبــان هــای مختلــف موجــود مــی باشــند.

شماره تماس بدون هزینه: 2-1-1

https://www.bc211.ca

درمورد جامعه 

شـما مـی توانیـد اطالعـات رایـگان فراواـنی را در کتـاب خانـه ی نزدیکتـان دریافـت کنیـد. در آن جـا کتـاب  	
هاـیی درمـورد جامعـه، بریتیـش کلمبیـا و کانـادا وجـود دارد. شـما همچنیـن مـی توانیـد نقشـه هـا، روزنامـه ها، 
مجـالت و دی وی دی هاـیی آن جـا پیـدا کنیـد. کتـاب خانـه هـا معمـوال کالس هـا، گفتگـو هـای آموزشـی و 
رویـداد هـای اجتماـعی مختلفـی را برگـزار مـی کننـد. NewToBC اطالعاـتی را درمـورد کتـاب خانـه هـای عمومـی 

https://newtobc.ca .و خدمـات مختلـف بـرای افـراد تـازه وارد دارد

به دفاتر شـهرداری مراجعه کنید. احتماال نام آن دفتر مرکزشـهر باشـد. در آنجا اطالعات مختلفی در مورد  	
پـارک هـا، مراکـز تفریحـی و فعالیـت هـای مختلف در جامعه مـی توانید پیدا کنید.

http://www.civicinfo.bc.ca/municipalities

http://arrivaladvisor.ca/
https://www.bc211.ca/
https://newtobc.ca/
http://www.civicinfo.bc.ca/municipalities
http://www.civicinfo.bc.ca/municipalities
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در مناطـق مختلـف بریتیـش کلمبیـا اطالعـات مختلفـی را در مـورد پـارک هـا و مراکـز تفریحـی مـی توانیـد  	
http://www.civicinfo.bc.ca/regionaldistricts بیابیـد: 

بـه مراکـز اطالعـات توریسـتی مراجعـه کنیـد. در آن جـا نقشـه هـا و اطالعـات مختلفـی در مـورد موضوعـات  	
مختلـف در جامعـه وجـود دارد.

https://www.hellobc.com/plan-your-trip/visitor-information-services

در مورد بریتیش کلمبیا

WorBC یـک وب سـایت دولـتی اسـت کـه اطالعـات مختلفـی در مـورد پیـدا کـردن شـغل و کارکـردن در  	
بریتیـش کلمبیـا بـه شـما مـی دهـد.

شماره تماس بدون هزینه: 1-877-952-6914

http://www.worbc.ca

WelcomeBC اطالعاـتی درمـورد کار کـردن، تحصیـل و اسـتقرار در بریتیـش کلمبیـا بـه شـما مـی دهـد. ایـن  	
وب سـایت، یـک وب سـایت دولـتی بـا اطالعاـتی در مـورد بریتیـش کلمبیـا اسـت. 

https://www.welcomebc.ca

BC اطالعاتی درمورد خدمات دولتی به شما می دهد. 	

شماره تماس بدون هزینه: 1-800-663-7867

http://www.servicebc.gov.bc.ca

کلمبیـا                              	 بریتیـش  در  زندـگی  و  هـا  برنامـه  خدمـات،  مـورد  در  را  اطالعاـتی  دولـتی  اسـتانی  سـایت  وب 
دهـد. مـی  ارائـه 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home

http://www.civicinfo.bc.ca/regionaldistricts
https://www.hellobc.com/plan-your-trip/visitor-information-services
https://www.hellobc.com/plan-your-trip/visitor-information-services
http://www.workbc.ca/
http://www.workbc.ca/
https://www.welcomebc.ca/
http://www.servicebc.gov.bc.ca/
http://www.servicebc.gov.bc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
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BC Stats اطالعاتی در مورد اقتصاد و جمعیت بریتیش کلمبیا می دهد. 	

http://www.bcstats.gov.bc.ca

HelloBC اطالعاتی درمورد گشت و گذار در بریتیش کلمبیا می دهد 	

http://www.hellobc.com

درمورد کانادا

مهاجـرت، پناهندـگی و شـهروندی کانـادا، اطالعاـتی درمـورد قوانیـن کانـادا، خدمـات بهداشـتی و خدمـات  	
اسـتقرار یافتـن بـه شـما مـی دهـد.

http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/welcome/index.asp

Service Canada به مردم کمک می کند تا به خدمات فدرالی دولت دسترسی پیدا کنند. 	

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/portfolio/service-cana-
da.html

http://www.bcstats.gov.bc.ca/
http://www.bcstats.gov.bc.ca/
http://www.hellobc.com/
http://www.hellobc.com/
http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/welcome/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/welcome/index.asp
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/portfolio/service-canada.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/portfolio/service-canada.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/portfolio/service-canada.html
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مستقر شدن

تعاریف

بهمن: هنگامی که مقدار زیادی از برف، یخ یا سنگ از کوه فرو می ریزد.

وقت مالقات: قرار مالقاتی که از قبل برنامه ریزی شده است. این قرار مالقات ممکن است برای دیدن پزشک 
یا دندان پزشک، تعمیر وسایل خانه، ثبت نام در یک کالس یا رفتن به مصاحبه برای یک شغل باشد.

ماریجووانا: یک نوع ماده مخدر که برای مصارف پزشکی یا تفریحی استفاده می شود. در سال  2020 مصرف 
ماریجوانا برای بزرگساالن در کانادا قانونی شد.

معلولیت: شــرایط خاص فیزیکی، روحی یا مشــکالت رشــدی که توانایی های یک فرد را برای کار، حرکت کردن 
یا انجام دادن کار های روزانه محدود می کند.

اورژانســی: شــرایط غیر منتظره و خطرناک که باید با آن به ســرعت مقابله کرد. این شرایط شامل بهمن، زلزله، 
آتش سوزی، سیل و یا آب و هوای خیلی بد می باشد.

آمادگی برای شرایط اضطراری: از پیش آماده سازی برای شرایط اضطراری. یا به عبارتی دیگر داشتن غذا، نور، 
باتری و امکانات به صورت آماده برای شــرایط اضطراری )برای مثال هنگامی که برق برای چندین روز یا هفته 

نباشد(.

تقلب: زمانی که یک شــخص دروغ می گوید، موضوعی را بی دلیل بهتر از چیزی که هســت نشــان می دهد، 
اغراق می کند و یا از عمد اطالعاتی را ندهد تا چیز با ارزشی را بدست آورد.
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کاله ایمنی: یک نوع کاله ســخت که از ســر در برابر افتادن اجســام ســخت و یا خوردن ســر به جاهای مختلف 
محافظت می کند. هنگامی که سوار موتورسیکلت، اسکوتر و دوچرخه می شوید باید از کاله ایمنی استفاده 

کنید. به این کاله ها معموال کاله دوچرخه سواری می گویند.

وسایل کمک حرکتی: اشیایی که به یک نفر کمک می کند تا جابجا شود. این اشیا شامل ویلچر، واکر و عصا 
می شوند.

چند فرهنگی: هنگامی که یک کشور به چندین فرهنگ اعتبار ببخشد. مردم در جشن های بسیاری از فرهنگ 
ها شرکت می کنند. تنوع قومیت ها در کانادا وجود دارد و برای تمامی شهروندان سودمند است.

کالهبرداری: کالهبردای می تواند دروغی باشــد که کســی را برای دادن چیزی ارزشــمند مانند پول یا اطالعات 
شخصی، فریب دهد.

خانــواده تــک سرپرســت: یک خانواده که فقط شــامل یک والد باشــد که از فرزندان خــود مراقبت می کند. در 
بعضی از خانواده ها، والدین ممکن است طالق گرفته باشند و یکی از والد ها )پدر یا مادر( حضانت فرزندان را 
بر عهده گرفته باشد. همچنین ممکن است یکی از والد ها فوت کرده باشد و مرد یا زن تصمیم گرفته باشد 

که فرزندان را بدون ازدواج دوباره به تنهایی بزرگ کند.

انعام: پول اضافی ای که به برای خدمات شخصی به کارگرها یا خدمه ها پرداخت می کنیم. این خدمه شامل 
رانندگان تاکســی، مســتخدمان رســتوران و بارها، آرایشــگرها و غیره می باشــد. انعام ها معموال بین 10 تا 20 
درصد کل صورت حساب می باشد. کانادایی ها معموال هنگامی انعام می دهند که از خدمات داده شده راضی 

هستند.

ســونامی: هنگامی که یک موج خیلی بزرگ که معموال علت آن زلزله می باشــد، از اقیانوس به ســمت خشکی 
بیاید. این موج ممکن است سواحل را دربر گیرد و شهرک ها، شهر ها و خیابان ها را نابود کند.

داوطلب: فردی که زمان خود را به صورت رایگان در اختیار دیگران می گذارد تا به آن ها کمک کند. ســازمان 
هــای زیــادی از افــراد داوطلب برای کمک کردن در دادن خدمات اســتفاده می کنند. افــراد داوطلب برای انجام 

دادن شغلشان پولی دریافت نمی کنند.
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افراد بومی

در کانــادا بیــش از 1.6 میلیــون نفــر و بیــش از 600 جامعــه بومــی وجــود دارد. بیــش از 200 تــا از ایــن 
جوامــع در بریتیــش کلمبیــا وجــود دارنــد. تقریبــا 80 درصــد از افــراد بومــی در بریتیــش کلمبیــا بیــرون از 

جوامــع بومــی در شــهرک هــا و شــهرهای مختلــف در اســتان زندگــی مــی کننــد. 

افراد بومی کانادا شامل 3 گروه می شوند، ملت های نخستین، متیس ها و اینوییت ها. ملت های نخستین 
از زمان های خیلی قدیم در بریتش کلمبیا زندگی می کنند. ده ها هزار از افراد ملت های نخســتین هنگامی 
که اروپایی ها در اواسط قرن 18 وارد بریتیش کلمبیا شدند، در آنجا زندگی می کردند. متیس ها ترکیبی از 
افراد ملت های نخســتین و اروپایی ها هســتند. آن ها مردم و ملت متفاوتی هســتند. اینوییت ها از مناطق 

شمالی کانادا هستند.

پیــش تعصبــات و کلیشــه هــای فراونــی نســبت بــه افــراد بومــی کانــادا وجــود دارد. ایــن کلیشــه هــا از نحــوه 
ی برخــورد مهاجــران اروپایــی بــا افــراد بومــی سرچشــمه مــی گیرد.
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تاریخ افراد بومی و اروپایی ها

مــدت هــا پیــش از اینکــه اروپایــی هــا وارد آمریــکای شــمالی شــوند، افــراد بومــی ســرزمینی کــه اکنــون بــه 
آن کانــادا مــی گوینــد را بــا سیســتم دولتــی، قوانیــن، ســنت هــا و اقتصــاد خــود اداره مــی کردنــد. آن هــا 

زبــان، مراســم، ســنت هــا، فرهنــگ هــا و باورهــای دینــی خــود را داشــتند) و همچنــان دارنــد(.

هنگامی که مکاشــفان به آمریکای شــمالی رســیدند، کشــورهای آن ها در حال جنگ برای قدرت 
و کنتــرل ســرزمین هــا در سرتاســر دنیا بودنــد. بســیاری از مهاجرین حتی مــردم بومی، فرهنگ 

هایشان، قوانین، دولت، باورها و روابط آن ها را به رسمیت نشناختند.

در ســال 1867 دولــت کانــادا تشــکیل شــد. دولــت قانــون indian act را تصویــب کــرد. کــه بــا ایــن قانــون بــر 
افــراد بومــی حکومــت مــی کــرد. ایــن قانــون تمامــی جنبــه هــای زندگــی آن هــا را کنتــرل مــی کــرد و ســعی 
ــر ایــن داشــت کــه فرهنــگ هــا و نحــوه ی زندگــی بومیــان را از بیــن ببــرد. افــراد بومــی همیشــه علیــه  ب

مخالفــت هــا و اســتعمار و بــه رســمیت شــناخته شــدن حقــوق هــای خــود جنگیــده انــد.

سازمان عفو بین الملل، سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق کانادایی ها indian act را عملی مخالف حقوق 
بشر دانسته اند.

یـکـی از تاریــک تریــن بخش های تاریخ کانــادا مدارس ضد فرهنگی برای بومیــان کانادایی بود که برای نابودی 
فرهنگ ملل نخســتین، متیس ها و اینوییت ها ســاخته شده بود. دولت کانادا تعداد زیادی از فرزندان بومی 
را دور از خانواده و خانه هایشــان نگه داشــت. این فرزندان در مدارســی دور از خانه هایشــان نگه داشــته می 
شــدند. آن هــا مجبــور بــه یادگیری زبان انگلیســی و از زبان، فرهنــگ و هویت بومی خود محروم می شــدند. 
بسیاری از این بچه ها رنج های بسیاری در این مدارس دیده اند. آخرین مدرسه ی ضد فرهنگی برای بومیان 

در سال 1996 بسته شد.



35بریتیش کلمبیا

آســیب و ضربــه های روحی وارد شــده توســط این مــدارس و مثال های بســیار زیاد دیگــری از ناعدالتی ها و 
نژادپرســتی ها در تاریخ کانادا، همچنان به صورت منفی افراد بومی، خانواده ها و جوامع امروزی و کل کشــور 

را تحت تاثیر قرار داده است.

اتفاقات اخیر و اصالح روابط

در ســال هــای اخیــر، دولــت کانــادا متوجــه شــده اســت کــه کارهایــی کــه کــرده اســت چــه آســیبی بــه ملــل 
ــادا کمیســیون اصــالح  ــت کان نخســتین، متیــس هــا و اینوییــت هــا رســانده اســت. در ســال 2008 دول
روابــط را تشــکیل داده اســت تــا ناعدالتــی هــای وارد شــده بــر افــراد بومــی را در سرتاســر کشــور شناســایی 

http://www.trc.ca :کنــد. بــرای اطالعــات بیشــتر بــه وبســایت کمیســیون مراجعــه کنیــد

در ســال 2007 مجمــع عمومــی ملــل متحد، بیانیه ای را برای به رســمیت رســاندن حق و حقــوق افراد بومی به 
.)UNDRIP یا ،UN تصویب رسانده است.) بیانیه

بیانیــه UN توســط 148 ملــت بــه تصویــب رســیده اســت. ایــن قانــون بــا تاکیــد بــر حفــظ حــق و حقــوق 
افــراد بومــی و زندگــی بــا عــزت آن هــا و حفــظ و قــدرت دادن بــه نهادهــا، فرهنــگ هــا، ســنت هــا و دنبــال 

کــردن اهــداف و توســعه فــردی اســتوار اســت.

http://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indige-
nous-peoples.html

در نوامبر 2019 دولت بریتیش کلمبیا قانونی را برای پیاده ســازی مصوبه UN اجرا کرد که کمیســیون اصالح 
روابط در کانادا باید این قانون را به عنوان مبنایی بر اصالح و ترمیم رابطه با افراد بومی در نظر بگیرد.

بیانیه ی حقوق افراد بومی به این معناســت که دولت بریتیش کلمبیا باید حقوق افراد بومی را به رســمیت 
بشناســد و به آن ها احترام بگذارد. با این قانون دولت قول داده اســت که با همکاری افراد بومی، نقشــه ای 
را پیاده سازی کند که به ساختن آینده ای بهتر برای افراد بومی و تمام افراد در بریتیش کلمبیا کمک کند.

https://declaration.gov.bc.ca

http://www.trc.ca/
http://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
http://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
http://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
https://declaration.gov.bc.ca/
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وضعیت اکنون افراد بومی

بــا اینکــه دولــت اســتعماری کانــادا ســعی در نابــودی پیوندهــای بومیــان بــا فرهنــگ، ســنت هــا، اقتصــاد، 
ــده اســت. امــروزه بومیــان در  ــه زمیــن آن هــا داشــت؛ امــروزه آن پیوندهــا محکــم مان قوانیــن و حــق ب
حــال بازگردانــی فرهنــگ و زبانــی هســتند کــه دولــت مــی خواســت آن هــا را از روش هــای مختلــف ماننــد 
مــدارس نژادپرســتی و سیاســت هــای اســتعماری از بیــن ببــرد. بومیــان بــرای زنــده نگــه داشــتن فرهنــگ 
خــود جنگیدنــد و امــروزه آن هــا فرزنــدان خــود را بــرای افتخــار کــردن بــه فرهنــگ و هویــت خــود پــرورش 
مــی دهنــد. جشــن هــا و فســتیوال هــای زیــادی در جامعــه وجــود دارد کــه غیــر بومیــان هــم مــی تواننــد 

در آن شــرکت کننــد. 

امروزه تغییر قدرت به شــکل موروثی هنوز هم در بســیاری از ملل ها وجود دارد و برخی از باندها هم انتقال 
قــدرت بــه شــکل موروثی و هم به شــکل رای گیری را دارند. بســیاری از شــوراهای منتخــب باندها تحصیالت، 
مــدارس باندهــا، خانه داری، سیســتم آب و فاضــالب، جاده ها، و دیگر کارها و خدمــات انجمن ها را مدیریت 

می کنند.

برخــی از انجمــن هــای ملــل هــای نخســتین اکنــون دولتــی خودمختــار تشــکیل داده انــد. دولــت خودمختــار 
بــه ایــن معناســت کــه ملــل هــای نخســتین مــی تواننــد کنتــرل و مســئولیت تصمیماتــی کــه بــر آن هــا 
اثــر مــی گــذارد را داشــته باشــند. ایــن مســئولیت هــا شــامل قانــون گــذاری، تصمیــم بــر چگونگــی خــرج 
کــردن پــول، کســب درامــد از طریــق مالیــات، اجــرا کــردن برنامــه هــای مختلــف، و ســاختن فرصــت هــای 

اقتصــادی مــی باشــد.

در بســیاری از بخــش هــای کانــادا ملــل نخســتین قراردادهایی را با دولت امضــا کرده اند که بــه آن ها حقوق 
جدیدی مبنی بر استقرار یافتن در زمین ها می دهد. در گذشته قرار دادهای این چنین بسیار کم در بریتیش 
کلمبیا امضا شــده بود. درواقع 95 درصد زمین بریتیش کلمبیا برای ملل نخســتین بوده اســت، قبل از اینکه 
حتی قراردادی امضا کرده باشند. امروزه متوجه این مسئله شده اند. برای مثال شما ممکن است با خبر شوید 
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که فردی یک اتفاقی را در بریتیش کلمبیا با گفتن:" ما می خواهیم زمین های ساحل سالیش را به رسمیت 
بشناسیم" رقم زده باشد. این موضوع به این معناست که افراد ملل نخستین همچنان بیخیال زمین های خود 

نشده اند و آن ها را به بریتانیا یا کانادا واگذار نکرده اند.

بــه طــرز عجیبــی اکثــر افــراد غیــر بومــی ســاکن کانــادا از بومیــان کانــادا اطالعــات چندانــی دربــاره فرهنــگ، 
ــل  ــر کــردن اســت. دالی ــن مســئله در حــال تغیی ــه ای ــد ک ــد. هرچن ــخ و نحــوه ی زندگــی آن هــا ندارن تاری

بســیاری بــرای ایــن کمبــود دانــش وجــود دارد. 

برای ســال های متمادی سیاســت دولت مبنی بر یکی کردن بومیان با جامعه بود، این بدین معناســت که آن 
ها هویت منحصر به فرد خود را تحت عنوان ملل نخستین، متیس ها یا اینوییت ها از دست می دادند.

بسیاری از افراد ملل نخستین در جوامع دور از شهرهای کانادا زندگی کرده اند.

مدرسه های کانادا به دانش آموزان کانادایی چیزی درمورد بومیان و تاریخ حقیقی آن ها یاد نداده است.

دیگــر کانادایــی هــا فقــط از طریــق رســانه درمــورد بومیــان شــنیده انــد. بســیاری از ایــن شــنیده هــا درمــورد 
بومیــان در حــال تظاهــرات بــرای حــق و حقوقشــان بــوده اســت. ایــن اعمــال معمــوال تحــت عنــوان اعمــال 
منفــی شــناخته مــی شــد. همچنیــن رســانه هــا تالشــی بــر برمــال کــردن حقیقــت درمــورد بومیــان نمــی کردنــد.

کلماتــی کــه مــا بــرای عنــوان کــردن بومیــان در کانــادا اســتفاده مــی کنیــم، مهــم اســت. برخــی از بومیــان در 
گذشــته "هنــدی" یــا " محلیــان" نامیــده مــی شــدند. امــروزه بســیاری از بومیــان ایــن کلمــات را بــه عنــوان 
ظلــم حکومــت بــه یــاد مــی آورنــد. ایــن کلمــات، کلمــات قابــل قبولــی بــرای منســوب کــردن بــه بومیــان نمــی 
باشــد. بهتریــن راه ایــن اســت کــه از خــود بومیــان بپرســیم کــه بــا چــه عنوانــی ترجیــح مــی دهنــد آن هــا 

را صــدا بزنیــم.
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تصاحــب فرهنـگـی هنگامی رخ می دهد که شــخصی چیــزی را از فرهنگ دیگری برای نفع خودش به طوری که 
معنای حقیقی یا اهمیت فرهنگی خود را از بین برده یا تغییر داده باشد، بر می دارد. غیر بومیان سمبل ها و 
ســنت های مقدس بومیان را گرفته اند و با اســتفاده از آن ها به فروش محصوالت و پول در آوردن پرداخته 

اند. این عمل دزدی است و نباید انجام شود.

برای اطالعات بیشتر

بومیان بریتیش کلمبیا 	

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/indigenous-people

شهر ونکوور برای افراد تازه وارد راهنمایی را ارائه کرده است. 	

https://vancouver.ca/files/cov/First-Peoples-A-Guide-for-Newcomers.pdf

گردشـگری بومی بریتیش کلمبیا حاوی اطالعات، رویدادها و ایده هاسـت. شـما می توانید یک مسـافرت  	
ی از نظـر فرهنـگی را برنامـه ریـزی کنیـد کـه بـه صنعت مسـافرت بومـی بریتیش کلمبیا هـم کمک می کند. غـن

https://www.indigenousbc.com

the Aboriginal people’s Television Networ)APTN( یک شـبکه ی تلویزیونی کابلی اسـت در کانادا که  	
http://www.aptn.ca :برنامـه هـای مختلفـی توسـط بومیـان و برای بومیان تولید می کنـد

	 https://rcaanc-cirnac.gc.ca :دولت کانادا روابط بومیان و شمال کانادا را رونق می بخشد

آداب و رسوم اجتماعی

کانادا یک کشــور با چندین فرهنگ مختلف اســت. کانادایی ها از چندین کشــور مختلف به کانادا آمده اند. این 
افراد به سنت ها و تاریخ خود افتخار می کنند. تمامی فرهنگ ها در کانادا جای دارند و تمامی شهروندان کانادا 
با هم برابرند. در کانادا ممکن است افرادی را بیابید که رفتار و زبان آن ها با زبان و فرهنگ کشوری که شما از 
آن آمده اید متفاوت باشد. ممکن است متوجه نشوید که بقیه چه می گویند یا چرا اینگونه رفتار می کنند. 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/indigenous-people
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/indigenous-people
https://vancouver.ca/files/cov/First-Peoples-A-Guide-for-Newcomers.pdf
https://vancouver.ca/files/cov/First-Peoples-A-Guide-for-Newcomers.pdf
https://www.indigenousbc.com/
http://www.aptn.ca/
https://rcaanc-cirnac.gc.ca/


39بریتیش کلمبیا

ممکن اســت با آن ها موافق نباشــید و احســاس خجالت زدگی کنید یا گیج شوید. ممکن است احساس کنید 
که بقیه ی افراد مهربان یا با ادب نیستند. این اتفاقات برای این رخ می دهد که شما هنوز با جامعه ی کانادا 

آشنایی کامل ندارید یا کانادایی ها با شما آشنایی ندارند. 

ســعی کنید که بیشــتر با آداب و رســوم اجتماعی در کانادا آشنا شوید. شما می توانید با تماشا 
کردن اینکه چگونه مردم در کنار هم با هم رفتار می کنند، با این آداب و رســوم آشــنا شــوید. 
با مردم صحبت کنید، دوســتان جدیدی پیدا کنید و ســواالت مختلف بپرســید. اکثر کانادایی ها 

خوشحال می شوند که به سواالت شما پاسخ دهند و با آداب و رسوم کشور شما آشنا شوند.

همچنیــن مــی توانید با افراد موجود در آژانس مهاجرـتـی خود صحبت کنید. پس آژانس مهاجرتی نزدیک به 
خود را بیابید.

اقامت دائم، شامل پناهندگان 	

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp

اقامت موقت، شامل متقاضیان پناهندگی، کارگران خارجی موقت و دانش آموزان خارجی پس از متوسطه  	

http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents

ازدواج، طالق و خانواده ها

ازدواج یــک توافــق قانونــی بیــن دو نفــر اســت. در کانــادا ازدواج مــی توانــد معانــی دینــی داشــته باشــد؛ امــا 
همیشــه بــه ایــن شــکل نیســت. قوانیــن ازدواج بــرای تمــام افــرادی کــه در کانــادا زندگــی مــی کننــد صــادق 
اســت. تحــت ایــن قوانیــن، هــر دو فــردی کــه بــا هــم ازدواج مــی کننــد بــا هــم برابرنــد. ازدواج بیــن دو مــرد، 

دو زن و افــراد تغییــر جنســیت داده شــده در کانــادا قانونــی اســت.

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents
http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents
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بســیاری از افــراد تصمیــم می گیرند بدون اینکــه ازدواج کنند، با هم زندگی کنند. به ایــن پدیده رابطه حقوق 
مشترک گفته می شود. هر دو طرف این نوع رابطه، حق و حقوق و مسئولیت های یکسانی با زوج های ازدواج 
کرده دارند. به زوج هایی که پس از مدت مشخصی در کنار هم زندگی کردند، عنوان رابطه حقوق مشترک داده 

می شود.

در کانادا شــما نیازی به داشــتن شــهروندی کانادا برای طالق گرفتن ندارید. یکی از زوجین هم می تواند برای 
طالق اقدام کند. مردم کانادا معموال برای طالق گرفتن با یک وکیل صحبت می کنند.

می توانید به مرکز دسترسی عدالت برای یافتن اطالعات رایگان در مورد طالق گرفتن مراجعه کنید.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/about-bcs-justice-system/jac

بســیاری از کانادایــی هــا در خانــواده هایــی بــا یــک والــد زندگــی مــی کننــد. فرزنــدان یــا بــا پــدر و یــا مــادر 
ــا دیگــر اعضــای خانــواده ماننــد پــدر بــزرگ و مادربــزرگ  خــود زندگــی مــی کننــد. برخــی از فرزنــدان هــم ب
زندگــی مــی کننــد. گاهــی اوقــات ایــن بخاطــر طــالق گرفتــن یــا جدایــی والدیــن از هــم مــی باشــد و گاهــی 
اوقــات بخاطــر فــوت یکــی از والدیــن. در ایــن مواقــع پــدر یــا مــادر مجــرد ممکــن اســت ازدواج کنــد و یــا بــا 
پــدر و مــادر مجــرد دیگــری وارد رابطــه شــود. آن هــا بــا فرزنــدان خــود زیــر یــک ســقف زندگــی مــی کننــد. 
بــه ایــن خانــواده هــا، خانــواده هــای ترکیبــی گفتــه مــی شــود. خانــواده هــای ترکیبــی شــامل فرزندانــی از 

دو خانــواده ی مختلــف اســت کــه بــا هــم زندگــی مــی کننــد.

سیگار کشیدن

ســیگار کشــیدن در ســاختمان های عمومی بریتیش کلمبیا خالف قانون است. همچنین در بسیاری از جوامع 
کشــیدن ســیگار کنار درها و پنجره های ســاختمان های عمومی غیرقانونی اســت. این ســاختمان ها شــامل 
ادارات، مغازه ها، رستوران ها و بارها می باشد. در بعضی از جوامع بریتیش کلمبیا کشیدن سیگار در فضاهای 

عمومی مانند پارک ها هم غیرقانونی است.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/eeping-bc-healthy-safe/tobacco-vapour

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/about-bcs-justice-system/jac
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/about-bcs-justice-system/jac
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/keeping-bc-healthy-safe/tobacco-vapour
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/keeping-bc-healthy-safe/tobacco-vapour
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قوانین مربوط به سیگار کشیدن در بریتیش کلمبیا درباره سیگارهای الکترونیکی هم صادق است. شما باید 
حداقل 19 ساله باشید تا بتوانید سیگار و سیگار الکترونیکی را خریداری کنید. شما اجازه ی کشیدن سیگار 

در ساختمان های عمومی، محل کار و نزدیک در و پنجره های ساختمان ها را ندارید.

الکل و محصوالت گیاه شاهدانه

شــما فقــط مــی توانیــد نوشــیدنی هــای الکلــی را در مــکان هــای خاصــی ماننــد بارهــا و رســتوران هایــی کــه 
آن نوشــیدنی هــا را خریــداری کردیــد اســتفاده کنیــد. در بیشــتر شــهرک هــا و شــهرهای بریتیــش کلمبیــا، 
مصــرف الــکل در پــارک هــای عمومــی ممنــوع اســت. در بریتیــش کلمبیــا حداقــل ســن قانونــی بــرای خریــدن 
مشــروبات الکلــی 19 ســال مــی باشــد. همچنیــن قوانیــن بســیار ســخت گیرانــه ای درمــورد نوشــیدن الــکل 

و رانندگــی وجــود دارد. 

محصوالت گیاه شــاهدانه)ماریجوانا( از اکتبر 2018 در کانادا قانونی شــده است. مردم می توانند از ماریجوانا 
اســتفاده کنند اگر آن را به صورت قانونی خریداری کنند. شــما موظف به دنبال کردن قانون هنگام خریداری 
و مصرف ماریجوانا به طور قانونی هستید. در بریتیش کلمبیا اجازه مصرف دود در ساختمان های عمومی یا 
نزدیــک درهــا و پنجــره ها ندارید. همچنین مصرف ماریجوانا در تفریح گاه ها، زمین های ورزشــی و پارک های 
اسکیت و دیگر مکان هایی که بچه ها در آن جا بازی می کنند، غیر قانونی است. مانند نوشیدنی های الکلی، 

http://cannabis.gov.bc.ca :قوانین بسیار سخت گیرانه ای درمورد مصرف ماریجوانا و رانندگی وجود دارد

عناوین شخصی

در بســیاری از موارد کانادایی ها غیر رســمی، مودب و دوســتانه برخورد می کنند. رفتار غیررسمی بی ادبی و یا 
بی احترامی محســوب نمی شــود. مردم معموال یک دیگر را با نام خود صدا می زنند. این مســئله می تواند با 
توجه به موقعیت تغییر کند. برای مثال شما بهتر است کارفرمایان، مشتریان و دکترها را با عنوان به خصوص 
خود صدا بزنید ) آقا برای مرد، خانم برای زن، دکتر برای پزشــک(. اگر با شــخصی راحت هســتید، می توانید از 

آن ها نظرشان را درمورد صدا کردن آن ها با نامشان بپرسید.

http://cannabis.gov.bc.ca/
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قرار مالقات ها و زمان

کانادایــی هــا بــاور دیــر رســیدن بــه قــرار مالقــات را ناپســند مــی داننــد. شــما هیــچ وقــت نبایــد بــرای قــرار 
مالقــات مهمــی دیــر برســید.)برای مثــال مالقــات بــا یــک دکتــر(. گاهــی اوقــات ممکــن اســت دچــار تاخیــر 
یــا مشــکالت از پیــش برنامــه ریــزی نشــده شــوید. ممکــن اســت دریابیــد کــه در زمــان مقــرر شــده بــه قــرار 
مالقــات خــود نمــی رســید. اگــر چنیــن چیــزی رخ داد، بایــد قــرار مالقــات را هرچــه ســریعتر لغــو کنیــد. بــا 
اداره تمــاس بگیریــد و بگوییــد کــه بایــد قــرار مالقــات را لغــو کنیــد و زمــان جدیــدی را بــرای آن تعییــن 
کنیــد. برخــی از ادارات ممکــن اســت قوانیــن ســخت گیرانــه ای درمــورد لغــو قــرار مالقــات داشــته باشــند. 
بایــد قــرار مالقــات را حداقــل یــک یــا دو روز قبــل از زمــان موعــد لغــو کنیــد. اگــر قبــل از ایــن بــازه ی زمانــی 
لغــو نکردیــد، احتمــاال از شــما هزینــه ای دریافــت مــی کننــد. درمــورد قوانیــن مربــوط بــه لغــو قــرار مالقــات 

از آن هــا ســوال کنیــد.

حریم خصوصی اشخاص

ــد کــه پرســیدن  ــراد معتقدن ــد. برخــی از اف ــرام مــی گذارن ــه حریــم خصوصــی احت کانادایــی هــا معمــوال ب
درمــورد میــزان پولــی کــه یــک نفــر در مــی آورد، دیــن، گرایــش جنســی، ســن، چــه چیزهایــی دارنــد یــا بــا چــه 
کســی زندگــی مــی کننــد، بــی ادبانــه اســت. هرچنــد ایــن موضــوع بــرای تمــام کانادایــی هــا یکســان نیســت. 
بســیاری از کانادایــی هــا مشــکلی بــا بــه اشــتراک گذاشــتن ایــن اطالعــات ندارنــد. بهتریــن راه یادگیــری 

نحــوه برخــورد بــا حریــم خصوصــی افــراد، دیــدن چگونگــی صحبــت کــردن افــراد بــا یکدیگــر اســت.

تلفن ها

دو نوع تلفن وجود دارد: تلفن های ثابت و تلفن های همراه 
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تلفـن هـای ثابـت بـه یـک سـیم در خانـه ی شـما متصـل هسـتند. بـرای تلفـن هـای ثابـت ماهیانـه هزینه ی  	
ی پرداخـت مـی کنیـد. بسـیاری از تعرفـه هـا تمـاس های بـا فاصله زیاد  ثابـتی را بـرای تمامـی تمـاس هـای داخـل
را شـامل مـی شـوند. بـرای تمـاس هـای بـا فاصلـه زیاد)تمـاس هـای خـارج از بریتیـش کلمبیـا یـا کانـادا( احتماال 
هزینـه ی اضاـفی پرداخـت کنیـد. ایـن هزینـه هـا می توانند بسـیار زیاد باشـند. برخی از کمپانی هـا تعرفه های 
ی بـه خصوصـی دارنـد. بـا ایـن تعرفـه هـا نیـازی بـه پرداخـت هزینـه اضاـفی بـرای تمـاس  تمـاس هـای بیـن الملـل
گرفتـن بـا برـخی کشـورهای خارـجی، نیسـت. تلفـن هـای ثابت بی سـیم هم مثـل تلفن های ثابت هسـتند. این 
تلفـن هـا سـیم ندارنـد، امـا تنهـا مـی توانیـد از آن هـا داخـل خانـه اسـتفاده کنیـد. ایـن تلفـن هـا بـا تلفـن های 

همـراه فـرق دارند. 

تلفـن هـای همـراه، تلفـن هـای کوچـکی هسـتند کـه از آن ها همه جـا می توانید اسـتفاده کنید. تلفن های  	
ی اسـتفاده مـی کنند)سـیم کارت(. بـا گوشـی هـای هوشـمند هـم مـی تـوان از داده  همـراه از شـبکه هـای تلفـن
اسـتفاده کـرد. بـا ایـن داده مـی توانیـد از اینترنـت و فرسـتادن پیامـک اسـتفاده کنیـد. تعرفـه هـای تلفن های 
همـراه در کانـادا مـی تواننـد گـران باشـند. تعرفـه هـای مختلفـی بـرای تلفـن هـای همـراه وجـود دارد. هـر تعرفـه 

شـامل هزینـه و خدمـات بـه خصـوص خـود می باشـد.

تعرفه های از پیش پرداخت شده

بـا ایـن تعرفـه قـراردادی را امضـا نمـی کنید. قبل از اینکه از خدمات اسـتفاده کنید، هزینه ی آن را پرداخت  	
می کنید.

شـما حجـم مشـخصی از اینترنـت داده و تعـداد دقیقـه بـرای تمـاس گرفتـن را خریـداری مـی کنیـد. وقـتی  	
حجـم اینترنـت و تعـداد دقایـق شـما تمـام شـد، دوبـاره خریـداری مـی کنیـد.

اگـر از تمـام دقایـق و داده هـای خـود اسـتفاده کنیـد، تلفـن شـما دیگـر کار نمـی کنـد و بایـد بـرای دقایـق و  	
حجـم داده ی بیشـتر پـول پرداخـت کنیـد تـا تلفـن شـما دوبـاره کار کنـد.

بعـد از اینکـه حجـم داده و دقایـق تمـاس گرفتـن را خریـداری کردیـد، بایـد آن را قبـل از تاریـخ مشـخصی  	
اسـتفاده کنیـد. اگـر از آن هـا تـا قبـل از تاریـخ مشـخص اسـتفاده نکنیـد، منقضـی مـی شـوند. دقایـق تمـاس 

گرفتـن و داده معمـوال یـک سـال پـس از خریـداری منقضـی مـی شـوند.
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قرارداد های ماهانه 

شـما مـی توانیـد قـرارداد خـود را 2 سـال بعـد بـدون هیـچ هزینـه ی مـازادی لغـو کنیـد. حـتی اگـر بـرای زمـان  	
https://crtc.gc.ca/eng/phone/mobile/code.htm :طوالـنی تـری قـرارداد داشـته ایـد

شـما بـا پرداخـت هزینـه ای ماهانـه، بـه حجـم مشـخصی از داده و دقایقـی بـرای تمـاس گرفتـن دسـت پیـدا  	
مـی کنیـد. اگـر اسـتفاده ی شـما بیشـتر باشـد، بایـد هزینـه ی مـازادی را پرداخـت کنیـد.

شـرکتی کـه مـی خواهیـد از آن خریـداری کنیـد، سـابقه ی شـما را در بـه موقع پرداخت کـردن قبض هایتان  	
چـک مـی کنـد. اگـر در کانـادا تـازه وارد هسـتید، ممکـن اسـت کـه سـابقه ای بـرای چـک کـردن نداشـته باشـید. 
ایـن مسـئله ممکـن اسـت روی اعتبارسـنجی شـما تاثیرگـذار باشـد. بـرای اطالعـات بیشـتر درمـورد اعتبارسـنجی 

https://www.consumer.equifax.ca/personal/education :مراجعـه کنیـد Equifax بـه وبسـایت

کمپاـنی هـای زیـادی بـه شـما پیشـنهاد تلفـن همـراه جدیدی می دهند، اگر بـا آن ها قـرارداد ببندید. هزینه  	
ی تلفـن همـراه بـا قبـض ماهیانـه شـما حسـاب مـی شـود. ممکن اسـت خریـداری موبایـل به صـورت جداگانه یا 

اسـتفاده از موبایـل خودتـان ارزان تر دربیاید.

قراردادهـای بسـیاری بـرای خانـواده هاـیی کـه چندیـن تلفـن همـراه دارنـد، پیشـنهاد هـای بـه خصوصـی ارائه  	
مـی دهند.

احتمـاال تبلیغـات زیـادی تحـت عنـوان "تغییـر کمپاـنی قرارداد تلفن همراه باعث سـود شـما می شـود" دیده  	
ی بایـد مراقـب باشـید زیـرا بسـیاری از شـرکت هـا بـرای لغـو  ایـد. ایـن مسـئله ممکـن اسـت درسـت باشـد، وـل

قـرارداد زودتـر از موعـد هزینـه ای را دریافـت مـی کننـد. ایـن هزینـه مـی توانـد بسـیار بـاال باشـد.

قبـل از امضـای قـرارداد بـا یـک کمپاـنی سـرویس دهـی تلفـن همـراه، بـا دقـت تمامـی هزینـه هـا را بررسـی  	
. کنید

انتخـاب تعرفـه ی موبایـل ممکـن اسـت گیـج کننـده باشـد. بهتـر اسـت بـا دقـت تمامـی تعرفـه هـا را بـا هم  	
مقایسـه کنیـد و مناسـب ترینشـان را بـرای خـود انتخـاب کنیـد. بـا افـراد مختلـف صحبـت کنیـد و از آن هـا 
بخواهیـد کـه بهتریـن تعرفـه هـا را بـه شـما پیشـنهاد دهنـد. همچنیـن مـی توانیـد درمـورد تعرفه ها بـه صورت 

آنالیـن جسـتجو کنیـد و آن هـا را بررسـی کنیـد.

https://crtc.gc.ca/eng/phone/mobile/code.htm
https://www.consumer.equifax.ca/personal/education/
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تماس های از راه دور

برخــی از قــرارداد هــای تلفــن )هــم تلفــن ثابــت هــم تلفــن همــراه( شــامل تمــاس هــای رایــگان خارجــی بــه 
کشــورهای دیگــر مــی باشــند. اگــر تمــاس هــای خارجــی زیــادی مــی گیریــد، ممکــن اســت بــه یــک تعرفــه ی 
مخصــوص بــرای آن نیــاز داشــته باشــید. شــرکت هــای مختلــف تلفــن را بــرای بهتریــن پیشــنهاد مناســب 
ــرای تمــاس هــای خارجــی از اپلیکیشــن هــای اینترنتــی  خودتــان بررســی کنیــد. همچنیــن مــی توانیــد ب

تمــاس گرفتــن اســتفاده کنیــد.

برخی از شماره تلفن ها، هزینه ای برای تماس گرفتن ندارند. شما نیازی به پرداخت هزینه برای تماس گرفتن 
به این شــماره ها ندارید. شــماره های بدون هزینه معموال با 888 1, 877 1, 866 1, 855 1, 800 1 شــروع می 

شوند. 

شماره هایی که با 900 1 شروع می شوند بدون هزینه نیستند. برای تماس به این شماره ها باید هزینه ای 
پرداخت کنید. این هزینه ها معموال بسیار زیاد هستند.

کارت های تلفن

بــا کارت هــای تلفــن مــی توانیــد دقایــق مشــخصی بــرای تمــاس گرفتــن خریــداری کنیــد. بــا خریــد ایــن 
کارت هــا مــی توانیــد تمــاس هــای داخلــی بــا گوشــی هــای همــراه یــا تمــاس هــای خارجــی بــا گوشــی هــای 
همــراه و تلفــن هــای ثابــت بگیریــد. تلفــن هــای همــراه معمــوال 5 دالر، 10 و یــا 20 دالر هزینــه دارنــد. ایــن 
هزینــه ممکــن اســت بــا توجــه بــه میــزان دقایــق تمــاس و تمــاس داخلــی یــا خارجــی بــودن آن تغییــر کنــد. 

هــر کمپانــی بــرای کارت هــای تلفــن خــود تعرفــه هــای بــه خصوصــی دارد.  

هیچ قوانین و مقرراتی برای کارت های تلفن در کانادا وجود ندارد. قبل از خرید کارت، مطمئن شوید که همه 
چیز را بررسی کرده اید.
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آیا هزینه ی مازادی برای اتصال کارت خود نیاز دارید؟ 	

آیا هزینه ی اولیه ای برای هر تماس تلفنی وجود دارد)صرف نظر از مدت زمان تماس(؟ 	

آیا تاریخ انقضایی برای کارت وجود دارد)چه زمانی کارت دیگر کار نمی کند(؟ 	

آیا شماره تلفنی برای پشتیبانی مشتریان هنگامی که با کارت تلفن به مشکل خوردید، وجود دارد؟ 	

شــما می توانید کارت های تلفن را در بســیاری از داروخانه ها، ســوپرمارکت ها، خواروبارفروشــی 
ـی که از تمام شــارژ کارت تلفن اســتفاده کردید، باید یــک کارت جدید                 هــا خریــداری کنیــد. زماـن

خریداری کنید.
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امنیت فردی

کانــادا نــرخ جــرم و جنایــت باالیــی نــدارد. هرچنــد همچنــان محافظــت از خــود و اموالتــان از اهمیــت باالیــی 
ــد. آن  ــا دوچرخــه را بدزدن ــول ی ــد کیــف پ ــوال فیزیکــی شــما مانن ــد ام برخــوردار اســت. دزدهــا مــی توانن
ــا اســتفاده از اطالعــات  هــا همچنیــن مــی تواننــد اطالعــات شــخصی شــما را بــه ســرقت ببرنــد. آن هــا ب
شــخصی شــما دســت بــه عملــی مجرمانــه یــا دزدیــدن پــول مــی زننــد. بــه ایــن عمــل ســرقت هویــت گفتــه 
مــی شــود. مــدارک و اطالعــات مهــم ماننــد پاســپورت، شــماره بیمــه اجتماعــی، کارت هــای اعتبــاری، رمــز 

کارت بانکــی را در محلــی امــن نگهــداری کنیــد. 

خانــه، ماشــین یــا دوچرخه خود را قفــل کنید. کلیدهای زاپاس را خــارج خانه نگه ندارید. اموال ارزشــمند را در 
معرض دید بقیه قرار ندهید.



48بریتیش کلمبیا

کالهبردای و فریبکاری

گــول زدن افــراد بــه طــوری کــه آن هــا بــه شــما پــول بدهنــد را کالهبــرداری یــا فریبــکاری مــی گوینــد. ممکــن 
اســت کالهبــردار هــا وانمــود کننــد کــه چیــزی را مــی فروشــند. بعــد از اینکــه شــما بــه آن هــا پــول دادیــد، 
آن هــا چیــزی کــه قــرار بــود بــه شــما بدهنــد را نمــی دهنــد. بعضــی از افــراد هــم شــما را مــی ترســانند کــه 
پولــی بــه دولــت بدهکاریــد و اگــر ایــن پــول را پرداخــت نکنیــد برایتــان مشــکل بوجــود مــی آیــد. برخــی از 
کالهبردارهــا هــم بــا ســو اســتفاده از احساســات شــما، شــما را وادار بــه کمــک بــه آن هــا مــی کننــد. اگــر 
ــا پلیــس تمــاس بگیریــد. بســیاری از  گمــان مــی کنیــد کــه شــخصی در حــال کالهبــرداری از شماســت، ب
ســازمان هــا اطالعــات کالهبردارهایــی کــه از نــام آن هــا ســو اســتفاده مــی کننــد را پخــش مــی کننــد. بــرای 
مثــال اگــر شــخصی ادعــا کنــد کــه از طــرف دولــت فــدرال آمــده اســت و شــما پولــی بدهــکار هســتید، بــه 
وبســایت the Canada revenue مراجعــه کنیــد. در آنجــا اطالعــات مربــوط بــه کالهبــرداری هــا بــه اشــتراک 

گذاشــته مــی شــود.

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/security/protect-yourself-against-fraud.
html

ــرای یافتــن طعمــه هــای خــود اســتفاده مــی کننــد. آن هــا  کالهبــردار هــا از اینترنــت، پیامــک و تلفــن ب
همچنیــن از وضعیــت هــای اضطــراری مثــل فاجعــه هــای طبیعــی و یــا پاندمــی هــا بــرای ترســاندن و پــول 

گرفتــن از مــردم ســو اســتفاده مــی کننــد.

زمانی که تازه به کانادا وارد شده اید یا سعی در مهاجرت به اینجا را دارید، ممکن است افرادی سعی در فریب 
دادن شــما داشــته باشــند. دولت بریتیش کلمبیا اطالعاتی در مورد شناســایی و گزارش دادن کالهبردار ها به 

اشتراک می گذارد.

https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/B-C-Provincial-Nominee-Program/Immigra-
tion-Fraud-and-Scams

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/security/protect-yourself-against-fraud.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/security/protect-yourself-against-fraud.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/security/protect-yourself-against-fraud.html
https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/B-C-Provincial-Nominee-Program/Immigration-Fraud-and-Scams
https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/B-C-Provincial-Nominee-Program/Immigration-Fraud-and-Scams
https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/B-C-Provincial-Nominee-Program/Immigration-Fraud-and-Scams
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کالهبردارهای آنالین

بســیاری از افــراد در کانــادا از اینترنــت بــرای یافتــن شــغل و مســکن، خریــد کــردن، عملیــات بانکــی، قــرض 
ــا مــردم، یافتــن اطالعــات و شــرکت کــردن در فعالیــت  ــاط ب ــه، برقــراری ارتب گرفتــن کتــاب از کتــاب خان
هــای مختلــف اســتفاده مــی کننــد. امــا ممکــن اســت مشــکالتی در اســتفاده از اینترنــت وجــود داشــته 
باشــد. دزدهــا و کالهبردارهــا ســعی در دزدیــدن پــول و اطالعــات شــخصی شــما دارنــد. برخــی از مجرمــان از 

اینترنــت بــرای اتصــال بــه بچــه هــا و آســیب رســاندن بــه آن هــا اســتفاده مــی کننــد. 

هنگامی که آنالین هســتید محافظت از خود، خانواده، پول، و اطالعات شــخصیتان از اهمیت باالیی برخوردار 
است. وبسایت RCMP ( The royal Canadian mounted police ( اطالعاتی را درمورد جنایت های آنالین به 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/is-si/index-eng.htm :اشتراک می گذارد

بــه فرزنــدان خــود ایمنــی اینترنــت را آمــوزش دهیــد. بــرای اکثــر بچــه هــا، رســانه هــای اجتماعــی بخــش 
مهمــی از زندگــی آن هــا را ایفــا مــی کننــد. ممکــن اســت بخواهیــد فرزندانتــان را از اســتفاده از آن هــا 
ــرای پــدر و مــادر کار ســختی اســت. بــه همیــن علــت صحبــت کــردن  منــع کنیــد. هرچنــد ایــن مســئله ب
 The royal ــاد دادن آن هــا درمــورد ایمنــی اینترنــت احتمــاال آســان تــر باشــد. وبســایت ــدان و ی ــا فرزن ب
RCMP( Canadian mounted police( اطالعاتــی را بــرای پــدر مادرهــا بــرای امــن نگــه داشــتن فرزندانشــان 

در فضــای مجــازی، بــه اشــتراک مــی گــذارد.

http://www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/is-si/io-cl-eng.htm

دادن اطالعات شخصی به اشتباه، می تواند به راحتی اتفاق بیوفتد. دولت کانادا اطالعاتی را در مورد نحوه ی 
https://priv.gc.ca/en/for-individuals :حفاظت از اطالعات شخصی شما به اشتراک می گذارد

http://www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/is-si/index-eng.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/is-si/io-cl-eng.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/is-si/io-cl-eng.htm
https://priv.gc.ca/en/for-individuals/
https://priv.gc.ca/en/for-individuals/
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شــورای امنیــت کانــادا هــم اطالعاتــی را بــرای کمــک کــردن بــه شــما در حفاظــت از خــود و خانوادتــان در 
برابــر مزاحمــت هــای ســایبری و کالهبــرداری هــای آنالیــن بــه اشــتراک مــی گــذارد.

https://canadasafetycouncil.org/category/online-safety 

کالهبرداری های تلفنی

کالهبردارهــا ممکــن اســت از تلفــن بــرای فریــب و پــول گرفتــن از مــردم اســتفاده کننــد. کالهبردارهــای 
تلفنــی بــا شــما تمــاس مــی گیرنــد و از شــما اطالعاتــی ماننــد رمــز حســاب بانکــی و رمــز کارت اعتبــاری را مــی 
پرســند. کالهبردارهــا معمــوال وانمــود مــی کننــد کــه از طــرف دولــت هســتند. شــما ممکــن اســت تمــاس 
هایــی دریافــت کنیــد مبنــی بــر ایــن کــه شــخصی ادعــا کنــد کــه از طــرف دولــت کانــادا یــا ســازمان درامــد 
کانــادا تمــاس گرفتــه اســت؛ او معمــوال مــی گویــد کــه شــما پولــی بــه آن هــا بدهــکار هســتید یــا آن هــا 
مــی خواهنــد حســاب بانکــی یــا رمــز کارت اعتبــاری شــما را بررســی کننــد. در ایــن مــوارد ســریعا گوشــی را 

قطــع کنیــد. دولــت کانــادا هرگــز همچیــن تمــاس تلفنــی ای را نمــی گیــرد.

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/security/protect-yourself-against-fraud.
html

همچنیــن کالهبردارهــا ممکن اســت وانمود کنند که از طرف کمپانی های خصوصی هســتند. این کالهبردارها 
به شما می گویند که به آن ها پولی بدهکارید. آن ها بالفاصله درخواست پرداخت پول را به شما می دهند. 
برخی نیز به موبایل شما پیامک می دهند. روی لینک هایی که توسط شماره های ناشناس به شما ارسال می 

شود، کلیک نکنید.

هرگــز چیــزی را بــه صــورت تلفنی از کســی که نمی شناســید نخریــد. اگر فردی تمــاس گرفت و 
درخواست پول کرد یا تهدید کرد که شما را از خدماتی مانند گرما، آب یا تلفن محروم می کنیم؛ 

بالفاصله قطع کنید. با پلیس تماس بگیرید و آن ها را با خبر کنید.

https://canadasafetycouncil.org/category/online-safety/
https://canadasafetycouncil.org/category/online-safety/
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/security/protect-yourself-against-fraud.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/security/protect-yourself-against-fraud.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/corporate/security/protect-yourself-against-fraud.html
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همه ی تماس های ناشــناس مربوط به کالهبردار ها نیســتند. برخی از آن ها از طرف کســب و کارهای واقعی 
هستند که می خواهند محصوالت خود را به شما بفروشند. به این تماس ها، تماس های سرد گفته می شود. 
اگر می خواهید اینگونه تماس ها را دریافت نکنید، می توانید در لیســت دولتی "لطفا تماس نگیرید" اســم 

نویسی کنید. هرچند که این لیست جلوی کالهبردارها برای تماس گرفتن به شما را نمی گیرد. 

https://lnnte-dncl.gc.ca/en

موارد اضطراری

در بســیاری از مــکان هــای بریتیــش کلمبیــا، شــماره هــای اضطــراری بــرای آتــش ســوزی، پلیــس و ارژانــس 
911 مــی باشــد. تمــاس بــا ایــن شــماره هزینــه ای نــدارد. هنگامــی کــه بــا 911 تمــاس مــی گیریــد یــک 

اپراتــور از شــما مــی پرســد کــه بــه پلیــس، آتــش نشــانی یــا آمبوالنــس نیــاز داریــد.

در بیشــتر جوامع اگر انگلیســی بلد نیســتید، می توانید به زبان خود درخواست کمک کنید. کلمه ی انگلیسی 
زبــان خــود را یــاد بگیرید )برای مثال، مانداریان به انگلیســی چه می شــود( تا بتوانید یــک مترجم پیدا کنید. 
همچنین کلمات پلیس، آتش ســوزی و آمبوالنس را به انگلیســی یاد بگیرید. حتی اگر اندکی زبان انگلیســی 

بلدید، اپراتور 911 بهتر می تواند به شما کمک کند.

در برخــی از جوامــع بســیار کوچــک، تمــاس اضطــراری 911 نمــی باشــد. هنگامــی کــه بــه آن جــا رســیدید 
ســریعا شــماره اضطــراری را بپرســید. از آژانــس مهاجرتــی ، ســاختمان مرکــز شــهر یــا اداره ی پلیــس مــی 
توانیــد شــماره اضطــراری را بپرســید. همچنیــن بــه صــورت آنالیــن هــم پیــدا مــی شــود. "شــماره اضطــراری" 

را در کنــار محــل زندگــی خــود ســرچ کنیــد.

https://lnnte-dncl.gc.ca/en
https://lnnte-dncl.gc.ca/en
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نکته هایی درمورد 911

محـل تمـاس گرفتـن خـود را بشناسـید. بـه اپراتور 911 شـهر، آدرس، خیابان هـای نزدیک یا محل های دیگر  	
ماننـد پمپ بنزین، مدرسـه یـا مغازه را بگویید.

اگـر بـا 911 تصادفـا تمـاس گرفتیـد، قطـع نکنیـد. بـه اپراتـور بگوییـد کـه اشـتباهی تمـاس گرفتـه ایـد. اگر  	
قطـع کنیـد، آن هـا گمـان مـی کننـد کـه شـما در خطـر هسـتید و پلیـس بـه محـل اعـزام مـی کننـد. بـا تمـاس 

گرفتـن بـه 911 بـه صـورت تصادـفی، درچـار دردسـر نمـی شـوید.

بـه فرزنـدان خـود نحـوه ی تمـاس گرفتـن بـا 911 و کمـک گرفتـن از آن هـا را آمـوزش دهیـد. بـه آن هـا  	
نحـوه ی بیـان آدرسـی کـه در آن جـا هسـتند و نـوع کمـکی کـه الزم دارنـد )آتـش نشـان، پلیـس یـا آمبوالنـس( 

را آمـوزش دهیـد. 

به تلفن خود برنامه ای ندهید که به صورت اتوماتیک با 911 تماس بگیرد. 	

به 911 پیامک نفرستید. در مواقع اضطراری با این شماره تماس بگیرید. 	

به وبسایت ecomm911.ca برای اطالعات بیشتر به زبان های مختلف مراجعه کنید. 	

https://www.ecomm911.ca/
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آماده شدن برای مواقع اضطراری

مــردم بریتیــش کلمبیــا بایــد بــرای مواقــع اضطــراری زیــادی آمــاده باشــند. بــرای مثــال هــر ســال 3000 زلزلــه 
اتفــاق مــی افتــد. برخــی از آن هــا بســیار کــم شــدت هســتند و احســاس نمــی شــوند، امــا کارشناســان مــی 
گوینــد یــک زلزلــه ی بــزرگ ممکــن اســت هــر زمانــی رخ دهــد. بعضــی مواقــع، مــردم بایــد خانــه هــای خــود 
را بــه دلیــل آتــش ســوزی ســریعا تخلیــه کننــد. خطــر رخ دادن بهمــن در مناطــق کوهســتانی و ســونامی در 
کنــار ســواحل و ســیل هنــگام آب و هــوای شــدید)مانند طوفــان( در کل اســتان وجــود دارد. دیگــر مــوارد 

اضطــراری شــامل پاندمــی هــا و پخــش شــدن مــواد خطرنــاک مــی باشــند. 

هر خانه در بریتیش کلمبیا باید دارای یک نقشه ی اضطراری باشد. این موارد به شما کمک می کنند:

به دنبال اطالعات رسمی باشید. 	

با یکدیگر در تماس باشید. 	

در جای امن بمانید. 	

آرامش و تمرکز خود را حفظ کنید. 	

هر خانه باید یک پک اضطراری و کیف بردار و برو داشته باشد. 	

یک پک اضطراری شــامل ابزار و آذوقه برای ماندن در خانه به مدت حداقل 7 روز می باشــد. پک 
اضطــراری خــود را قبــل از رخ دادن مواقع اضطراری بســازید تــا در مواقع نیاز آماده باشــید. تمام 
کیــت هــا را در کنــار هــم نگه دارید تــا بتوانید در مواقع ضــروری به راحتی به آن ها دسترســی                   

داشته باشید. 
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کیف بردار و برو یک پک اضطراری کوچک اســت که هر شــخص می تواند آن را هنگامی که باید خانه را ترک 
کند با خود داشته باشد.

بــرای یادگیــری چگونگــی آمــاده شــدن بــرای مواقــع ضــروری بــه وبســایت PreparedBC مراجعــه کنیــد. یــک 
نقشــه ی اضطــراری، پــک اضطــراری و کیــف بــردار و بــرو بــرای خــود بســازید.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/pre-
paredbc

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/preparedbc
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حمل و نقل

حمل و نقل عمومی

ترنس لینک )در محدوده ی ونکوور(

در ترنس لینک اتوبوس ها، قطار های هوایی، اتوبوس های دریایی و متروی ساحل غربی خدمات می دهند.

در منطقه تعداد زیادی اتوبوس وجود دارد. 	

سه خط برای قطار هوایی وجود دارد. 	

خط اکسپو مرکز شهر را به برنابی، نیو وست مینستر و سوری وصل می کند. 	

خط میلنیوم مرکز شهر را به برنابی و کاکوییتلم متصل می کند. 	

خط کانادا مرکز شهر ونکوور را به فرودگاه بین المللی ونکوور و ریچموند متصل می کند. 	

اتوبـوس دریاـیی یـک نـوع قایـق اسـت کـه مسـافران را بیـن اسـکله هـای ونکـوور جابجـا مـی کنـد. ایـن  	
اتوبـوس هـای دریاـیی مرکـز شـهر ونکـوور را بـه سـاحل شـمالی وصـل مـی کننـد.

متـروی سـاحل شـمالی یـک ریـل قطـار کشـیده شـده بیـن مرکز شـهر ونکـوور و میشـن می باشـد. این مترو  	
از دوشـنبه تـا جمعـه سـرویس می دهد.
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با خرید یک بلیط می توانید با خدمات مختلف ترنس لینک به مدت 90 دقیقه جابه جا شوید. شما می توانید 
بین اتوبوس ها، قطارهای هوایی یا اتوبوس دریایی ها بدون نیاز به پرداخت هزینه ی دوباره جابه جا شوید. 
هزینه ی بلیط شما بستگی به تعداد مکان هایی که جابه جا می شوید دارد. سفرهای طوالنی تر)بیش از یک 

http://www.translin.ca/fares :منطقه( در زمان های شلوغ هزینه ی بیشتری دارند

شــما مــی توانیــد کارت هــای بلیــط قابــل شــارژ را در دســتگاه هــای موجــود در مراکــز sytrain خریــداری 
کنیــد. همچنیــن مــی توانیــد ایــن کارت هــا را از طریــق اینترنتــی یــا تلفنــی نیــز ســفارش دهیــد. 

شماره ونکوور: 604-398-2042

http://www.compasscard.ca

تمامی وسایل نقلیه ترنس لینک قابل دسترسی همگان هستند. به این معنا که افراد می توانند 
با ویلچر یا اسکوتر سوار اتوبوس شوند.

Handy- 65 ساله و بزرگتر(، افرادی که کارت )برخی از مسافران هزینه ی کمتری می پردازند. شامل سالمندان 
card را دارند و افراد زیر 18 ســال. بچه های زیر 5 ســال می توانند به صورت رایگان جابه جا شــوند البته باید 
همراهی داشــته باشــند که بلیط گرفته باشــد. هر مســافر می تواند تا سقف 4 مسافر بچه به صورت رایگان با 

 https://new.translin.ca/transit-fares :خود بیاورد

در وبسایت باال قیمت بلیط را سرچ کنید.

وبســایت ترنــس لینــک اطالعــات ســودمندی دارد. همچنیــن ایــن وبســایت زمــان بنــدی ســفر اتوبــوس هــا 
را هــم نشــان مــی دهــد کــه بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا اتوبــوس مناســب ســفر خــود را بیابیــد.

شماره ونکوور: 604-953-3333

https://new.translin.ca

http://www.translink.ca/fares
http://www.compasscard.ca
https://new.translink.ca/transit-fares
https://new.translink.ca/
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ترانزیت بریتیش کلمبیا )تمام بریتیش کلمبیا به جز ونکوور(

ترانزیــت بریتیــش کلمبیــا خدمــات اتوبــوس رانــی بــه جوامــع خــارج محــدوده ی ونکــوور ارائــه مــی دهــد. 
شــما مــی توانیــد یــک نقشــه ی عبــور و مــرور اتوبــوس هــای داخلــی دانلــود کنیــد و در وبســایت ترانزیــت 
بریتیــش کلمبیــا زمــان بنــدی کنیــد. همچنیــن مــی توانیــد نســخه ای از راهنمــای حمــل و نقــل در ادارات 
دولتــی و مراکــز حمــل و نقــل دریافــت کنیــد. بــرای یافتــن مراکــز حمــل و نقــل داخلــی، روی ارتبــاط بــا مــا در 

وبســایت ترانزیــت بریتیــش کلمبیــا کلیــک کنیــد.

http://www.bctransit.com

اگــر از اتوبــوس زیــاد اســتفاده مــی کنیــد، خریــدن بلیــط یــا اشــتراک اتوبــوس بــرای شــما ارزان تــر تمــام 
مــی شــود. ایــن بلیــط هــا را مــی توانیــد از ســوپرمارکت هــا، داروخانــه هــا و خواروبــار فروشــی هــا خریــداری 
کنیــد. اطالعــات بیشــتر درمــورد خریــد بلیــط را مــی توانیــد در وبســایت bctransit.com یــا راهنمــای حمــل 
ــرای دانــش آمــوزان کالس دوازدهــم و پایینتــر و ســالمندان 65  و نقــل دریافــت کنیــد. در اکثــر مــوارد ب
ســال یــا پیرتــر، قیمــت بلیــط هــا ارزان تــر اســت. بــرای پرداخــت هزینــه ی کمتــر ممکــن اســت الزم باشــد 
کــه کارتــی بــرای احــراز هویــت ماننــد کارت دانــش آمــوزی یــا گواهینامــه نشــان دهیــد. در برخــی از جوامــع 
بلیــط اتوبــوس بــرای بچــه هــا رایــگان اســت. اتوبــوس هــا در ایســتگاه هــای مخصــوص افــراد را ســوار مــی 
کننــد. مــردم از در جلویــی ســوار اتوبــوس و از در عقــب از اتوبــوس پیــاده مــی شــوند. اتوبــوس ممکــن 
اســت کــه در هــر ایســتگاه توقــف نکنــد. اگــر مــی خواهیــد از اتوبــوس پیــاده شــوید، بایــد ابتــدا زنــگ 
اتوبــوس را بــه صــدا در آوریــد تــا راننــده توقــف کنــد. ایــن زنــگ بــرای برخــی از اتوبــوس هــا یــک ســیم بــاالی 

هــر صندلــی و بــرای برخــی دیگــر یــک دکمــه ی قرمــز روی میلــه هــای اتوبــوس مــی باشــد. 

وقتی سوار یک اتوبوس می شوید باید هزینه ی کرایه را به طور دقیق بپردازید. اتوبوس پول خرد ندارد و بقیه 
پولتان را نمی دهد. اگر به صورت پول نقد می پردازید، بهتر اســت مقداری ســکه به عنوان پول خرد داشــته 
باشــید. اگر با بلیط پرداخت می کنید، هر بلیط یک ســواری به شــما می دهد. اگر اشــتراک یک ماهه بگیرید، 

http://www.bctransit.com/
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می توانید به مدت یک ماه هرچقدر که می خواهید از اتوبوس استفاده کنید. اگر می خواهید بیش از یک 
اتوبوس در روز بگیرید، می توانید اشــتراک روزانه را خریداری کنید. این اشــتراک به شــما اجازه می دهد که 
به مدت یک روز هرچقدر که می خواهید از اتوبوس استفاده کنید. در جوامعی که اشتراک یک روزه ندارند، 
می توانید یک بلیط ترنسفر بگیرید. بلیط ترنسفر، بلیطی است که به شما اجازه می دهد اتوبوس دیگری به 
صورت رایگان، یک ساعت بعد از گرفتن اتوبوس فعلی بگیرید. بعد از پرداخت کرایه به راننده بگویید به بلیط 
ترنسفر نیاز دارید، راننده به شما یک بلیط می دهد که نشان می دهد هزینه ی آن را پرداخت کرده اید. برخی 
از جوامع از بلیط ترنسفر استفاده نمی کنند. برای فهمیدن اینکه در آنجایی که هستید از این بلیط استفاده 

می شود یا خیر، به وبسایت ترنزیت بریتیش کلمبیا مراجعه یا از راننده اتوبوس سوال کنید.

بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد قوانیــن مربــوط بــه حمــل و نقــل در محــل زندگیتــان بــه وبســایت حمــل و 
http://www.bctransit.com :نقــل بریتیــش کلمبیــا مراجعــه کنیــد

حمل و نقل برای افراد ناتوان

در بریتیــش کلمبیــا افــرادی کــه از وســایل کمکــی بــرای حرکــت کــردن ماننــد ویلچــر یــا اســکوتر اســتفاده 
مــی کننــد، مــی تواننــد از تمامــی اتوبــوس هــا بــرای جابجایــی اســتفاده کننــد. در جلــوی اتوبــوس و نزدیــک 

در یــک اتاقــی بــرای افــراد ناتــوان وجــود دارد.

همچنیــن اتوبــوس هایــی بــرای افــراد ناتــوان کــه بــه کمــک بیشــتری نیــاز دارنــد وجــود دارد. ایــن اتوبــوس 
هــا خدماتــی از مبــدا تــا مقصــد ارائــه مــی دهنــد. ایــن اتوبــوس هــا شــما را از در خانــه تــان ســوار مــی کننــد 
و در مقصدتــان شــما را پیــاده مــی کننــد. متصــدی اتوبــوس شــما را در ســوار و پیــاده شــدن اتوبــوس کمک 
مــی کنــد. اگــر ناتــوان هــم باشــید، بــا افــراد معمولــی بــا اتوبــوس جابــه جــا مــی شــوید. بــرای اســتفاده 
کــردن از ایــن خدمــات بایــد ابتــدا ثبــت نــام کنیــد. بــرای رزرو آن بهتــر اســت ترجیحــا از یــک هفتــه قبــل 

تمــاس بگیریــد.

http://www.bctransit.com/
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ترنس لینک در محدوده ی ونکوور

هــر مشــتری بــا کارت Handycard مــی توانــد یــک فــرد بــرای کمــک کــردن بــه خــود در تمامــی وســایل حمــل 
و نقلی)شــامل اتوبــوس، قطــار هوایــی و اتوبــوس دریایــی( بیــاورد. فــرد کمــک کننــده نیــازی بــه پرداخــت 
هزینــه ی اضافــی نــدارد. هنــگام ســوار شــدن بــه قطــار هــای هوایــی، فــردی کــه کارت handycard دارد و 
کمــک کننــده ی او مــی تواننــد بــا هــم از گیــت هــا عبــور کننــد. مشــتریان handycard مــی تواننــد کوپــن 

هــای تاکســی را تهیــه کننــد. ایــن کوپــن هــا 50 درصــد بــرای کرایــه تاکســی شــما تخفیــف مــی دهنــد. 

بخش حمل و نقل افراد ناتوان ترنس لینک: 604-953-3680

https://new.translin.ca/rider-guide/transit-accessibility/handydart

خارج محدوده ی ونکوور: حمل و نقل بریتیش کلمبیا

ــرای  ــادا ب ــا هســتید و گواهــی موسســه ملــی کان ــا نابین ــد، ی اگــر شــما گواهــی handyDART را گرفتــه ای
نابینایــان )CNIB( را دریافــت کــرده ایــد، مــی توانیــد یــک فــرد کمــک کننــده بــا خــود بــه اتوبــوس بیاوریــد. 
فــرد کمــک کننــده نیــازی بــه پرداخــت هزینــه ی اضافــی نــدارد. بــه متصــدی اتوبــوس بگوییــد کــه فــردی 
کــه همــراه شــما اســت، کمــک کننــده ی شماســت. بســیاری از جوامــع برنامــه هایــی دارنــد کــه بــه مــردم 
یــاد مــی دهنــد چگونــه از وســایل کمــک کننــده بــرای حرکــت کردن)ماننــد ویلچــر و اســکوتر( در اتوبــوس 
اســتفاده کننــد. بــا نزدیــک تریــن اداره ی حمــل و نقــل بریتیــش کلمبیــا تمــاس بگیریــد تــا قــرار مالقاتــی را 

بــرای یــاددادن نحــوه ی اســتفاده از ایــن وســایل در وســایل نقلیــه بــا شــما تنظیــم کننــد.

بــا مراجعــه به وبســایت BC transit در می یابید که در محل زندگی شــما خدمــات HandyDART وجود دارد یا 
خیر. نام محل زندگی خود را پیدا کنید و روی اطالعات حمل و نقل کلیک کنید. سپس لینک HandyDART را 

http://www.bctransit.com .پیدا کنید

در برخی از جوامع، مشتریان HandyPASS می توانند کوپن های تخفیف تاکسی را دریافت کنند. این کوپن 
ها 50 درصد تخفیف برای کرایه تاکسی به شما می دهند.

https://new.translink.ca/rider-guide/transit-accessibility/handydart
https://new.translink.ca/rider-guide/transit-accessibility/handydart
http://www.bctransit.com/
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برای افرادی که اختالالت بینایی دارند

ــوس  ــوی اتوب ــد، در جل ــاز داری ــک نی ــه کم ــه ب ــا ن ــود رســیدید ی ــه مقصــد خ ــه ب ــدن اینک ــرای فهمی ــر ب اگ
ــر. ــا خی ــه مقصــد رســیدید ی ــه ب ــده بپرســید ک ــد از رانن ــی توانی ــن م بنشــینید. همچنی

محدوده ی ونکوور

اکثــر اتوبــوس هــای ترنس لینک بــرای مقصد بعدی هم اعالمیه هایی به صــورت صوتی و هم تصویری دارند. 
تمامــی قطارهــای هواـیـی، مقصــد بعدی را اعالم می کنند. اگر ناتوانی ای داریــد و در مراکز قطارهای هوایی به 

کمک نیاز دارید با شماره ی 5518-520-604 تماس بگیرید.

خارج از محدوده ی ونکوور

مقاصــد بعــدی در اتوبــوس هــای حمــل و نقــل بریتیــش کلمبیــا اعــالم مــی شــوند. در برخــی از جوامــع، 
اتوبــوس هــا بــرای هــر ایســتگاه یــک صــدای از پیــش ضبــط شــده پخــش مــی کننــد. در برخــی از جوامــع 

نیــز خــود راننــده نــام ایســتگاه را صــدا مــی زنــد.

تاکسی ها

تاکســی هــا ســریع و راحــت هســتند؛ امــا ممکــن اســت هزینــه ی کرایــه ی آن هــا زیــاد باشــد. در اکثــر 
شــهرها و شــهرک هــا شــرکت تاکســی رانــی وجــود دارد. شــما مــی توانیــد بــا تلفــن یــک تاکســی ســفارش 
دهیــد. برخــی از شــرکت هــا نیــز وبســایت یــا اپلیکیشــن موبایلــی دارنــد. در آخــر ســفر خــود بــا تاکســی، 
عقربــه ی داخــل تاکســی نشــان مــی دهــد کــه چقــدر پــول بایــد پرداخــت کنیــد. در کانــادا مــردم معمــوال بــه 

تاکســی هــا انعــام هــم مــی دهنــد. هــر انعــام بیــن 10 تــا 15 درصــد کرایــه مــی باشــد. 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/passenger-travel/buses-taxis-limos

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/passenger-travel/buses-taxis-limos
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/passenger-travel/buses-taxis-limos
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تاکسی های دربست

دربســت گرفتــن هــم شــبیه تاکســی اســت. شــما بــه صــورت آنالیــن یــا از طریــق اپلیکیشــن هــای موبایــل 
ــد. دربســت  ــی کن ــا ماشــین شــخصی خــود ســوار م ــده شــما را ب ــک رانن ــد. ســپس ی ــی گیری دربســت م

گرفتــن ممکــن اســت در تمامــی جوامــع بریتیــش کلمبیــا موجــود نباشــد.

)carpool(کرایه کردن ماشین و استفاده ی شریکی از ماشین

ـی بــرای قــرض دادن اتومبیــل وجــود دارد. شــما بــا  در برـخـی از جوامــع بریتیــش کلمبیــا، شــرکت هاـی
ــن روش گاهــی  ــد. ای ــد ماشــینی را قــرض بگیری ــول، مــی توانی ــداری پ ــت در آنجــا و پرداخــت مق عضوی

ــی شــود.  ــام م ــر تم ــردن ماشــین شــخصی ارزان ت ــاره ک ــات از اج اوق

اســتفاده ی شــریکی ماشــین)carpool( یعنی اســتفاده کردن از یک ماشــین به صورت مشترک در یک مسیر. 
بعضی از افراد با عضویت در یک carpool با همکارانشــان می توانند بین خانه و محل کارشــان جابه جا شــوند. 
برخی از افراد از این روش برای مســافرت به شــهرهای دیگر اســتفاده می کنند. این روش به افراد اجازه می 

دهد تا هزینه های سفر خود)مانند بنزین( را تقسیم کنند.

https://new.translin.ca/rider-guide/driving/carpooling-and-carsharing

پیاده روی

فقــط از کنــاره هــای خیابان ها و پیاده رو ها می توانید پیاده روی کنید. همیشــه باید به چراغ راهنمایی عمل 
کنید. بیشــتر خیابان ها پیاده رو نیز دارند. پیاده رو ها با خط هایی روی جاده ها یا با تابلویی مشــخص شــده 
انــد. رد شــدن از وســط جــاده ای که خط عابرپیاده ندارد، خالف قانون می باشــد. به این عمــل jaywaling می 
گویند. اگر پلیس شما را حین این عمل دید، احتماال مجبور شوید که جریمه ای پرداخت کنید. ماشین ها باید 
قبل از خط کشی های عابر پیاده توقف کنند تا عابران بتوانند از خیابان عبور کنند. قوانین بریتیش کلمبیا به 
این صورت اســت که ماشــین ها همیشــه باید برای عابرین توقف کنند، اما افراد نیز باید مراقب باشند. ابتدا 

به چپ سپس به راست خود نگاه کنید، بعد از خیابان عبور کنید.

https://new.translink.ca/rider-guide/driving/carpooling-and-carsharing
https://new.translink.ca/rider-guide/driving/carpooling-and-carsharing
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دوچرخه سواری

بســیاری از مــردم بریتیــش کلمبیــا از دوچرخــه بــرای رفتــن بــه محــل کار، مدرســه یــا مغــازه هــا اســتفاده 
ــد. دوچرخــه ســواری  ــح اســتفاده مــی کنن ــرای تفری ــز از دوچرخــه ســواری ب ــراد نی ــد. برخــی از اف مــی کنن
روشــی امــن، ســالم و روشــی ارزان تــر بــرای حمــل و نقــل مــی باشــد. همچنیــن بــرای محیــط زیســت نیــز 

بهتــر اســت.

بریتیش کلمبیا برای دوچرخه سواری قوانین و مقرراتی دارد. این قوانین در مقررات موتور سواری قابل یافتن 
می باشد.

شما برای دوچرخه سواری به گواهینامه نیازی ندارید. 

برای دوچرخه ســواری باید کاله ایمنی بر ســر کنید. اگر کاله ایمنی نداشــته باشــید پلیس ممکن است شما را 
جریمه کند. برای این قانون چند تبصره وجود دارد. این تبصره ها بیشــتر برای موارد دینی هســتند. برای مثال 

افرادی که عمامه به سر می کنند نیازی به سر کردن کاله ایمنی ندارند. 

برخــی از قوانیــن در کل بریتیــش کلمبیــا یکســان و برخــی دیگــر فقــط مختــص شــهرها یــا شــهرک هــای 
ــرای یادگیــری قوانیــن دوچرخــه ســواری در محــل  خــاص هســتند. قوانیــن همــه جــا یکســان نیســتند. ب

زندگیتــان، بــه وبســایت دولتــی محــل زندگــی خــود مراجعــه کنیــد.

افراد از دوچرخه در جاده ها استفاده می کنند. در بیشتر مکان ها، شما اجازه ی راندن دوچرخه در 
پیاده رو ندارید. بسیاری از جاده ها در بریتیش کلمبیا، برای دوچرخه سواری یک خط مخصوص 
دارند. خط کشی ها و تصاویر به شما می گویند که کجا می توانید دوچرخه سواری کنید. ممکن 

است خط دوچرخه سواری از خط ماشین رو با دیوار کوتاهی جدا شده باشد. 
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گاهی اوقات، ممکن اســت چیزی مانع خط دوچرخه ســواری شده باشد. برای مثال ماشینی وسط خط دوچرخه 
سواری پارک کرده باشد. اگر چیزی مانع خط دوچرخه سواری شده باشد، شما می توانید از جاده برای دوچرخه 

سواری استفاده کنید.

هنگامــی کــه دوچرخــه ســواری مــی کنیــد، بایــد از همــان قوانیــن راهنمایــی رانندگــی کــه موتورســیکلت 
هــا بایــد رعایــت کننــد، پیــروی کنیــد. بایــد در مقابــل تابلــوی توقــف بایســتید و از چــراغ راهنمایــی پیــروی 
کنیــد. اکثــر دوچرخــه هــا فقــط یــک مســافر مــی تواننــد داشــته باشــند. افــراد بزرگســال مــی تواننــد بچــه 
ــی مخصــوص نشســته باشــد.  ــه بچــه در صندل ــه شــرطی ک ــد ب ــه ســوار کنن هــای کوچــک را روی دوچرخ

بعضــی از دوچرخــه هــا بــه طــور مخصــوص بــرای تعــداد بیــش از یــک نفــر ســاخته شــده اســت.

تمامــی دوچرخــه هــا بایــد یــک چــراغ ســفید در جلــو و یــک چــراغ قرمــز در عقــب داشــته باشــند. هنــگام 
ــد از ایــن چــراغ هــا اســتفاده کنیــد. در بیشــتر شــهر هــا و شــهرک هــا  دوچرخــه ســواری در تاریکــی، بای
ــرای هشــدار دادن افــراد جلویتــان اســتفاده مــی کنیــد.  ــرای دوچرخــه الزامیســت. از زنــگ ب داشــتن زنــگ ب

دوچرخه ی خود را هر چند وقت یک بار بررسی کنید تا مطمئن شوید، در وضعیت خوبی قرار دارد. این بررسی 
کردن شامل چراغ ها، زنگ، ترمز ها، زنجیر و چرخ ها می شود. 

در برخــی از مراکــز و دوچرخــه فروشــی هــا، دوره هــای یادگیــری دوچرخــه ســواری امــن وجــود دارد. مــی 
ــوه ی  ــن نح ــد. همچنی ــاد بگیری ــک را ی ــه ســواری در ترافی ــا، دوچرخ ــن دوره ه ــا اســتفاده از ای ــد ب توانی
 bie sense تعمیــر دوچرخــه را بــه شــما یــاد مــی دهنــد. ائتــالف دوچرخــه ســواری بریتیــش کلمبیــا کتــاب
را منتشــر کــرده اســت، ایــن کتــاب رایــگان در مــورد امنیــت هنــگام دوچرخــه ســواری بــه شــما آمــوزش                 

http://www.biesense.bc.ca :مــی دهــد

http://www.bikesense.bc.ca/
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به اشتراک گذاری دوچرخه

در برخــی از شــهرها در بریتیــش کلمبیــا بــه صــورت کوتــاه مــدت دوچرخــه هــا را اجــاره مــی دهنــد. بــه ایــن 
عمــل اشــتراک گــذاری عمومــی دوچرخــه مــی گوینــد. قبــل از اجــاره ی هــر دوچرخــه بایــد ثبــت نــام کنیــد. 
معمــوال هزینــه ی اولیــه ای بابــت ثبــت نــام و هزینــه ای بابــت هربــار اجــاره کــردن دوچرخــه از شــما گرفتــه 
مــی شــود. هــر دوچرخــه ی اجــاره ای یــک کاله ایمنــی بــه همــراه دارد. هنــگام دوچرخــه ســواری در راه هــا 

و خیابــان هــا بایــد کاله ایمنــی بــه ســر کنیــد.

مراکز قرض دهی دوچرخه را در محل زندگی خود پیدا کنید. به وبســایت شــهر یا شــهرک خود مراجعه کنید و 
bie share را در آنجا جستجو کنید.

ماشین ها

ــرای رانندگــی در بریتیــش  در تمــام آمریــکای شــمالی، مــردم بایــد ســمت راســت جــاده رانندگــی کننــد. ب
ــد.  ــاز داری ــه گواهینامــه و بیمــه نی ــا ب کلمبی
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مسافرت بین جوامع مختلف

رانندگی کردن

در بریتیــش کلمبیــا بــزرگ راه هــای خوبــی وجــود دارد. هرچنــد کوهســتان هــا و تغییــر آب و هــوا، رانندگــی 
ــاه ممکــن اســت بیشــتر از آنچــه کــه فکــرش را بکنیــد طــول  ــد. رانندگــی فواصــل کوت را ســخت مــی کن
بکشــد. رانندگــی روی یــخ و بــرف مــی توانــد خطرنــاک باشــد. بــرای رانندگــی روی یــخ و بــرف بــه تایرهــای 
برفــی نیــاز داریــد. قبــل از رانندگــی هــای طوالنــی، وضعیــت آب و هــوا را بررســی کنیــد و ماشــین خــود را 

آمــاده کنیــد.

DriveBC اطالعــات زیــادی در مورد تخمین مدت زمان رانندـگـی، اخطارهای آب و هوایی، نیازمندی به تایرهای 
برـفـی و وضعیــت جــاده ها به شــما می دهد. شــما می توانیــد در آنجا ویدیوهای زنده از برـخـی از بزرگ راه ها 
http://www.drivebc.ca :ببینید. همچنین می توانید مسیرهای رانندگی را پیدا کنید و از آن پرینت بگیرید

http://www.drivebc.ca/
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اتوبوس ها

اتوبــوس هــا بیــن شــهرها و شــهرک هــای بریتیــش کلمبیــا ســفر مــی کننــد. چندیــن شــرکت اتوبــوس رانــی 
وجــود دارد کــه بیــن ونکــوور، فــرودگاه بیــن المللــی ونکــوور و ویکتوریــا ســرویس مــی دهنــد. سرتاســر 
بریتیــش کلمبیــا و دیگــر اســتان هــا مــی توانیــد از اتوبــوس اســتفاده کنیــد. همچنیــن اتوبــوس هایــی 

وجــود دارد کــه بــه ایــاالت متحــده آمریــکا مــی رونــد.

برای اطالعات بیشتر درمورد اتوبوس ها در بریتیش کلمبیا در لینک زیر Bus service را جستجو کنید.

https://www.travel-british-columbia.com/travel-resources/transportation/bus

خطوط هوایی

شــما مــی توانیــد بــرای مســافرت بــه بیشــتر شــهر هــا در بریتیــش کلمبیــا از هواپیمــا اســتفاده کنیــد. در 
اینترنــت مســیرهای هوایــی و زمــان بنــدی هــای آن هــا را جســتجو کنیــد. همچنیــن مــی توانیــد بــرای رزرو 
کــردن پــرواز بــه صــورت آنالیــن اقــدام کنیــد یــا بــا آژانــس هــای مســافرتی صحبــت کنیــد. بــرای مشــاهده 

لیســت فــرودگاه هــا در بریتیــش کلمبیــا در لینــک زیــر certified airports را جســتجو کنیــد.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home

کشتی های مسافربری ماشین بر

کشــتی هــای مســافربری ســاحلی، محــدوده ی ونکــوور را بــه جزایــر ونکــوور، جزایــر گلــف و ســاحل سانشــاین 
متصــل مــی کننــد. بــرای رزرو یــک کشــتی مســافربری از ونکــوور الزم اســت بــه tsawwassen یــا اســکله 

ی horseshoe مراجعــه کنیــد.

https://www.travel-british-columbia.com/travel-resources/transportation/bus/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
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بین مناطق زیر چندین کشتی مسافربری وجود دارد.

ونکوور، ویکتوریا و جزایر جنوبی گلف 	

ونکوور و نانایمو 	

ونکوور، جزایر ونکوور و ساحل سان شاین 	

جزایر ونکوور و جزایر شمالی گلف 	

	 haida gwaii جزایر ونکوور، شهر ساحلی پرنس روپرت، ساحل مرکزی بریتیش کلمبیا و

کشتی های مسافربری ظرفیت محدودی دارند. همچنین ممکن است در ساعت های خاصی از روز و تعطیالت 
آخر هفته بســیار شــلوغ باشــند. در روز های شلوغ بهتر است که از قبل تماس بگیرید یا به صورت آنالین جا 
برای وسیله نقلیه تان رزرو کنید. اگر جا گیرتان نیامد باید در صف منتظر بمانید تا اگر کشتی دیگری جا برای 

خودروی شما داشت، شما را سوار کند.

تماس بدون هزینه: 1-888-223-3779 

https://www.bcferries.com

در دریاچه های بریتیش کلمبیا هم این کشتی ها وجود دارند. سوار شدن بر این کشتی ها رایگان است. برای 
اطالعات بیشتر شامل لیست مسیرها و شماره تلفن ها به وبسایت زیر مراجعه کنید.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/passenger-travel/water-travel/inland-ferries

قطارها

قطارها از طریق ریل ها در بریتیش کلمبیا و سرتاسر کانادا سرویس می دهند.

تماس بدون هزینه: 1-888-842-7245

http://www.viarail.ca

https://www.bcferries.com/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/passenger-travel/water-travel/inland-ferries
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/passenger-travel/water-travel/inland-ferries
http://www.viarail.ca/
http://www.viarail.ca/


68بریتیش کلمبیا

Amtra بین ونکوور و کانادا، واشنگتن، و سرتاسر ایاالت متحده قطار سرویس دهی می کند. 

تماس بدون هزینه: 1-800-872-7245

https://www.amtra.com/home.html

ارسال و دریافت کردن نامه

پســت کانــادا نامــه هــا را بــه خانــه و محــل کار بیــن دوشــنبه تــا جمعــه ارســال مــی کنــد. شــما بــرای دریافــت 
نامــه ملــزم بــه پرداخــت هزینــه ای نیســتید. نامــه هــا و بســته هــا در صنــدوق پســتی شــما گذاشــته مــی 
شــوند. بــرای دریافــت نامــه نیــازی نیســت کــه در خانــه حضــور داشــته باشــید. بــرای دریافــت بســته هــای 
بــزرگ بایــد کارت احــراز هویــت خــود را نشــان دهیــد. اگــر خانــه نبودیــد، پســتچی یــک یادداشــت بــرای شــما 
باقــی مــی گــذارد. در یادداشــت نوشــته اســت کــه چــه زمانــی و کجــا قــادر هســتید کــه بســته ی خــود را 
دریافــت کنیــد. ایــن بســته هــا را در نزدیکــی اداره ی پســت یــا در مجــاری خاصــی قــرار مــی دهنــد؛ شــما بــا 

نشــان دادن کارت ملــی خــود مــی توانیــد بســته را دریافــت کنیــد.

ارسال نامه و بسته

شــما می توانید نامه های خود را از دفاتر پســت کانادا یا صندوق های پســت ارســال کنید. در بعضی از مغازه 
ها محل های خاصی برای ارسال نامه وجود دارد.

تمامــی نامــه هــای ارســال شــده از پســت کانــادا بایــد حــاوی کــد پســتی باشــند. هــر کــد پســتی شــامل 3 
عــدد و 3 حــرف مــی باشــد. ایــن کــد نشــان مــی دهــد کــه در کــدام خیابــان، شــهر و اســتان زندگــی مــی 
کنیــد. اگــر کــد پســتی محلــی را نمــی دانیــد مــی توانیــد آن را در وبســایت پســت کانــادا ســرچ کنیــد. در 

ایــن لینــک http://www.canadapost.ca/ find a postal code را ســرچ کنیــد.

https://www.amtrak.com/home.html
https://www.amtrak.com/home.html
http://www.canadapost.ca/


69بریتیش کلمبیا

کد پستی کاربردهای دیگری نیز دارد. بعضی از سازمان ها و کسب و کارها می خواهند بدانند که مشتریانشان 
کجا زندگی می کنند. وبســایت ها کد پســتی شــما را برای دادن نزدیک ترین مســیر به مغازه یا خدمات خاصی 

از شما می پرسند.

ممکــن اســت بــرای فرســتادن نامــه و بســته بــه پرداخــت هزینــه ای نیــاز پیــدا کنیــد. پــول پســت را 
ــا نشــان دهــد کــه  ــا بســته بچســپانید ت ــر را بایــد روی نامــه ی ــر پرداخــت مــی کنیــد. تمب ــا خریــدن تمب ب
ــدازه، وزن و مقصــد ممکــن اســت               ــه ان ــا توجــه ب هزینــه ی آن را پرداخــت کــرده ایــد. هزینــه ی ارســال ب
تغییــر کنــد. نامــه هــا و بســته هــای ســنگین هزینــه ی بیشــتری بــرای ارســال دارنــد.  پســت هــای                     
ـی گــران هســتند. هزینــه هــای ارســال بیــن محــل هــای ارســال مختلــف نیــز ممکــن اســت  بیــن الملـل
متفــاوت باشــد. بهتــر اســت قبــل از ارســال یــک بســته، هزینــه ی ارســال آن را چــک کنیــد. بــه وبســایت 

http://www.canadapost.ca/ مراجعــه و روی find a rate کلیــک کنیــد.

 P گاهی اوقات هزینه ی ارسال باال می رود. شما می توانید تمبرهای دائمی را خریداری کنید. این تمبرها حرف
روی خودشان دارند. اگر هزینه ی ارسال باال برود، هزینه ی تمبر ها نیز باال می رود. بنابراین با خرید تمبرهای 
دائمی نیازی نیست هزینه ی اضافی بپردازید. تمبرهای دائمی فقط برای ارسال نامه درون کانادا کاربرد دارند. 

برای اطالعات بیشتر درمورد پست کانادا به وبسایت http://www.canadapost.ca/ مراجعه کنید. 

دیگر خدمات نامه رسانی 

راه هــای مختلفــی بــرای ارســال نامــه و بســته وجــود دارد. بــرای مثــال بــا پرداخــت پــول بیشــتر مــی توانیــد 
ســرعت رســیدن نامــه را باالتــر ببریــد. مــی توانیــد بســته ی پســتی خــود را رهگیــری کنیــد و بــا ایــن روش 
مــی فهمیــد کــه بســته ی شــما کــی بــه مقصــد مــی رســد. همچنیــن مــی توانیــد بــرای بســته هــا و نامــه 
هــای ارزشــمند بیمــه بگیریــد. بیمــه در صورتــی کــه بســته ی شــما گــم شــود یــا آســیب ببینــد، هزینــه ی 
آن را پرداخــت مــی کنــد. شــرکت هــای ارســال کننــده خصوصــی، بســته ی شــما را ســریع تــر ارســال مــی 

کننــد البتــه بــا هزینــه ی بیشــتر.

http://www.canadapost.ca/
http://www.canadapost.ca/
http://www.canadapost.ca/
http://www.canadapost.ca/
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کتابخانه های عمومی

در بیشــتر جوامــع کتــاب خانــه هــای عمومــی و اینترنــت عمومــی وجــود دارد. شــما مــی توانیــد از آنجــا 
کتــاب هــا، مجــالت، ســی دی، دی وی دی، کتــاب هــای الکترونیکــی و ... قــرض بگیریــد. همچنیــن بیشــتر 
کتــاب خانــه هــا کتــاب، مجــالت و روزنامــه هــا را بــه زبــان هــای مختلــف دارنــد. آن هــا همچنیــن کتــاب 

هایــی بــرای یادگیــری زبــان انگلیســی دارنــد. 

کتاب خانه های عمومی هم برای بزرگساالن و هم کودکان کتاب دارند. استفاده از این کتاب خانه ها رایگان 
اســت. بــرای قــرض گرفتن کتاب و دیگر چیزها بــه یک کارت کتاب خانه نیاز دارید. بــرای گرفتن کارت کتاب 
خانه می توانید در کتاب خانه ی نزدیک به خود درخواست دهید. برای این درخواست باید کارت احراز هویتی 
که نام و آدرس شما روی آن باشد با خود به همراه داشته باشید. برخی از کتاب خانه ها، یک فرم آنالین نیز 
دارند که با اســتفاده از آن می توانید در آنجا عضو شــوید یا با آن ها از راه دور در ارتباط باشــید. هر کتاب 
خانه می تواند از کتاب خانه های دیگر نیز کتاب یا دیگر وسایل را قرض بگیرد. اگر کتاب خانه ی محل شما، 

چیزی که می خواهید را ندارد، از آن ها درخواست کنید که آن را از دیگر کتاب خانه ها قرض بگیرند. 
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بســیاری از کتــاب خانــه ها فعالیــت هایی برای بچه ها ماننــد قصه گویی، خواندن و برنامــه های کامپیوتری، 
ســاختن اشــیای مختلــف برگــزار می کنند. بــرای جوانان و بزرگســاالن نیز رویدادهــا، کارگاه هــا و برنامه های 

مختلفی وجود دارد.

کارمندهــای کتــاب خانــه بــه شــما کمــک مــی کننــد کــه درمــورد زندگــی در بریتیــش کلمبیــا و اطالعــات 
دولتــی و قانونــی یــاد بگیریــد. ایــن کارمندهــا همچنیــن ممکــن اســت دربــاره ی برنامــه هــا و دیگــر خدمــات 
موجــود در جامعــه اطالعاتــی داشــته باشــند. کتــاب خانــه هــا کامپیوتــر هــای عمومــی ای بــرای اســتفاده 

دارنــد. بــرای اســتفاده از ایــن کامپیوترهــا بــه یــک کارت کتــاب خانــه نیــاز داریــد. 

برخی از کتاب خانه ها نیز ممکن است اشیا خاصی مانند کامپیوتر، دوربین و دیگر ابزار آالت 
را قرض بدهند. 

بیشتر کتاب خانه ها برای افرادی که ناتوانی دارند، خدمات خاصی ارائه می دهند. برای مثال یک کتاب خانه 
ممکن است کتاب های صوتی یا کتاب هایی که با حروف بزرگ چاپ شده اند برای افرادی که مشکالت بینایی 
دارند، داشته باشد. از وبسایت کتاب خانه نیز می توانید برای رزرو کردن کتاب ها استفاده کنید. همچنین از 
این وبسایت می توانید برای تمدید کردن استفاده از یک کتاب بهره بگیرید. همچنین می توانید کتاب های 
الکترونیـکـی، کتــاب هــای صوتی، فیلم های آنالین، مجالت و روزنامه هــا را از آن جا دانلود کنید. از کارمندان 

کتاب خانه بپرسید که دنبال چه کتابی هستید؛ آن ها می توانند در پیدا کردن آن به شما کمک کنند.

کتــاب خانــه هــا بــرای مالقــات کــردن افــراد جدیــد نیــز محــل مناســبی اســت. ایــن مســئله مــی توانــد بــه جــا 
افتــادن شــما در محــل زندگــی جدیدتــان کمــک کنــد. NewToBC وبســایتی اســت کــه بــه افــراد تــازه وارد 
کمــک مــی کنــد تــا درمــورد کتــاب خانــه هــای عمومــی و برنامــه هــا، منابــع و خدمــات آن هــا مطلــع شــوند. 
ــه مســتقر شــدن و برنامــه هــای ســواد آمــوزی  ــرای کمــک ب در ایــن وبســایت لینــک هــای دیگــری نیــز ب

https://newtobc.ca .وجــود دارد

https://newtobc.ca/


72بریتیش کلمبیا

کانون فعالیت، تفریح گاه ها و خانه های سالمندان

بیشــتر شــهرها و شــهرک هــا مراکــزی بــرای تفریــح کــردن دارنــد. آن هــا معمــوال اســتخرهای شــنا، پیســت 
هــای یخــی، زمیــن هــای تنیــس و زمیــن هــای بــازی دارنــد.  درکانــون فعالیــت کالس هایــی بــرای هنــر و 

ســاخت اشــیا، رقــص، آمادگــی جســمانی، کامپیوتــر و زبــان انگلیســی وجــود دارد.

اکثــر کانــون هــای فعالیتی و تفریح گاه ها راهنمایی برای برنامه هایشــان وجود دارد. در آن جا کالس ها برای 
عضویــت مــردم لیســت شــده اند. با این راهنما ها مــی توانید درباره ی زمان و هزینه ی ایــن برنامه ها مطلع 

شوید. برنامه های کانون های فعالیتی معموال گران نیستند. 

بــرای یافتــن ایــن مراکــز در محدوده ی خود در وبســایت دولتی محل زندگی خود جســتجو کنید. همچنین می 
توانید در اینترنت recreation centre و نام محل خود را جستجو کنید.
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برنامه هایی برای سالمندان

بســیاری از ســازمان هــا برنامــه هــای مخصوصــی بــرای ســالمندان ارائــه مــی دهنــد. هیــچ تعریــف قانونــی 
ای بــرای کلمــه ی ســالمند وجــود نــدارد، بــه همیــن دلیــل هــر ســازمان خــودش تصمیــم گرفتــه اســت کــه 
چــه کســانی مــی تواننــد از ایــن خدمــات اســتفاده کننــد. در بعضــی جاهــا ســالمندان را افــراد بــاالی 55 ســال 
و در برخــی دیگــر افــراد بــاالی 60 ســال و برخــی نیــز )اکثــر برنامــه هــای دولتــی( بــاالی 65 ســال مــی داننــد. 

خدمات دولتی برای سالمندان شامل حقوق بازنشستگی و مراقبت در خانه) افرادی برای کمک به شما به خانه 
تان می آیند( می شــود. بســیاری از شــغل ها و جاذبه ها مانند پارک ها، گالری های هنری، رســتوران ها، موزه 
ها، ســینما و تئاتر و هتل ها ورودی رایگان یا بســیار ارزان برای ســالمندان دارند. همچنین ســالمندان ممکن 
است تخفیف مخصوص به خود هنگام سوار شدن به اتوبوس، کشتی های مسافربری و قطارها دریافت کنند. 
برای دریافت این تخفیف سالمندان باید کارت احراز هویتی مانند گواهینامه رانندگی، کارت خدمات بریتیش 

کلمبیا یا پاسپورت خود را نشان دهند.

ـی بــرای ســالمندان دارنــد. در آن جــا برنامه ها و  بیشــتر جوامــع در بریتیــش کلمبیــا، گــروه هاـی
فعالیــت هــای جســمانی و اجتماـعـی مخصــوص ســالمندان وجود دارد. بــرای اطالعات بیشــتر در 
اینترنــت جســتجو کنیــد، بــا مراکز دولـتـی محل خود تمــاس بگیرید یا بــه کانون هــای فعالیتی                           

نزدیکتان سر بزنید.
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کارهای داوطلبانه

کارهــای داوطلبانــه بخــش مهمــی از زندگــی کانادایــی هــا مــی باشــد. ایــن روش مناســبی بــرای آشــنایی 
بــا افــراد جدیــد، یــاد گرفتــن یــک مهــارت، کســب تجربــه و تبدیــل شــدن بــه بخشــی از جامعــه مــی باشــد. 
بیشــتر جوامــع بــه داوطلــب هــا نیــاز دارنــد. ایــن داوطلــب هــا معمــوال در بیمارســتان هــا، کتــاب خانــه هــا 

و ســازمان هــا مشــغول مــی شــوند. 

اگر ســازمانی برای کمک کردن یافتید، با آن ها تماس بگیرید و بپرســید که آیا به داوطلب نیاز دارند یا خیر. 
همچنیــن مــی توانیــد بــا Volunteer BC تمــاس بگیرید؛ مرکز آن در ونکوور می باشــد و خدماتی را سرتاســر 

استان ارائه می دهد. 
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منطقه ی ونکوور: 604-379-2311

از راه دور: 1-604-379-2311

info@volunteerbc.bc.ca :ایمیل

https://volunteerbc.bc.ca

 همچنین وبسایتی به نام Volunteer Now وجود دارد که لیست مراکزی که به دنبال داوطلب هستند را ارائه 
http://volbc.bcvolunteer.ca ;می دهند

وبسایت Govolunteer.ca داوطلبین را به مراکز خیریه ونکوور و ساحل سان شاین متصل می کند.

info@govolunteer.ca :ایمیل

https://www.govolunteer.ca

لیستی از کارهایی که سریعا باید انجام دهید

بـا کارمنـدان آژانـس مهاجرـتی محـل خـود تمـاس بگیریـد. از ایـن طریـق مـی توانیـد اطالعـات مختلـف در  	
ی بـرای زندـگی و یادگیـری زبـان کسـب کنید. ایـن کارمندان به شـما کمک  مـورد جامعـه، شـغل هـا، یافتـن محـل
مـی کننـد تـا فـرم هاـیی پـر کنیـد و بـرای خدمـات مختلـف ثبـت نـام کنیـد. خدمـات مهاجرـتی معمـوال در زبـان 

هـای مختلـف وجـود دارد. آژانـس مهاجرـتی نزدیـک خـود را بیابیـد. 

اقامت دائم شامل پناهندگان

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp

اقامــت موقــت، شــامل متقاضیــان پناهندگــی، کارگــران موقتــی خارجــی و دانــش آمــوزان باالتــر از پایــه ی 
سطه متو

http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents

mailto:info@volunteerbc.bc.ca
https://volunteerbc.bc.ca/
https://volunteerbc.bc.ca/
http://volbc.bcvolunteer.ca/
mailto:info@govolunteer.ca
https://www.govolunteer.ca/
https://www.govolunteer.ca/
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents
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برای گرفت شماره بیمه اجتماعی )SIN(درخواست دهید.  	

بـرای تعرفـه ی خدمـات پزشـکی )MSP( ثبـت نـام کنیـد. شـما ممکـن اسـت بـرای مدت زمانی حـتی تا 3 ماه،  	
MSP نداشـته باشـید) ایـن مـدت زمـان بـرای برـخی از افـراد مانند پناهندگان چشـم پوشـی شـود(. تـا زمانی که 

MSP شـما مـی آیـد از خدمـات بیمه ی شـخصی اسـتفاده کنید. 

یک حساب بانکی برای خود باز کنید.  	

محلی برای زندگی بیابید.  	

برای ثبت نام معافیت از مالیت برای فرزندان زیر 18 سال خود اقدام کنید.  	

فرزندان خود را در مدرسه ثبت نام کنید.  	

برای گرفتن گواهنیامه ی رانندگی بریتیش کلمبیا اقدام کنید.  	

درکالس های انگلیسی ثبت نام کنید.  	

اگـر اقامـت دائـم داریـد، آدرس کانـادای خـود را بـه سـازمان هـای مهاجـرت، پناهندـگی و شـهروندی کانـادا  	
بدهیـد. آن هـا کارت اقامـت دائمـی شـما را از طریـق پسـت بـه شـما ارسـال مـی کننـد.



77بریتیش کلمبیا

یافتن محلی برای زندگی

تعاریف

چک اعتباری: هروقت شــخصی می خواهد مطمئن شــود که شــما پول کافی برای پرداخت به آن ها دارید و 
یا هنگامی که می خواهید آپارتمانی را کرایه کنید یا در خواســت کارت اعتباری کنید، ممکن اســت از شــما 

درخواست اعتبار سنجی کنند.

تبعیــض: هروقــت شــخصی به شــخص دیگــر اجازه ی انجــام عمل خاص یا داشــتن چیزی به دلیــل نژاد، رنگ 
پوست، اجداد، محل تولد، دین، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت خانوادگی، گرایش جنسی، مشکالت فیزیکی 

و روحی و میزان درامد به او ندهد.

بیمــه: پرداخــت هزینــه ای از پیش برای مراقبت یا جایگزین کردن چیزی اگر اتفاق بدی برای آن چیز بیوفتد. 
بیمه ی خانه ممکن است هزینه ی الزم را برای آسیب وارد شده توسط آتش سوزی را بدهد. بیمه ی خودرو 
هزینــه ی تعمیــر ماشــین اگر آســیب دیده باشــد به صورت نقــد پرداخت می کند. بیمه ی ســفر هزینه های 

پزشکی درصورتی که در کشور دیگری بیمار شدید را پرداخت می کند. 

صاحب خانه: فردی که صاحب یک آپارتمان است و آن را به فردی دیگر اجاره می دهد. 

اجاره نامه: قرار داد نوشــته شــده بین صاحب خانه و مســتاجر. این قرار داد شــامل میزان اجاره ی مورد نیاز، 
زمان عقد قرارداد، مدت زمان اعتبار قرارداد و اینکه آیا مستاجر اجازه ی داشتن حیوان خانگی را دارد می شود.
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رسید: یک تکه کاغذ یا ایمیلی که توسط یک فروشگاه یا کسب و کاری به شما داده می شود که تایید می 
کنــد شــما هزینــه ی چیزی را پرداخت کرده ایــد. در آن همچنین چیزی که خریده اید و زمان پرداخت آن درج 

شده است.

مراجع: افرادی که شما را می شناسند و می توانند شما را به عنوان مستاجر یا کارمند خوبی توصیه کنند.

خانــه تــک خانواده: خانه ای که برای یک خانواده )ویال( ســاخته شــده اســت. اکثر خانه هــای تک خانواده ای 
اکنون آپارتمان یا سوییت در خود دارند. اگر حتی چندین خانواده در آن خانه زندگی کنند، باز هم به آن خانه 

ی تک خانواده گفته می شود.

یارانه: هنگامی که دولت به شهروندان برای پرداخت خدمات خاصی مانند اجاره کردن کمک می کند.

مستاجر: شخصی که یک آپارتمان یا خانه را اجاره می کند.

واحد: واحد اجاره ای، محلی برای زندگی است که به یک مستاجر اجاره داده می شود. این محل ممکن است 
یک آپارتمان، یک سوییت زیرزمینی، خانه و دیگر اقامتگاه ها باشد.
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اجاره کردن

بخش اجاره مسکن

بخــش اجــاره مســکن بخشــی از دولــت هــر اســتان مــی باشــد. ایــن بخــش اطالعــات ســودمندی درمــورد 
حــق و حقــوق هــا و مســئولیت هــای صاحــب خانــه و مســتاجر بــه شــما مــی دهــد. ایــن بخــش همچنیــن 

اختالفــات بیــن صاحــب خانــه و مســتاجرها را حــل مــی کنــد.

اگر درمورد اجاره کردن خانه در بریتیش کلمبیا سوالی دارید یا با صاحب خانه ی خود مشکلی دارید با بخش 
اجاره مسکن تماس بگیرید. آن ها اطالعات مورد نیاز شما را به زبان های مختلف در اختیار دارند.

تماس بدون هزینه: 1-800-665-8779

https://gov.bc.ca/landlordtenant

https://gov.bc.ca/landlordtenant
https://gov.bc.ca/landlordtenant
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انواع مخلتف خانه

خانـه ی تـک خانواده)ویـال( یـک سـاختمان بـا آشـپزخانه، حمـام و دستشـویی، اتـاق نشـیمن و اتـاق خـواب  	
مـی باشـد. ممکـن اسـت اتـاق هاـیی بـرای خوردن غذا، تماشـای تلویزیون یا اتاق رخت شـویی هـم در آن وجود 

ی بـرای پـارک کـردن خودرو وجـود دارد. داشـته باشـد. در آن معمـوال یـک حیـاط و محـل

خانه ی دوبکلس، یک ساختمان است که به 2 خانه تقسیم شده است. 	

به تعدادی خانه درکنار هم، خانه های شهری گفته می شود. 	

یـک آپارتمـان شـامل تعـداد زیـادی خانـه و یـک صاحـب خانـه می باشـد. برای خریـدن یا اجـاره ی هرکدام از  	
خانـه هـا در آپارتمـان بایـد بـا صاحب خانـه توافق کنید.

یک برج شامل تعداد زیادی خانه می باشد که هر فرد می تواند صاحب یکی از آن ها باشد. 	

واحدهای آپارتمانی و سوییت ها می توانند در ساختمان ها و برج ها و ویال وجود داشته باشند. 	

اکثر آپارتمان ها و سوییت ها شامل یک یا دو اتاق خواب می باشند. 	

اکثر آپارتمان ها و سوییت ها شامل آشپزخانه، حمام و دستشویی و یک اتاق نشیمن می باشند. 	

اسـتودیوها یـا سـوییت هـای مجـردی نیـز شـامل یـک اتـاق خـواب بـا آشـپزخانه و حمـام و دستشـویی مـی  	
باشند.

اتـاق هـای اجـاره ای معمـوال یـک اتـاق خـواب در یـک خانـه یـا آپارتمـان مـی باشـند. در ایـن مـوارد گاهـی  	
اوقـات حمـام و دستشـویی شـخصی خـود را داریـد امـا آشـپزخانه بـرای همـه مشـترک اسـت.

قرارداد اتاق و تخته شامل اتاق، وسایل خانه و غذا می شود. 	

هـر خانـه ی اجـاره ای یـک صاحـب دارد. ایـن صاحـب، صاحـب خانـه، مالک یا مدیر اسـت. برای اجـاره، تعمیر  	
و دیگـر نیازهـا بایـد بـا این شـخص صحبت کنید.
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ــه و  ــه وبســایت https://www.welcomebc.ca/  مراجع ــن ب ــاره گرفت ــورد اج ــات بیشــتر درم ــرای اطالع ب
عبــارت find a place to live را جســتجو کنیــد.

کجا به دنبال خانه بگردیم

ابتدا با آژانس مهاجرتی خود تماس بگیرید. همواره آژانس مهاجرتی نزدیک خود را بیابید.  	

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp :اقامت دائم شامل پناهندگان

اقامــت موقــت، شــامل متقاضیــان پناهندگــی، کارگــران موقتــی خارجــی و دانــش آمــوزان باالتــر از پایــه ی 
http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents متوسطه: 

در سایت Canada.ca عبارت newcomer services را جستجو کنید. 	

در اینترنت، وبسایت های خرید و فروش و روزنامه ها درمورد خانه های اجاره ای جستجو کنید. 	

به دنبال تابلو های vacancy یا for rent در نزدیکی ساختمان ها و خانه ها بگردید. 	

ی ماننـد  	 بـه دنبـال اعالمیـه هـای for rent در کتـاب خانـه هـا، کانـون هـای فعالیـت جمعـی و مراکـز مذهـب
کلیسـا، مسـجد و غیـره بگردیـد.

لیست های مربوط به مسکن تعاونی را چک کنید. 	

در اینجا یک سری نکته در مورد نحوه ی بررسی تبلیغات و اطالعات برای شما اورده شده است:

ی بـرای اجـاره کـردن، مراقـب باشـید. برـخی از افـراد بـا اسـتفاده از تبلیـغ هـای  	 هنـگام گشـتن بـه دنبـال محـل
قالـبی سـعی در فریـب و گرفتـن پـول شـما دارنـد. 

هنگامی که آگهی خیلی خوب یا خیلی ارزانی دیدید، احتیاط کنید. 	

همیشـه قـرارداد اجـاره ی خـود را بـا دقـت بخوانیـد و از فـردی بـا اطمینـان بخواهیـد تـا آن را بـرای شـما   	
بررسـی کنـد.

https://www.welcomebc.ca/
https://www.welcomebc.ca/
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents
https://www.canada.ca/
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تبعیض قائل شدن

یــک صاحــب خانــه اجــازه نــدارد، محــل خــود را بــه خاطــر نــژاد، دیــن، جنســیت، وضعیــت تاهــل، وضعیــت 
خانوادگــی، گرایــش جنســی، مشــکالت جســمی و ذهنــی و میــزان درامــد قانونــی بــه کســی اجــاره ندهــد. 
ایــن کار تبعیــض اســت و غیرقانونــی مــی باشــد. در ایــن مــورد تبصــره هایــی نیــز وجــود دارد. در بعضــی 
ــرای افــراد  ــد. برخــی از واحدهــا فقــط ب ــر زندگــی مــی کنن ــاالی 55 ســال و پیرت از ســاختمان فقــط افــراد ب
ــر مبنــای ممنــوع بــودن داشــتن حیــوان خانگــی و  ناتــوان اســت. هــر صاحــب خانــه مــی توانــد قانونــی ب

سیگارکشــیدن در ســاختمان بگــذارد.

اگر مشکلی در زمینه ی تبعیض برای شما پیش آمده، با کلینیک حقوق بشر بریتیش کلمبیا یا مرکز مشاوره 
برای مستاجرها تماس بگیرید.

کلینیک حقوق بشر بریتیش کلمبیا

منطقه ی ونکوور: 604-622-1100

تماس بدون هزینه: 1-855-685-6222

infobchrc@clasbc.net :ایمیل

http://www.bchrc.net

 )TRAC( مرکز مشاوره برای مستاجرها

منطقه ی ونکوور: 604-255-0546

تماس بدون هزینه: 1-800-665-1185

http://www.tenants.bc.ca

اگر اعتراضی دارید با دادگاه حقوق بشر بریتیش کلمبیا یا کمیسیون حقوق بشر کانادایی ها تماس بگیرید.

mailto:infobchrc@clasbc.net
http://www.bchrc.net/
http://www.tenants.bc.ca/
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دادگاه حقوق بشر بریتیش کلمبیا 

منطقه ی ونکوور: 604-755-2000

تماس بدون هزینه: 1-888-440-8844

BCHumanRightsTribunal@gov.bc.ca :ایمیل

http://www.bchrt.bc.ca

کمیسیون حقوق بشر کانادایی ها

تماس بدون هزینه: 1-888-214-1090

http://www.chrc-ccdp.ca

مراجع

ــه عنــوان یــک مســتاجر یــا کارمنــد خــوب  ــه افــرادی گفتــه مــی شــود کــه مــی تواننــد شــما را ب مراجــع ب
معرفــی کننــد. هــر صاحــب خانــه ممکــن اســت قبــل از اجــاره دادن آپارتمــان خــود از شــما درمــورد مراجــع 
خــود بپرســد. مــی توانیــد یــک شــماره تلفــن بــه عنــوان مرجــع خــود بدهیــد. همچنیــن مــی توانیــد از یــک 
دســت نوشــته توســط مرجعتــان بــرای مرجــع اســتفاده کنیــد. قبــل از گشــتن خانــه بــرای اجــاره کــردن، بــه 

دنبــال مرجــع بــرای خــود بگردیــد.

اعتبارسنجی

قبــل از اجــاره دادن بــه شــما، صاحــب خانــه ی بایــد در مــورد توانایــی پرداخــت اجــاره ی شــما مطمئــن شــود. 
صاحــب خانــه هــا اجــازه دارنــد کــه پیشــینه ی اعتبــاری شــما را بررســی کننــد. 

mailto:BCHumanRightsTribunal@gov.bc.ca
http://www.bchrt.bc.ca/
http://www.chrc-ccdp.ca/


84بریتیش کلمبیا

صاحب خانه ها می توانند از شــما درمورد مدرکی بر میزان درامدتان )مانند فیش حقوقی( ســوال کنند. آن ها 
همچنین می توانند در مورد اطالعات شخصی دیگر مثل نام و نام خانوادگی و تاریخ تولدتان بپرسند. همچنین 
دیگر جزئیات مانند شــماره بیمه اجتماعی، جزئیات کارت اعتباری، گواهینامه رانندگی و اطالعات بانکی شــما 
را می توانند بپرســند. شــما ملزم به دادن این اطالعات اضافی نیســتید و می توانید در خواســت آن ها را رد 
کنید. هرچند اگر از دادن این اطالعات صرف نظر کنید، صاحب خانه هم می تواند از اجاره دادن خانه به شما 

صرف نظر کند. 

اگــر ســوالی درمــورد بــه اشــتراک گذاشــتن اطالعــات شــخصی خــود داریــد، بــا اداره ی اطالعات و کمیســیون 
حریــم خصوصــی بریتیــش کلمبیا تمــاس بگیرید.  

مرکز ویکتوریا: 250-387-5629

خــارج از ویکتوریــا: بــا اطالعات بریتیش کلمبیا تماس بگیرید و از آن ها درخواســت کنید که تماس شــما را 
منتقل کنند. 

اطالعات بریتش کلمبیا

منطقه ی ونکوور: 604-660-2421

تماس بدون هزینه: 1-800-663-7867

https://www.oipc.bc.ca

پیش پرداخت برای اجاره غیرقانونی است

برخــی از صاحــب خانــه هــا از مســتاجر هــا درخواســت پیــش پرداخــت بــرای اجــاره دادن خانــه مــی کننــد. 
ایــن عمــل خــالف قانــون اســت. صاحــب خانــه اجــازه ی گرفتــن پــول از شــما قبــل عقــد قــرارداد نــدارد. اگــر 
پولــی را بــه عنــوان پیــش پرداخــت دادیــد، صاحــب خانــه بــاز هــم ممکــن اســت از اجــاره دادن خانــه بــه 

شــما صــرف نظــر کنــد. ممکــن اســت نتوانیــد پولــی کــه پرداختیــد را پــس بگیریــد.

https://www.oipc.bc.ca/
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با مراجعه به وبســایت اجاره مســکن می توانید در مورد میزان پولی که صاحب خانه ها برای اجاره دادن خانه 
می گیرند، اطالعات کسب کنید.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/starting-a-tenan-
cy/deposits-and-fees

قرارداد اجاره مسکن

اگــر تصمیــم گرفتیــد مکانــی را اجــاره کنیــد. شــما و صاحــب خانــه بایــد قــراردادی را امضــا کنیــد. بــه ایــن 
ــوان ســپرده ی  ــه عن ــول ب ــد. ممکــن اســت الزم باشــد کــه مقــداری پ ــز مــی گوین ــرارداد اجــاره نامــه نی ق
تضمینــی بپردازیــد. برخــی از صاحــب خانــه هــا پــول نقــد یــا چــک را ترجیــح مــی دهنــد. بهتــر اســت هنــگام 

اجــاره ی مــکان، بــا خــود چــک بــه همــراه داشــته باشــید.

هنگامــی کــه هزینــه ای را مــی پردازید، حتما رســید دریافت کنید. همچنین برای پرداخــت هر اجاره هم بهتر 
است رسید بگیرید. این مسئله زمانی که با پول نقد پرداخت می کنید بسیار پر اهمیت است. رسید مدرکی 

بر پرداخت پول شماست. قبل از امضای قرارداد از پرداخت سپرده ی تضمینی خودداری کنید.

قــرارداد اجــاره مســکن، قوانین مربوط به اجاره کردن را به شــما می گوید. بــرای مثال پرداخت به 
موقع اجاره و تمیز نگه داشتن محل و عدم ایجاد مزاحمت برای دیگر مستاجر ها و صاحب خانه.

قبل از امضای اجاره نامه

هنگامی که مکان مورد قبول خود را پیدا کردید، سوال های زیر را بپرسید.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/starting-a-tenancy/deposits-and-fees
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/starting-a-tenancy/deposits-and-fees
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هزینه ی اجاره ی آن چقدر است؟ کی باید آن را پرداخت کنم؟

معمــوال روز اول هــر مــاه بایــد اجــاره را پرداخــت کنیــد. صاحــب خانــه فقــط ســالی یــک بــار مــی توانــد هزینه 
ــاال ببــرد.  ــاال ببــرد. صاحــب خانــه نمــی توانــد هزینــه ی اجــاره را بــه مقــدار زیــادی ب ــه را ب ی اجــاره ی خان
3مــاه قبــل از بــاال بــردن اجــاره خانــه، بایــد شــما را بــا خبــر کنــد. ایــن خبــر را بایــد بــه صــورت نوشــتاری بــه 

شــما بدهــد.

آیا خدمات رفاهی هم شامل اجاره می شوند یا جدا باید آن ها را پرداخت کنم؟

ــا ســوخت روغــن، آب و فاضــالب مــی باشــد.  منظــور از خدمــات رفاهــی اینجــا برق)الکتریســیته(، گاز ی
گاهــی اوقــات خدمــات رفاهــی همــراه بــا اجــاره مــی آینــد و گاهــی هــم اینگونــه نیســت. از صاحــب خانــه 
ی خــود درمــورد شــامل شــدن خدمــات رفاهــی در اجــاره خانــه بپرســید. اگــر ایــن خدمــات را شــامل نمــی 

شــود، بایــد ماهیانــه هزینــه ی اضافــی بــرای آن هــا بپردازیــد.

آیا پارکینگ و انباری جزو اجاره خانه می باشند؟

بعضــی از ســاختمان هــا پارکینــگ یــا انبــاری دارنــد. گاهــی اوقــات آن هــا جــزوی از اجــاره خانــه مــی باشــند. 
اگــر اجــاره خانــه شــامل آن هــا نشــود، بایــد هزینــه ی اضافــی بــرای آن هــا بپردازیــد. از صاحــب خانــه ی 

خــود درمــورد شــامل شــدن پارکینــگ و انبــاری در اجــاره خانــه بپرســید.

سپرده ی تضمینی)ودیعه( چقدر است؟

ـی گفته می شــود کــه برای نهایی کــردن قرارداد خــود باید پرداخــت کنید. در بریتیــش کلمبیا  ودیعــه بــه پوـل
هنگامی که به یک واحد اجاره ای نقل مکان می کنید باید ودیعه را بپردازید. این هزینه نباید بیشــتر از یک 
ماه اجاره ی خانه باشــد. اگر حیوان خانگی دارید، صاحب خانه ممکن اســت برای آن نیز از شــما ودیعه بگیرد. 
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صاحب خانه این پول را تا زمانی که قصد جابجایی دارید پیش خود نگه می دارد. اگر به خانه آسیبی وارد کرده 
بودید، صاحب خانه از ودیعه ی شــما برای تعمیر آن اســتفاده می کند. اگر خانه را تمیز نکرده بودید، صاحب 

خانه می تواند از ودیعه ی شما برای پرداخت خدمات تمیزکاری استفاده کند.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/starting-a-tenan-
cy/deposits-and-fees

از تمیــز کــردن خانــه قبــل از نقــل مــکان خــود اطمینــان خاطــر حاصــل کنیــد. اگــر بــه خانــه آســیبی وارد 
نشــده باشــد و صاحــب خانــه نیــازی بــه تمیــزکاری خانــه بعــد از نقــل مــکان شــما نداشــته باشــد، آن هــا 
بایــد تمــام پــول ودیعــه را بــه شــما برگرداننــد. صاحــب خانــه ودیعــه ی شــما را تــا 15 روز بعــد از نقــل مــکان 
شــما بایــد بپــردازد. اگــر طــی آن مــدت آســیبی پیــدا شــد یــا جایــی نیــاز بــه تمیــزکاری داشــت، صاحــب 
خانــه بخشــی از ودیعــه یــا تمــام آن را بــر مــی دارد. اگــر مخالفــت یــا شــکایتی داریــد مــی توانیــد آن را در 

بخــش اجــاره مســکن طــرح کنیــد.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/solving-problems/
dispute-resolution?eyword=dispute&eyword=resolution

کارهایی که قبل از ساکن شدن باید انجام دهید

مطمئن شوید که قرارداد اجاره مسکن را امضا کرده اید 	

وقتی در مورد اجاره خانه یا آپارتمانی توافق می کنید، شــما و صاحب خانه قراردادی را عقد کرده اید. به این 
قرارداد، قرارداد مستاجری می گویند. این قرارداد باید به صورت نوشتاری باشد. این قرارداد قوانین مربوط به 
اجاره خانه را به شــما می گوید. این قرار داد اذعان می کند که مســتاجر و صاحب خانه هر دو حق و حقوق و 
مســئولیت هایی دارند. هر قرارداد مســتاجری باید از قانونی پیروی کند. قبل از امضای قرارداد مطمئن شــوید 
کــه همــه چیز قرارداد را متوجه می شــوید. اگر ابهامــی در آن برایتان وجود دارد، از فردی برای کمک خود بهره 
بگیرید. ممکن است الزم باشد که قرارداد را به زبان خود ترجمه کنید. برای اطالعات بیشتر به وبسایت مرکز 

http://tenants.bc.ca/tenancy-agreements :مراجعه کنید )TRAC( مشاوره برای مستاجرها

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/starting-a-tenancy/deposits-and-fees
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/starting-a-tenancy/deposits-and-fees
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/starting-a-tenancy/deposits-and-fees
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/solving-problems/dispute-resolution?keyword=dispute&keyword=resolution
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/solving-problems/dispute-resolution?keyword=dispute&keyword=resolution
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/solving-problems/dispute-resolution?keyword=dispute&keyword=resolution
http://tenants.bc.ca/tenancy-agreements/
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محل را برای آسیب های احتمالی بررسی کنید 	

قبــل از نقــل مــکان، مکانــی کــه اجــاره کردیــد را بــرای وجــود آســیب هــای احتمالــی بررســی کنیــد. از صاحــب 
ــا شــما بررســی کنــد. از هــر آســیبی ماننــد ســوراخ در دیــوار یــا لکــه روی  خانــه نیــز بخواهیــد مــکان را ب
زمیــن کــه در خانــه مــی بینیــد، عکــس بگیریــد. یــک فــرم گــزارش بازرســی وضعیــت بــا صاحــب خانــه ی 
خــود پرکنیــد. ایــن فــرم نشــان دهنــده ی آســیب هایــی اســت کــه قبــل از نقــل مــکان شــما در آن جــا وجــود 
داشــته اســت. شــما و صاحــب خانــه هــردو بایــد ایــن گــزارش را امضــا کنیــد. هنگامــی کــه مــی خواهیــد 
بــه جــای دیگــری نقــل مــکان کنیــد، مــی توانیــد از ایــن فــرم بــرای دریافــت ودیعــه ی خــود اســتفاده کنیــد.

http://tenants.bc.ca/condition-inspection-reports

برای خدمات مختلف از جمله آب و برق و اینترنت اقدام کنید 	

گاهــی اوقــات، خدمــات مختلــف ماننــد تلفــن و اینترنــت و خدمــات رفاهــی ماننــد آب، بــرق و گاز در اجــاره 
خانــه شــامل مــی شــوند. قــرارداد اجــاره خانــه خــود را بررســی کنیــد. اگــر اجــاره خانــه شــامل آن هــا نمــی 
ــرای  ــت ب ــا شــرکت هــای تلفــن و اینترن ــد. ب ــه پرداخــت کنی ــه صــورت جداگان ــرای آن هــا ب ــد ب شــود، بای

خدمــات آن هــا تمــاس بگیریــد.

بیمه ی مستاجری را تهیه کنید 	

هــم صاحــب خانــه و هــم مســتاجر مــی تواننــد بیمــه ی خانــه را خریــداری کننــد. اگــر مســتاجر هســتید، 
بایــد بیمــه مســتاجری را خریــداری کنیــد. ایــن بیمــه هنگامــی کــه وســایل شــما در واحــد اجــاره ای آســیب 
ببینــد، هزینــه ی آن را مــی پــردازد. بــرای مثــال هنگامــی کــه حوادثــی نظیــر آتــش ســوزی، ســیل، زلزلــه یــا 

دزدی رخ دهــد.

http://tenants.bc.ca/condition-inspection-reports
http://tenants.bc.ca/condition-inspection-reports
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تلفن و اینترنت

شــرکت هــای تلفــن و اینترنــت زیــادی در بریتیــش کلمبیــا وجــود دارد. برخــی از کمپانــی هــا هــم اینترنــت 
و هــم تلفــن را ارائــه مــی دهنــد. ممکــن اســت تبلیغاتــی مبنــی بــر اینکــه اگــر شــرکت ارائــه دهنــده خــود 
را عــوض کنیــد، خدمــات بهتــری مــی گیریــد یــا پــول بیشــتری ذخیــره مــی کنیــد، ببینیــد. ایــن مســئله 
ممکــن اســت درســت باشــد، امــا بایــد احتیــاط کنیــد. برخــی از شــرکت هــا بــرای لغــو کــردن یــک قــرار داد 
از شــما پــول مــی گیرنــد. برخــی از شــرکت هــا در ابتــدا هزینــه ی کمــی مــی گیرنــد، امــا بــا گــذر زمــان ایــن 
هزینــه بیشــتر مــی شــود. بــدون دانســتن نــوع ســرویس، مقــدار هزینــه ای کــه بایــد بپردازیــد و مــدت 

زمانــی کــه قــرارداد اعتبــار دارد چیــزی را امضــا نکنیــد. 

آشغال و بازیافت

در شــهرهای زیــادی ماشــین هــای جمــع ضایعــات وجــود دارد. ضایعــات شــامل آشــغال، غذاهــای مانــده و 
وســایل قابــل بازیافــت ماننــد کاغــذ، پالســتیک و شیشــه مــی باشــد. یــک کامیــون بــه محــل زندگــی شــما 
مــی آیــد و آشــغال هــا را جمــع مــی کنــد. در برخــی از جوامــع غذاهــای مانــده و ضایعــات مانــده از کوتــاه 
کــردن چمــن حیــاط شــما را جمــع مــی کننــد. بــا مخلــوط کــردن ایــن مــواد، از آن هــا در بــاغ هــا اســتفاده 
مــی کننــد. برخــی از جوامــع کوچــک، خدمــات آشــغال جمــع کنــی وجــود نــدارد. بنابرایــن شــما بایــد آشــغال 

هــای خــود را بــه مراکــز خاصــی ببریــد و آن هــا را بازیافــت کنیــد.

ـی در مــورد میزان آشــغال و مواد بازیافتی که می توانید نگه دارید وجود داشــته باشــد.  ممکــن اســت قوانیـن
همچنین ممکن اســت قوانینی مبنی بر اینکه کی می توانید آشــغال هایتان را بیرون بگذارید و از چه بســته 
بندی ای برای آن ها اســتفاده می کنید وجود داشــته باشــد. در بســیاری از مکان ها، شهرداری به شما کیسه 
های مخصوصی برای نگهداری ضایعات می دهد. اگر شــهرداری به شــما این کیســه های مخصوص را داد، باید 

https://recyclebc.ca/what-can-i-recycle :از آن ها استفاده کنید

https://recyclebc.ca/what-can-i-recycle/
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هنگامی که چیزی می خرید که درون محفظه ی خاصی مانند بطری و قوطی می باشــد، یک هزینه ی اضافی 
کوچکی می پردازید. می توانید محافظ خالی را به مراکز بازیافت یا خواروبار فروشــی ها برگردانید. آن ها به 

https://www.return-it.ca :شما هزینه ی اضافی که پرداخت کرده اید را بر می گردانند

ـی شــما اطالعاـتـی در مــورد  بریتیــش کلمبیــا ســعی در کــم کــردن ضایعــات دور ریــز دارد. دولــت محـل
آشــغال و بازیافــت در محــل زندگــی شــما دارد. شــما مــی توانیــد زمــان جمــع آوری ضایعــات را از آن جــا 
ببینیــد. همچنیــن مــی توانیــد درمــورد وســایلی کــه جــزو آشــغال، بازیافــت و دورریــز غــذا محســوب مــی 
شــوند اطالعــات کســب کنیــد. وبســایت شــهر یــا منطقــه ی خــود را چــک کنیــد. همچنیــن مــی توانیــد بــا 

مرکــز مشــاوره بازیافــت بریتــش کلمبیــا تمــاس بگیریــد. 

منطقه ی ونکوور: 604-732-9253

تماس بدون هزینه: 1-800-667-4321

/https://rcbc.ca

تعمیرات

گاهــی اوقــات خانــه یــا آپارتمانــی کــه اجــاره کــرده ایــد ممکــن اســت مشــکالتی داشــته باشــد. بــرای مثــال 
توالــت کار نکنــد یــا آب گــرم نباشــد. صاحــب خانــه مســئول تعمیــرات اســت. اگــر واحــد اجــاره ای شــما نیــاز 
بــه تعمیــرات دارد، هرچــه ســریعتر بــا صاحــب خانــه خــود صحبــت کنیــد. طبــق قانــون، صاحــب خانــه بایــد 
ســریعا بــه ایــن تعمیــرات بپــردازد. اگــر مــورد ضــروری باشــد، صاحــب خانــه بایــد نــام و شــماره تلفــن فــردی 
کــه مــی توانــد ســریعا آن را تعمیــر کنــد بــه شــما بدهــد. اگــر صاحــب خانــه مشــکل شــما را ســریعا برطــرف 
نکنــد، مــی توانیــد خودتــان بــا شــرکت هــای تعمیــرات تمــاس بگیریــد. اگــر شــما یــا مهمانتــان بــه واحــد 
اجــاره ای آســیبی زدیــد، خودتــان بایــد هزینــه ی تعمیــر آن را بپردازیــد. گاهــی اوقــات صاحــب خانــه، بــه 
شــما اجــازه ی رنــگ کــردن دیــوار یــا ســوراخ کــردن دیــوار بــرای آویــزان کــردن عکــس را نمــی دهــد. اگــر ایــن 
کارهــا را کردیــد، صاحــب خانــه از شــما هزینــه ی تعمیــر آن هــا مــی گیــرد. قبــل از ایجــاد هــر تغییــری در 

خانــه، از صاحــب خانــه ی خــود اجــازه بگیریــد. ایــن اجــازه را بــه صــورت نوشــتاری بگیریــد. 

https://www.return-it.ca/
https://rcbc.ca/
https://rcbc.ca/
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اگر واحد اجاره ای مشکالتی دارد که صاحب خانه نمی تواند آن ها را تعمیر کند، با بخش اجاره مسکن تماس 
بگیرید.

منطقه ی ونکوور: 604-660-1020

تماس بدون هزینه: 1-800-665-8779

HSRTO@gov.bc.ca :ایمیل

http://www.gov.bc.ca/landlordtenant

اجازه دادن به صاحب خانه برای ورود به خانه

ــه ی اجــاره ای شــما شــود، قبــل از آن بایــد از شــما اجــازه  ــه ممکــن اســت بخواهــد وارد خان صاحــب خان
بگیــرد. شــما مــی توانیــد مخالفــت کنیــد. هرچنــد اگــر دلیــل خوبــی بــرای وارد شــدنش داشــته باشــد، بایــد 
بــه او اجــازه ی ورود دهیــد. صاحــب خانــه 24 ســاعت قبــل از ورود بایــد بــه شــما بــه صــورت نوشــتاری خبــر 

دهــد. ایــن خبــر بایــد شــامل تاریــخ، ســاعت و دلیــل ورود باشــد.

اختالفات

اگــر شــما و صاحــب خانــه تــان درمــورد مســئله ای بــا هــم اختــالف داریــد، بــا بخــش اجــاره مســکن تمــاس 
بگیریــد. آن هــا درمــورد حقــوق و مســئولیت هــای صاحــب خانــه و مســتاجر بــه شــما اطالعــات مــی دهنــد. 

آن هــا همچنیــن مــی تواننــد بــه شــما در حــل کــردن اختالفتــان کمــک کننــد.

اگر از بخش اجاره مســکن برای حل اختالفتان درخواســت کمک کنید، باید در یک جلســه شــرکت کنید. این 
جلســه معموال تلفنی اســت. برای شــما یک میانجی درنظر گرفته می شــود) شخصی که به شما کمک می کند 
تا اختالفاتتان حل شــود(. میانجی با شــما و صاحب خانه صحبت می کند. در طی جلســه، شــما باید مسئله ی 

پیش آمده را تعریف کنید و مدارک خود را رو کنید. آماده بودن در اینجا اهمیت دارد. 

mailto:HSRTO@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca/landlordtenant
http://www.gov.bc.ca/landlordtenant
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بخش اجاره مســکن اطالعات در مورد نحوه آماده شــدن برای حل اختالف پیش آمده به شــما می دهد. برای 
کسب اطالعات بیشتر در مورد حل اختالفات به وبسایت اجاره مسکن مراجعه کنید.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/solving-problems

اسباب کشی و رفتن از خانه

هنگامــی کــه مــی خواهیــد از جایــی نقــل مــکان کنیــد، بایــد بــه صــورت کتبــی بــه صاحــب خانــه ی خــود 
بگوییــد. بــه ایــن عمــل اطــالع دادن گفتــه مــی شــود. اگــر بــه صــورت ماهیانــه اجــاره پرداخــت مــی کنیــد، 
ــرای مثــال اگــر مــی خواهیــد 31 دســامبر  ــه خــود اطــالع دهیــد. ب ــه صاحــب خان بایــد از یــک مــاه قبــل ب

اســباب کشــی کنیــد بایــد قبــل 30 نوامبــر خبــر دهیــد.

تخلیه

در برخی از موارد صاحب خانه به مستاجر می تواند بگوید که از خانه برود، به این عمل تخلیه کردن می گویند. 

صاحــب خانــه بایــد بــه شــما بــه صــورت کتبــی ایــن درخواســت را بکنــد. بــه ایــن عمــل اطــالع دادن مــی 
گوینــد. معمــوال صاحــب خانــه هــا یــک مــاه قبــل از تخلیــه بایــد بــه مســتاجر خــود اطــالع بدهنــد. در برخــی 
ــات بیشــتر  ــرای اطالع ــه بســتگی دارد. ب ــل تخلی ــه دلی ــن ب ــاوت اســت. قوانی ــن متف ــوارد هــم قوانی از م

درمــورد قوانیــن تخلیــه بــه وبســایت بخــش اجــاره مســکن مراجعــه کنیــد.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/ending-a-tenancy/
landlord-notice

اگر صاحب خانه دستور تخلیه دهد و شما با آن موافق نباشید، می توانید با تماس با بخش اجاره مسکن یا 
مرکز مشاوره مستاجرین تماس بگیرید.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/solving-problems
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/solving-problems
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/ending-a-tenancy/landlord-notice
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/ending-a-tenancy/landlord-notice
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/housing-tenancy/residential-tenancies/ending-a-tenancy/landlord-notice
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بخش اجاره مسکن

منطقه ی ونکوور: 604-660-1020

تماس بدون هزینه: 1-800-665-8779

HSRTO@gov.bc.ca :ایمیل

http://www.gov.bc.ca/landlordtenant

 )TRAC( مرکز مشاوره برای مستاجرها

منطقه ی ونکوور: 604-255-0546

تماس بدون هزینه: 1-800-665-1185

/http://www.tenants.bc.ca

کارهایی که قبل از اسباب کشی و رفتن از خانه باید انجام دهید

به صاحب خانه اطالع دهید 	

تمیزکاری کنید 	

قبل از نقل مکان باید واحد اجاره ای خود را تمیز کنید. باید اتاق ها و زمین را تمیز کنید. همچنین باید وسایل 
خانه مانند فر، یخچال، حمام و دستشــویی، و چراغ ها را تمیز کنید. اگر خانه فرش یا پرده نیز دارد، آن ها را 

نیز بهتر است که تمیز کنید. قرارداد را بررسی کنید.

خدمات تلفن و آب و برق را لغو کنید 	

با شــرکت تلفن تماس بگیرید و به آن ها بگویید که در حال نقل مکان هســتید. آن ها ســرویس تلفن شــما 
را لغو می کنند. آن ها همچنین می توانند سرویس تلفن شما را به خانه ی جدید شما منتقل کنند. اگر قرار 
داد را لغو نکنید، بعد از نقل مکان نیز باید قبض تلفن را بپردازید. اگر برای برق گاز یا روغن نیز پولی پرداخت 
می کنید، آن ها را نیز باید لغو کنید. با شــرکت ها تماس بگیرید و از آن ها درخواســت کنید که خدماتشــان 

را روزی که نقل مکان می کنید، قطع کنند. 

mailto:HSRTO@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca/landlordtenant
http://www.tenants.bc.ca/
http://www.tenants.bc.ca/
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آدرس خود را تغییر دهید. 	

اداره ی پســت بایــد بدانــد کــه کجــا نامــه هــا را بــه شــما بفرســتد. بایــد بــا آن هــا تمــاس بگیریــد و آدرس 
جدیــد خــود را بگوییــد. مــی توانیــد ایــن کار را در وبســایت پســت کانــادا انجــام دهیــد. بــرای انجــام ایــن 

ســرویس هزینــه ای دریافــت مــی کننــد.

https://www.canadapost.ca/cpc/en/personal/receiving/manage-mail/mail-forwarding.page

آدرس جدید خود را به بانک، کارفرما، مدرســه، پزشــک شخصی، اداره گواهینامه رانندگی، شرکت 
های کارت اعتباری، آژانس درامد کانادا، شــرکت شــبکه های کابلی، و دیگر قراردادها بدهید. به 

وبسایت آن ها سر بزنید. ممکن است بتوانید آدرس خود را به صورت آنالین تغییر دهید.

یک شرکت اسباب کشی یا یک کامیون اجاره کنید. 	

ـی را بــرای  شــما مــی توانیــد بــا پرداخــت هزینــه ای بــه شــرکت هــای اســباب کشــی، افــراد و کامیوـن
جابجایــی وســایلتان اجــاره کنیــد. همچنیــن مــی توانیــد یــک کامیــون اجــاره کنیــد و وســایلتان را خودتــان 

جابجــا کنیــد.

https://www.canadapost.ca/cpc/en/personal/receiving/manage-mail/mail-forwarding.page
https://www.canadapost.ca/cpc/en/personal/receiving/manage-mail/mail-forwarding.page
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کمک دولتی برای خرید خانه در بریتش کلمبیا

BC housing یــک آژانــس دولتــی مــی باشــد. BC housing خانــه هــای اجــاره ای قابــل خریــد بــرای افــراد 
بــا درامــد کــم فراهــم مــی کنــد. ایــن آژانــس همچنیــن بــه افــراد واجــد شــرایط کمــک مــی کنــد تــا اجــاره 
ــد مســکن در  ــک خری ــرای کم ــع ب ــک لیســت از مناب ــن ی ــس همچنی ــن آژان ــد. ای ــود را پرداخــت کنن ی خ

ــه ایــن لیســت the housing registry گفتــه مــی شــود.  بریتیــش کلمبیــا دارد. ب

برای یافتن واجد شرایط بودن برای کمک خرید مسکن به وبسایت BC housing مراجعه کنید.

منطقه ی ونکوور: 604-433-2218

تماس بدون هزینه: 1-800-257-7756

http://www.bchousing.org/housing-assistance/program-finder

http://www.bchousing.org/housing-assistance/program-finder
http://www.bchousing.org/housing-assistance/program-finder


96بریتیش کلمبیا

وام خرید مسکن

دولــت بریتیــش کلمبیــا همچنیــن مــی توانــد کمــک هــای مالــی بــرای خریــد و اجــاره ی مســکن بــرای افــراد 
ــا درامــد  ــراد ب ــرای اف ــد. BC housing ب ــده وام مســکن مــی گوین ــن پدی ــه ای ــه دهــد. ب واجــد شــرایط ارائ
کــم کمــک هزینــه خریــد مســکن مــی دهــد. میــزان وام بســتگی بــه تعــداد اعضــای خانــواده و درامــد کل 

خانــواده دارد. 

برای واجد شرایط شدن به کمک برای خانه گرفتن شما و خانوادتان باید:

باید حداقل تا یک سال قبل از درخواست برای کمک خرید خانه در بریتیش کلمبیا زندگی کرده باشید.  	

در بریتیش کلمبیا به صورت دائم زندگی کنید. 	

میزان درامد کل خانواده شما کمتر از حد مورد نیاز کمک خرید خانه در منطقه ی شما باشد. 	

جزو یکی از موارد زیر باشید: 	

شهروندان کانادایی که تحت حمایت سازمان یا شخص خاصی نباشند. 	

افرادی که بدون تحت حمایت بودن به صورت قانونی برای اقامت کانادا  اقدام کرده باشند. 	

افرادی که درخواست پناهندگی داده بودند.  	

افرادی که اسپانسری شخصی آن ها از بین رفته باشد. 	

در لینک subsidized housing https://www.bchousing.org/home را جستجو کنید. 

برنامه ی کمک هزینه ی اجاره مسکن

برنامــه ی کمــک هزینــه ی اجــاره مســکن به خانــواده هایی با درامد کــم کمک می کند تا اجاره مســکن خود را 
بپردازند. 

https://www.bchousing.org/home
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برای واجد شرایط شدن، خانواده ها باید:

حداقل به مدت 1 سال قبل از درخواست کمک هزینه در بریتیش کلمبیا زندگی کرده باشند. 	

حداقل یک فرزند مستقل نشده در خانه داشته باشند.  	

تا یک سال پیش در یک جا مشغول به کار بوده باشد. 	

میزان درامد کل خانواده شما کمتر از حد مورد نیاز کمک خرید خانه در منطقه ی شما باشد. 	

هر عضوی از خانواده باید یکی از موارد زیر باشد:

شهروندان کانادایی که تحت حمایت سازمان یا شخص خاصی نباشند. 	

افرادی که بدون تحت حمایت بودن به صورت قانونی برای اقامت کانادا  اقدام کرده باشند. 	

افرادی که درخواست پناهندگی داده بودند.  	

افرادی که اسپانسری شخصی آن ها از بین رفته باشد. 	

 rental عبــارت http://www.bchousing.org/housing-assistance/rental-assistance/RAP در ایــن لینــک
assistance program را جستجو کنید.

کمک هزینه سرپناه برای اجاره کنندگان مسن

مرکــز اجــاره ســرپناه بــرای افــراد مســن )SAFER( بــه افــراد مســن ماهیانــه پولــی بــرای پرداخــت اجــاره ی 
خــود پرداخــت مــی کنــد. 

http://www.bchousing.org/housing-assistance/rental-assistance/RAP
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افراد واجدین شرایط باید: 

باالی 60 سال سن یا پیرتر باشند. 	

میزان درامد کل خانواده شما کمتر از حد مورد نیاز کمک خرید خانه در منطقه ی شما باشد. 	

هر عضوی از خانواده باید یکی از موارد زیر باشد:

شهروندان کانادایی که تحت حمایت سازمان یا شخص خاصی نباشند. 	

افرادی که بدون تحت حمایت بودن به صورت قانونی برای اقامت کانادا  اقدام کرده باشند. 	

افرادی که درخواست پناهندگی داده بودند.  	

افرادی که اسپانسری شخصی آن ها از بین رفته باشد. 	

حداقل به مدت 1 سال قبل از درخواست کمک هزینه در بریتیش کلمبیا زندگی کرده باشند. 	

 SAFER عبارت http://www.bchousing.org/housing-assistance/rental-assistance/RAP در ایــن لینــک
را جستجو کنید.

ثبت نام برای کمک خرید خانه

مرکــز the housing registry مراکــز کمــک کننــده بــرای اجــاره خانــه را در سرتاســر اســتان بریتیــش کلمبیــا 
لیســت کــرده اســت. بــا مراجعــه بــه ایــن وبســایت مــی توانیــد ســاختمان هــای موجــود در منطقــه را پیــدا 

کنیــد. ایــن لیســت بــه شــما مــی آمــوزد کــه چگونــه بــرای هرکــدام از ســاختمان هــا درخواســت دهیــد.

http://www.bchousing.org/housinglistings

http://www.bchousing.org/housing-assistance/rental-assistance/RAP
http://www.bchousing.org/housinglistings
http://www.bchousing.org/housinglistings
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خرید خانه به صورت شریکی

خرید خانه به صورت شراکتی چگونه است؟

بــه صــورت شــراکتی خانــه گرفتــن بــا اجــاره ی خانــه متفــاوت اســت. هنگامــی کــه یــک خانــه اجــاره مــی 
کنیــد، شــما یــک مســتاجر هســتید. فــردی دیگــر مالــک خانــه اســت و شــما بــا پرداخــت پــول از آن ملــک 
ــا فــردی دیگــر  ــه را ب ــه، مالکیــت خان اســتفاده مــی کنیــد. در خریــد شــراکتی، فــرد اقامــت کننــده در خان
ــی  ــن روش م ــا ای ــی باشــد. ب ــذاری دولتــی نیســت و غیرانتفاعــی م ــن اشــتراک گ ــی شــود. ای ســهیم م
توانیــد هزینــه هــای الزم ســاختمان را راحــت تــر بدســت آوریــد. افــراد مقیــم همگــی بــه صــورت شــراکتی 
صاحــب خانــه هســتند. ایــن اشــتراک گــذاری توســط گروهــی از افــراد مدیریــت مــی شــود. افــرادی کــه در 
خانــه زندگــی مــی کننــد، ایــن هیئــت مدیــره را انتخــاب مــی کننــد. تمــام افــراد ماهانــه هزینــه ای بــرای 
مخــارج خانــه بایــد پرداخــت کننــد. افــراد تــا وقتــی کــه از قوانیــن پیــروی مــی کننــد، مــی تواننــد بــه صــورت 
اشــتراکی در خانــه زندگــی کننــد. در ایــن حالــت اشــتراکی کســی نمــی توانــد کســی را مجبــور بــه تخلیــه 
ــه اشــتراکی از امنیــت بیشــتری  ــه صــورت خان ــد. زندگــی ب ــا فروختــن ســاختمان کن ــرای تعمیــر ی ــه ب خان

نســبت بــه اجــاره کــردن خانــه برخــوردار اســت.

فدراســیون خریــد خانــه به صورت اشــتراکی، ویدیوـیـی در مورد زندگی شــریکی در یک خانه را در اختیار شــما 
https://www.chf.bc.ca/what-is-a-co-op :گذاشته است

برخی از مراکز خرید خانه اشــتراکی همچنین واحدهایی برای افراد کم درامد برای اجاره دارند. به 
این عمل اجاره مناســب با درامد گفته می شــود )RGI(. افراد با درامد باالتر، اجاره ی باالتری می 
 RGI پردازند و افراد با درامد کمتر اجاره ی کمتر. برای استفاده از این خدمات باید برای واحدهای
درخواست بدهید. ممکن است برای آن لیستی از افراد پشت صف باشد و الزم باشد برای مدتی 

طوالنی پشت صف باشید.

https://www.chf.bc.ca/what-is-a-co-op/
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عضو شدن در خانه های اشتراکی

بــرای عضــو شــدن در خانــه هــای اشــتراکی بایــد درخواســت دهیــد. بــا مراجعــه بــه وبســایت فدراســیون 
خریــد خانــه بــه صــورت اشــتراکی و بررســی بخــش Find a Co-op لیســت تمامــی خانــه هــای اشــتراکی 
را ببینیــد. شــما نمــی توانیــد در ایــن وبســایت بــرای هــر خانــه ی اشــتراکی درخواســت دهیــد، زیــرا هــر 
خانــه مراحــل خــاص خــود را دارد. شــما مــی توانیــد بــه صــورت اینترنتــی بــا خوانــدن اطالعــات از نحــوه ی 

درخواســت بــرای هــر خانــه اشــتراکی مطلــع شــوید.

شــما می توانید به صورت خاص برای خانه ی مورد نظر خود جســتجو کنید. شــما می توانید برای خانه های 
rent geared to in-  اشــتراکی که هم اکنون عضو می پذیرند نیز جســتجو کنید. همچنین می توانید عبارت

come)RGI( co-ops را جستجو کنید.

فدراسیون خرید خانه به صورت اشتراکی

ونکوور بزرگ: 604-879-5111

تماس بدون هزینه: 1-866-879-5111

جزیره ی ونکوور: 250-384-9444

تماس بدون هزینه: 1-877-384-9444

https://www.chf.bc.ca

https://www.chf.bc.ca/
https://www.chf.bc.ca/
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خرید خانه

خریــد خانــه تصمیــم بزرگــی اســت. بســیاری از افــراد از شــرکت هــای مشــاور امالکــی بــرای این کار اســتفاده 
مــی کننــد. یــک مشــاور امــالک واقعــی بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا خانــه، آپارتمــان یــا بــرج خــود را خریداری 
کنیــد. آن هــا مــی تواننــد بــه شــما در چانــه زدن و پاییــن آوردن قیمــت و همچنیــن توضیــح دادن مــدارک 
و اســناد کمــک کننــد. یــک وکیــل مــی توانــد شــما را در انجــام کارهــای اداری کمــک کنــد. خانــه هــای بــرای 

http://www.realtor.ca :فــروش و قیمــت آن هــا را در لینــک زیــر بیابیــد

بســیاری از افراد از وام برای خریدن خانه کمک می گیرند. به این عمل وام خرید مســکن می گویند. شــما می 
توانید از طریق بانک، موسسه های اعتباری یا شرکت های معتمد وام بگیرید. برای وامی که گرفته اید باید 
بهــره ای بپردازیــد. هــر وام دهنــده مقدار متفاوتی بهره از شــما مــی گیرد. برای گرفتن بهتریــن وام، وام های 

شرکت ها و بانک های مختلف را بررسی کنید.

وبسایت وام و خرید خانه ی کانادا اطالعاتی درمورد خرید خانه و گرفتن وام به شما می دهد.

https://www.cmhc-schl.gc.ca

http://www.realtor.ca/
https://www.cmhc-schl.gc.ca/
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اگر صاحب خانه شــدید، باید برای آن بیمه بگیرید. همچنین برای دیگر متعلقات خود نیز باید بیمه بگیرید. 
اگر خانه یا دیگر متعلقات شــما آســیب دید یا گم شــد)برای مثال بخاطر آتش ســوزی، زلزله یا دزدی( شــرکت 

بیمه هزینه ی بیشتر آن را پوشش می دهد.

شــما همچنیــن بایــد بــرای تمــام خدمــات الزم بــرای خانــه پــول پرداخــت کنیــد. ایــن خدمــات شــامل آب، 
بــرق، تلفــن، اینترنــت، گرمــا، فاضــالب و دفــع زبالــه مــی شــود. آب و فاضــالب توســط دولــت محلــی ارائــه 
ــه شــما یــک قبــض مــی دهنــد. خدمــات ضــروری دیگــر توســط  مــی شــود. آن هــا هــر یــک یــا دو مــاه ب
شــرکت هــای خصوصــی ارائــه مــی شــود. شــما بایــد بــا آن هــا تمــاس بگیریــد و خدمــات آن هــا را خریــداری 

کنیــد و قبــض هــای مربــوط بــه آن هــا را بپردازیــد. 

بــرای اطالعــات بیشــتر در مورد خریــد خانه به وبســایت WelcomeBC دولت بریتیش کلمبیــا مراجعه کنید و 
https://www.welcomebc.ca :را جستجو کنید  Find a place to live عبارت

https://www.welcomebc.ca/
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صاحب خانه شدن

ــوق و  ــه هــا حق ــد. صاحــب خان ــد آن را اجــاره دهی ــا برجــی هســتید، شــاید بخواهی ــه ی ــر صاحــب خان اگ
ــد از آن هــا اطــالع داشــته باشــید. ــه بای ــد ک مســئولیت هایــی دارن

بخش اجاره مسکن اطالعاتی درمورد صاحب خانه شدن دارد. شما در آنجا اطالعات و ابزارهای باارزشی در مورد 
صاحــب خانــه هــا پیدا می کنید. می توانیــد در آن جا ویدیو ببینید، راهنمایی هــای مختلف را بخوانید، برگه 

های اطالعاتی را دانلود کنید و لینک های سایت های دیگر را مشاهده کنید.

http://www.gov.bc.ca/landlordtenant

http://www.gov.bc.ca/landlordtenant
http://www.gov.bc.ca/landlordtenant
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برای کمک گرفتن به کجا مراجعه کنیم؟

برای کسب اطالعات بیشتر درمورد اجاره و خرید خانه به وبسایت دولتی WelcomeBC مراجعه کنید.

https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/First-Few-Days/Find-a-Place-to-Live

افــرادی کــه در آژانــس مهاجرتــی محــل شــما زندگــی مــی کننــد نیــز مــی تواننــد بــه شــما در یافتــن اطالعات 
در مــورد گرفتــن محلــی بــرای زندگــی کمــک کننــد. آژانــس مهاجرتــی نزدیــک بــه خــود را بیابید.

	 https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp :اقامت دائم، شامل پناهندگان

اقامـت موقـت، شـامل متقاضیـان پناهندـگی، کارگـران خارـجی موقـت و دانـش آمـوزان خارـجی پـس از  	
متوسـطه 

https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Services-and-Support/For-Temporary-Resi-
dents

بخش اجاره مسکن 

ونکوور بزرگ: 604-660-1020

تماس بدون هزینه: 1-800-665-8779

HSRTO@gov.bc.ca :ایمیل

http://www.gov.bc.ca/landlordtenant

 )TRAC( مرکز مشاوره مستاجرین

ونکوور بزرگ: 604-255-0546

تماس بدون هزینه: 1-800-665-1185

http://www.tenants.bc.ca

https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/First-Few-Days/Find-a-Place-to-Live
https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/First-Few-Days/Find-a-Place-to-Live
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Services-and-Support/For-Temporary-Residents
https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Services-and-Support/For-Temporary-Residents
https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Services-and-Support/For-Temporary-Residents
mailto:HSRTO@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca/landlordtenant
http://www.tenants.bc.ca/
http://www.tenants.bc.ca/
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کلینیک حقوق بشر بریتیش کلمبیا

ونکوور بزرگ: 604-622-1100

تماس بدون هزینه: 1-855-685-6222

infobchrc@clasbc.net :ایمیل

http://www.bchrc.net

دادگاه حقوق بشر بریتیش کلمبیا 

ونکوور بزرگ: 604-775-2000

تماس بدون هزینه: 1-888-440-8844

BCHumanRightsTribunal@gov.bc.ca :ایمیل

http://www.bchrt.bc.ca

کمیسیون حقوق بشر کانادا

تماس بدون هزینه: 1-888-214-1090

http://www.chrc-ccdp.ca

mailto:infobchrc@clasbc.net
http://www.bchrc.net/
mailto:BCHumanRightsTribunal@gov.bc.ca
http://www.bchrt.bc.ca/
http://www.chrc-ccdp.ca/
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پول و امور بانکی

تعاریف

چک: یک برگه کاغذی که قول پرداخت پولی را می دهد. روی چک مقدار پولی که باید به فردی که چک گرفته 
است داده شود، نوشته شده است.

اعتبار: پولی که بدست آمده است. این کلمه همچنین برای توصیف کلمات زیر نیز به کار می رود.

کارت اعتبـاری: کارـتی کـه بـرای خریـد خدمـات و چیزهـای مختلـف از آن اسـتفاده مـی شـود. صاحـب کارت  	
ی را جهـت خریـد چیـزی قـرض مـی گیـرد و آن را بعـدا  اعتبـاری از بانـک یـا شـرکت هـای کارت اعتبـاری، پوـل
پرداخـت مـی کنـد. اگـر پرداخـت بدهـی دیـر شـود، صاحـب کارت اعتباری پول بیشـتری را باید به عنـوان دیرکرد 

پرداخـت کند.

رتبـه اعتبـاری: کاناداـیی هاـیی کـه پـول قـرض میگیرند، یک رتبـه اعتباری دارند. اگر شـخصی رتبه ی خوبی  	
داشـت، کسـب و کارهـا و صاحـب خانـه هـا مـی داننـد کـه قـرض خـود را پرداخـت مـی کنیـد. اگـر رتبـه ی بـدی 
داشـت، به این معناسـت که آن شـخص پیشـینه ی خوبی در پرداخت بدهی های خود ندارد. برخی از صاحب 

خانـه هـا بـه افـرادی بـا رتبـه ی بد، خانـه اجاره نمـی دهند. 

چـک اعتبـاری: زماـنی کـه یـک نفـر بخواهـد مطمئـن شـود کـه میـزان پـول کاـفی بـرای خریـد چیـزی را دارد.  	
موجـودی اعتبـار شـما بـه رتبـه ی اعتبـاری شـما مربـوط اسـت. هنگامـی کـه بخواهیـد آپارتماـنی را کرایـه کنیـد 

یـا درخواسـت کارت اعتبـاری کنیـد ممکـن اسـت از شـما موجـودی اعتبارتـان را بپرسـند.
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حسـاب اعتبـاری: ایـن هنگامـی رخ مـی دهـد کـه شـما پـول بیشـتری بـرای چیزی که همیشـه اسـتفاده می  	
کنیـد )ماننـد آب و بـرق بـرای خانـه تـان( پرداختـه ایـد. در این موارد اضافه پولتان به شـما برگردانده نمی شـود 

و بـه جایـش آن هزینـه ی اضافـه بـرای پرداخـت های بعدی شـما اسـتفاده خواهد شـد. 

بدهی: هنگامی که به بانک، دیگر سازمان های مالی یا یک شخصی پول بدهکارید. این بدهکاری شامل قرض، 
وام و بدهکاری کارت اعتباری می باشد.

واجــد شــرایط: هنگامــی کــه بــرای چیــزی واجــد شــرایط شــده ایــد. بــرای واجــد شــرایط شــدن گرفتــن وام، 
بایــد پــول یــا درامــد کافــی بــرای پرداخــت قــرض خــود داشــته باشــید. بــرای واجــد شــرایط شــدن برنامــه هــای 
حمایتــی دولــت، بایــد شــرایط الزم آن را داشــته باشــید. ایــن شــرایط مــی توانــد شــامل میــزان پولــی کــه در 

مــی اوریــد، ســن شــما و وضعیــت شــهروندی شــما باشــد. 

ســود: بهره ی پولی که قرض گرفته اید. بهره، پولی اســت که بانک برای وام دادن به شــما مازاد بر آن پول از 
شما می گیرد. برای مثال اگر 1000 دالر وام بگیرید ممکن است بهره ی آن یک درصد باشد. به این معنا که 

شما باید برای 1000 دالر وام گرفتن، 10 دالر اضافه بپردازید.

اصل پول: دقیقا همان میزان پولی که قرض گرفته اید. اگر 1000 دالر قرض گرفته اید، باید 1000 دالر همراه 
با میزان بهره)پول اضافی که به عالوه ی پول قرض گرفته( باید بپردازید.

رســید: یــک تکــه کاغــذ یــا ایمیــل کــه از مغــازه هــا یــا کســب و کارهــا بــه شــما داده مــی شــود کــه نشــان 
مــی دهــد هزینــه ی چیــزی را پرداخــت کــرده ایــد. ایــن رســید همچنیــن میــزان پــول و زمــان پرداختــی را 

نیــز نشــان مــی دهــد.

نــرم افــزار امنیتی: برنامه ها و نرم افزارهای کامپیوتر که از کامپیوتر و اطالعات شــخصی شــما محافظت می 
کنند.

معامله: میزان پولی که به حساب بانکی یا کارت اعتباری شما اضافه یا از آن برداشته می شود.
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پول کانادا

پــول رایــج کانــادا، دالر کانــادا مــی باشــد. یــک دالر برابــر بــا 100 ســنت مــی باشــد. پــول شــامل ســکه و پــول 
کاغــذی مــی باشــد. پــول هــای کاغــذی شــامل 5 دالری، 10 دالری، 20 دالری، 50 دالری و 100 دالری مــی 

باشــند. در کانــادا 5 نــوع ســکه وجــود دارد:

دایم = 10 سنت

کوارتر= 25 سنت

تونی = 2 دالر

نیکل = 5 سنت

لونی = یک دالر

بــه ســکه هــای یــک ســنتی پنــی گفتــه مــی شــود. دولــت کانــادا دیگــر پنــی را قبــول نمــی کنــد. کوچیــک 
تریــن واحــد پــول در حــال حاضــر نیــکل)5 ســنت( مــی باشــد. 

بســیاری از قیمت ها از ســنت نیز اســتفاده می کنند. ) برای مثال یک دالر و 99 ســنت (. اگر به صورت نقدی 
پرداخت کنید، مغازه ها هزینه را به پایین یا باال)تا ضریب 5 ســنت شــود( رند می کنند. به این دلیل که در 

کانادا سکه ی یک سنتی دیگر وجود ندارد.

اگر هزینه 1 دالر و یک سنت یا یک دالر و 2 سنت باشد، شما یک دالر پرداخت می کنید. 	

اگر هزینه بین 1 دالر و سه سنت و 1 دالر و هفت سنت باشد، باید 1 دالر و پنج سنت پرداخت کنید. 	

اکر هزینه 1 دالر و هشت سنت یا 1 دالر و نه سنت باشد، باید 1 دالر و ده سنت پرداخت کنید. 	

اگر با کارت اعتباری یا کارت بانکی پرداخت می کنید، هزینه ی دقیق آن را می پردازید.
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خرید کردن

اکثــر مغــازه هــا نزدیــک 9 یــا 10 صبــح بــاز مــی کننــد و 5:30 یــا 6 عصــر نیــز مــی بندنــد. برخــی از مغــازه 
هــا، مراکــز خریــد و بازارهــا ممکــن اســت تــا آخــر شــب نیــز بــاز بماننــد. اکثــر مغــازه هــا یکشــنبه هــا تعطیــل 

هســتند. بیشــتر ســوپرمارکت هــا و فروشــگاه هــای بــزرگ 7روز هفتــه بــاز هســتند.

در بریتــش کلمبیــا بــرای خرید بیشــتر محصــوالت و خدمات باید مالیــات بدهید. دو نوع مالیــات وجود دارد: 
مالیات استانی )PST( و مالیات اجناس و خدمات )GST(. مالیات PST هفت درصد است و مالیات GST پنج 
درصد است. در برخی از اوقات فقط یکی از مالیات ها را باید بپردازید. و گاهی اوقات باید هر دو را بپردازید. 
هنگام خرید اکثر محصوالت و خدمات، قیمت بدون مالیات آن ها به شــما گفته می شــود. مالیات هنگامی 
که می خواهید یک چیزی را بخرید به قیمت آن اضافه می شود. قیمت یک جنس ممکن است 10 دالر باشد 
ـی هنگامــی کــه مــی خواهید هزینه ی آن را بپردازید، از شــما 11 دالر و 20 ســنت بگیرنــد. آن 1 دالر و 20  وـل
ســنت اضافی مالیات اســت. 50 ســنت برای PST و 70 سنت برای GST. قیمت محصول در مغازه ثابت است. 

در مغازه ها برای قیمت پایین تر نباید چانه بزنید.

برخــی از اجنــاس بــه خصــوص، مالیــات بیشــتری دارنــد. بــرای مثــال الــکل، تنباکــو، ســیگار الکترونیکــی، 
بنزیــن و خــودرو مالیــات بیشــتری دارنــد.
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وجه اضافه، بازگشت وجه و معاوضه

زمانــی کــه نوشــیدنی هــای قوطــی و بطــری دار مــی خریــد، یــک هزینــه ی اضافــی کمــی را پرداخــت مــی 
کنیــد. وقتــی کــه قوطــی و بطــری خالــی را برگردانیــد، آن هزینــه ی اضافــی بــه شــما برگردانــده مــی شــود. 
بطــری هــا و قوطــی هــای خالــی را بایــد بــه همــان مغــازه ای کــه از آن جــا خریــد کردیــد برگردانیــد. همچنیــن 

مــی توانیــد آن هــا را بــه مراکــز بازیافــت بــرای بازگشــت وجــه خــود تحویــل دهیــد.

گاهــی اوقــات، ممکــن اســت چیــزی بخریــد و متوجــه شــوید کــه مناســب شــما نیســت یــا کار نمــی کنــد و 
تصمیــم بگیریــد کــه نمــی خواهیــد آن جنــس را نگــه داریــد. اگــر از آن وســیله اســتفاده نکــرده ایــد مــی 
توانیــد آن را بــه مغــازه ای کــه از آن خریدیــد، پــس بدهیــد. قبــل از خریــد هــر جنســی در مــورد سیاســت 
هــای پــس گرفتــن جنــس از آن هــا ســوال کنیــد. همــه ی مغــازه هــا از یــک قانــون پیــروی نمــی کننــد. 
برخــی از مغــازه هــا جنســی را پــس نمــی گیرنــد. برخــی نیــز پــول شــما را پــس مــی دهنــد. برخــی دیگــر بــه 
شــما اعتبــاری بــرای خریــد از مغــازه ی خــود مــی دهنــد و شــما مــی توانیــد آن جنــس را بــا جنــس دیگــری 

تعویــض کنیــد.

مغازه های دست دوم فروشی و حراج وسایل منزل

برخی از افراد لباس ها، اثاث خانه و دیگر اجناس موجود در خانه ی خود را می فروشــند. این اجناس معموال 
بســیار ارزان هســتند. برخی از افراد اجناس دســت دوم را به مغازه ها می برند. مغازه های دست دوم فروشی 
خیریه، اجناس اســتفاده شــده را به رایگان می گیرند و آن ها را به قیمت پایینی می فروشــند. معموال این 
مغازه ها با پول فروش وسایل دست دوم، به افراد نیازمند جامعه کمک می کنند. همچنین می توانید اجناس 
را در مغازه های دست دوم فروشی خرید و فروش کنید. مغازه های دست دوم فروشی از دست دوم فروشی 
هــای خیریــه گران تر هســتند. آن ها به مالک وســیله ای که فروخته شــده درصدی از پــول فروش آن را می 
دهند. اگر وسیله ای دارید که به آن نیازی ندارید، می توانید آن را به مغازه های دست دوم فروشی ببرید.
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گاهی اوقات، مردم وسایل دست دوم خود را جلوی خانه هایشان می فروشند. به این عمل حراج وسایل منزل 
گفته می شود. این حراجی ها معموال در آخر هفته ها شکل می گیرد. این حراجی ها را می توانید در آگهی 
های روزنامه و به صورت آنالین پیدا کنید. اکثر مردم برای حراج وسایل منزل خود یک تابلو جلوی خانه ی خود 
نصب می کنند. قیمت ها در این حراجی ها معموال از دست دوم فروشی های خیریه ارزان تر است. همچنین 

می توانید برای قیمت های پایین تر نیز چانه بزنید. 

بســیاری از افــراد بــه صــورت آنالیــن اجنــاس را خریــد و فــروش مــی کننــد. وبســایت هــای زیــادی بــرای 
خریــد و فــروش اجنــاس وجــود دارد. بــه ایــن وبســایت هــا، وبســایت هــای خرید-فروش-معاوضــه اجنــاس 
مــی گوینــد. بســیاری از شــهرهای کوچــک و بــزرگ ایــن وبســایت هــا را دارنــد. بــرای یافتــن آن هــا، عبــارت 

buy-sell-trade را در کنــار نــام محــل زندگــی خــود جســتجو کنیــد.

واحدهای اندازه گیری متریک و ایمپریال

در کانادا معموال از سیستم اندازه گیری متریک برای اندازه گیری استفاده می شود. 

سرعت و فاصله )کیلومتر( 	

سوخت )لیتر( 	

دما )درجه ی سلسیوس( 	

بــا ایــن وجــود، کانادایــی هــا از سیســتم ایمپریــال بــرای انــدازه گیــری وزن )اونــس و پونــد( اســتفاده مــی 
کننــد. غذاهــا را بــر اســاس گــرم و کیلوگــرم یــا اونــس و پونــد قیمــت گــذاری مــی کننــد. 
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امور بانکی

بازکردن یک حساب بانکی

شــما مــی توانیــد یــک حســاب بانکــی، موسســه اعتبــاری یــا شــرکت اعتمــادی بــاز کنیــد. قبــل از بــاز کــردن 
حســاب، درمــورد بانــک هــا و شــرکت هــای مختلــف اطالعــات کســب کنیــد. در مــورد نــوع حســاب هــا و 
هزینــه ی آن هــا مطلــع شــوید. گاهــی اوقــات بــرای گذاشــتن پــول در حســاب خــود، جابجــا کــردن پــول 
یــا گرفتــن پــول از حســاب خــود، بایــد هزینــه ای پرداخــت کنیــد. برخــی از حســاب هــا بــرای پولــی کــه در 
ــد. در مــورد دســتمزدها و ســودهای بانکــی ســوال  ــه شــما مــی دهن حســاب خــود مــی گذاریــد، ســودی ب

کنیــد.
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انواع حساب ها

حساب جاری 

حســاب جــاری بــه شــما اجــازه مــی دهــد کــه از یــک برگــه کاغذ)چــک( بــرای پرداخــت پــول اســتفاده کنیــد. 
بیشــتر کانادایــی هــا دیگــر از چــک اســتفاده نمــی کننــد و از بانکــداری آنالیــن و کارت هــای اعتبــاری بــرای 
پرداخــت هــای روزانــه خــود اســتفاده مــی کننــد. برخــی از حســاب هــای جــاری بــرای خدمــات خــود ماهیانــه 
دســتمزدی دریافــت مــی کننــد. برخــی دیگــر نیــز بــرای ســایر تراکنــش هــا دســتمزد مــی گیرنــد. بیشــتر 

حســاب هــای جــاری بــه شــما ســود نمــی دهنــد.

حساب های سپرده گذاری

تمامــی حســاب هــای ســپرده گــذاری بــه شــما ســود پرداخــت مــی کننــد. بانــک هــای مختلــف میــزان ســود 
هــای مختلفــی بــه شــما مــی دهنــد. بیشــتر حســاب هــای ســپرده گــذاری بــه شــما اجــازه ی نوشــتن چــک 

نمــی دهنــد.

حساب های سپرده-جاری

 ایــن حســاب هــا بــه شــما ســود پرداخــت مــی کننــد همچنیــن بــه شــما اجــازه ی نوشــتن چــک مــی دهنــد. 
بانــک هــای مختلــف دســتمزدها و ســودهای مختلفــی دارنــد.
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)GICs( سپرده مدت دار و گواهی سرمایه گذاری تضمینی

ایــن حســاب هــا معمــوال ســود بیشــتری نســبت بــه حســاب هــای ســپرده مــی دهنــد. هرچنــد، بایــد پولتــان 
را بــرای مــدت خاصــی در بانــک گذاشــته باشــید. وقتــی پــول خــود را در ایــن حســاب گذاشــتید بایــد بــرای 
مــدت زمــان مــورد نیــاز آن صبــر کنیــد تــا بتوانیــد دوبــاره پولتــان را برداریــد. اگــر پولتــان را زودتــر از موعــد 

برداریــد، مقــداری از ســود یــا همــه ی آن را از دســت مــی دهیــد. 

پرداخت کردن از طریق پول نقد، کارت اعتباری، کارت بانکی و چک

بســیاری از کانادایــی هــا از پــول نقــد بــرای پرداخــت اجنــاس اســتفاده مــی کننــد. هرچنــد، امــروزه بیشــتر 
ــا کارت بانکــی مــی توانیــد مســتقیما از  ــد. ب ــاری اســتفاده مــی کنن ــا کارت اعتب آن هــا از کارت بانکــی ی
حســاب بانکــی خــود پرداخــت کنیــد. بســیاری از رســتوران هــا و مغــازه هــا کارت بانکــی را نیــز قبــول مــی 

کننــد. کارت بانکــی خــود را مــی توانیــد از بانــک یــا موسســه اعتبــاری دریافــت کنیــد. 

با کارت اعتباری می توانید اجناســی را خرید کنید و هزینه ی آن ها را بعدا بپردازید. شــما می 
توانید کارت اعتباری خود را از بانک ها، فروشگاه های بزرگ و شرکت های سوختی بگیرید. اگر 
قبض ماهیانه کارت اعتباری خود را نپردازید، باید ســودی مازاد بر آن نیز بپردازید. شــرکت های 
مختلف کارت های اعتباری ســود مازاد متفاوتی دارند. برای فهمیدن میزان ســود مازاد آن ها، از 
قبل بررســی کنید. این مســئله می تواند تفاوت زیادی در میزان ســود مازادی که باید بپردازید 

ایجاد کند.

شــما بایــد از کارت اعتبــاری و بانکــی خــود نیــز هماننــد پــول نقــد خــود محافظــت کنیــد. آن هــا را در محــل 
امنــی نگــه داریــد. 
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برای استفاده از کارت اعتباری و بانکی خود به یک رمز نیاز دارید. از رمز خود به نحو احسنت مراقبت کنید.

برخــی از کانادایــی هــا از کارت اعتبــاری و بانکــی خــود در موبایــل هوشــمند خــود اســتفاده مــی کننــد و در 
برخــی از مــکان هــا مــی توانیــد بــا اســکن کــردن صفحــه ی گوشــی خــود، هزینــه ی خریــد اجنــاس مختلــف 
را بپردازیــد. همچنیــن مــی توانیــد کارت اعتبــاری یــا بانکــی خــود را روی دســتگاه هــای مختلــف اســکن 

کنیــد. بــا ایــن اســکن کــردن دیگــر نیــازی بــه وارد کــردن رمــز خــود نداریــد. 

از چک نیز گاهی اوقات به جای پول نقد اســتفاده می شــود. بســیاری از فروشــگاه ها چک را قبول نمی کنند. 
قبل از خرید کردن باید از فروشنده بپرسید که چک قبول می کنند یا خیر. برای پرداخت کردن با چک به یک 

کارت احراز هویت نیاز دارید.

عابربانک

برخــی از بانــک هــا، موسســه هــای اعتبــاری و کمپانــی هــای معتمــد عابــر بانــک دارنــد. بــه ایــن دســتگاه هــا 
ATM گفتــه مــی شــود.  بــرای اســتفاده از عابربانــک هــا بــه یــک کارت بانکــی از بانــک یــا موسســه اعتبــاری 
نیــاز داریــد. همچنیــن مــی توانیــد بــرای دریافــت پــول از کارت اعتبــاری اســتفاده کنیــد، امــا بایــد ســود 

مــازاد زیــادی بپردازیــد.

دســتگاه های ATM کل شــبانه روز کار می کنند. دســتگاه های ATM را می توانید در خواروبارفروشــی ها و 
مــکان هــای عمومــی پیدا کنید. در دســتگاه های ATM مــی توانید پول دریافت کنید و حســاب بانکی خود را 
چک کنید. اگر دســتگاه ATM متعلق به بانک یا شــرکت متفاوتی باشــد، احتماال دســتمزد اندکی را الزم باشــد 
بپردازید. از بانک خود در مورد دســتمزد گرفتنشــان بپرســید. برای پرداخت قبض ها و پول گذاشتن در حساب 

خود یا جابجایی پول، ممکن است الزم باشد از ATM بانک خود استفاده کنید.
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انجام امور بانکی با موبایل، اینترنت و گوشی های هوشمند

ــا گوشــی هــای هوشــمند  ــر ی ــه وســیله کامپیوت ــه ب بســیاری از کانادایــی هــا امــور بانکــی خــود را از خان
ــا اینترنــت بانــک و موبایــل بانــک مــی توانیــد موجــودی حســاب خــود را چــک  ــد. ب خــود انجــام مــی دهن
کنیــد، پــول بــه حســاب خــود وارد یــا دریافــت کنیــد، پــول بــه حســاب دیگــران بزنیــد و قبــض هــای خــود را 

بپرداخــت کنیــد. برخــی از بانــک هــا نیــز ممکــن اســت بــه زبــان هــای دیگــر نیــز خدمــات بدهنــد.

همچنیــن مــی توانیــد کارهای بانکی خود را تلفنی انجام دهید. برای ایــن کار باید با بانک تماس 
بگیرید و به یک سری سواالت امنیتی پاسخ دهید. 

برخــی از بانــک هــا نــرم افــزار بانکــی بــرای انجــام امــور بانکــی بــه صــورت آنالیــن دارنــد. برخــی از اپلیکیشــن 
هــای بانکــی بــه شــما اجــازه مــی دهنــد بــا گرفتــن عکــس از یــک چــک، پــول آن را وارد حســاب بانکــی خــود 

کنیــد. از بانــک یــا موسســه اعتبــاری خــود در مــورد خدمــات اینترنتــی موبایــل بانکشــان بپرســید.

هنگامــی کــه امــور بانـکـی خــود را به صــورت آنالین انجام می دهید، امنیت مســئله ی بســیار مهمی اســت. 
کالهبرداران می توانند اطالعات و پول شــما را به صورت آنالین بدزدند. هنگامی که وارد حســاب بانکی خود از 
طریق اینترنت می شوید، بهتر است از یک کامپیوتر شخصی استفاده کنید و از کامپیوترهای عمومی ) مانند 
کامپیوترهای کتاب خانه( استفاده نکنید. یک نرم افزار امنیتی روی کامپیوتر خود نصب کنید. از یک اتصال 
اینترنت محافظت شــده و شــخصی اســتفاده کنید. برای اتصال به حساب بانکی خود از وای فای های عمومی 
اســتفاده نکنید. به هیچ ایمیلی که اطالعات بانکی شــما را پرســیده است، پاسخ ندهید. روی هیچ لینکی که 
توســط افراد ناشــناس به صورت ایمیل یا پیامک ارســال می شــود، کلیک نکنید زیرا ممکن اســت کالهبرداری 
های ایمیلی یا پیامکی باشــند. کالهبردار ها با ارســال ویروس ســعی در دزدیدن اطالعات شما دارند. وبسایت 

انجمن بانکداران کانادایی اطالعاتی درمورد شناسایی کالهبرداری های بانکی به شما می دهد.

https://cba.ca/staying-safe-online

https://cba.ca/staying-safe-online
https://cba.ca/staying-safe-online
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ارسال پول به دیگر کمپانی ها

ــه وســیله ی یــک بانــک یــا شــرکت هــای صرافــی خارجــی  ــه افــراد کشــورهای دیگــر ب شــما مــی توانیــد ب
پــول ارســال کنیــد. همچنیــن مــی توانیــد یــک حوالــه پــول را ایمیــل کنیــد. حوالــه هــا مــی تواننــد از طریــق 
بانــک، شــرکت هــای صرافــی خارجــی یــا اداره ی پســت ارســال شــوند. قبــل از ارســال پــول، مطمئــن شــوید 
کــه کشــور مقصدتــان توانایــی دریافــت پــول را دارد. برخــی از موسســه هــا توانایــی دریافــت انــواع خاصــی 

از پــول را ندارنــد. 

برای ارســال پول به کشــورهای دیگر ممکن اســت دســتمزد اضافی ای را پرداخت کنید. شــرکت های مختلف، 
دستمزد مختلفی می گیرند. دستمزدهای شرکت های مختلف را بررسی کنید.

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد امور بانکی

وبسایت انجمن بانکداران کانادا می تواند به سوال های زیادی در مورد امور بانکی در کانادا پاسخ دهد.

https://baningquestions.cba.ca/baningfornewcomerstocanada

بــرای کســب اطالعــات در مــورد یافتــن حســاب بانکــی مناســب خــود، کارت هــای بانکــی و اعتبــاری، پرداخت 
هــای موبایلــی، چــک هــا، وام هــا، امنیــت اینترنتــی و موضوعــات دیگــر بانکــی بــه لینــک زیــر مراجعــه کنیــد.

https://baningquestions.cba.ca

https://bankingquestions.cba.ca/bankingfornewcomerstocanada
https://bankingquestions.cba.ca/bankingfornewcomerstocanada
https://bankingquestions.cba.ca/
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کسب و کار با شرکت های خصوصی

گاهــی اوقــات، شــرکت هــای خصوصــی قبــل از خدمــات دادن بــه شــما، از شــما پــول مــی گیرنــد. بــرای مثــال 
وقتــی بــه شــرکتی پــول مــی دهیــد تــا خانــه ی شــما را نوســازی کنــد، اعتمــاد کــردن بــه آن شــرکت قبــل از 

ســرویس دادن آن ها ســخت اســت.

ســازمان )the better business bureau )BBB یــک ســازمان غیــر دولـتـی اســت که به افــراد کمک می کند تا 
کســب و کار مــورد اطمینــان خــود را پیدا کنند. کمپانی هایی که عضو BBB می شــوند باید از اســتانداردهای 
خاصــی برخوردار باشــند. اگر مشــتریان با شــرکت مشــکلی داشــته باشــند می تواننــد با BBB تمــاس بگیرند. 
وقـتـی مــی خواهیــد بــا کمپانی هــا کار کنید، ابتدا با BBB تمــاس بگیرید. آن ها همچنین می توانند شــما را              

هنگامی که با شرکت های خصوصی مشکل دارید نیز کمک کنند. 

منطقه ی ونکوور: 604-682-2711

تماس بدون هزینه: 1-888-803-1222

http://www.bbb.org/mbc

جزیره ونکوور، جزیره های گلف، haida Gwaii و رودخانه پاول: 250-386-6348 

تماس بدون هزینه: 1-877-826-4222

http://www.bbb.org/en/ca/local-bbb/bbb-serving-vancouver-island

http://www.bbb.org/mbc
http://www.bbb.org/en/ca/local-bbb/bbb-serving-vancouver-island
http://www.bbb.org/en/ca/local-bbb/bbb-serving-vancouver-island
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قرض گرفتن پول 

گاهــی اوقــات مــردم بــرای خریــد اجنــاس از قــرض گرفتــن پــول اســتفاده مــی کننــد. هرچنــد ممکــن اســت 
نتوانیــد قــرض خــود را پرداخــت کنیــد. اگــر ایــن اتفــاق بیوفتــد، بایــد بــا افــرادی کــه پــول قــرض گرفتــه ایــد 

تمــاس بگیریــد. برخــی اوقــات مــی تــوان قــرض خــود را قســط بنــدی کــرد. 

اگر برای پرداخت قســط خود به مشــکل خوردید، شــرمنده یا خجالت زده نشــوید. این مشــکل ها برای کانادایی 
های زیادی رخ می دهد. اگر کاری نکنید، بدهی شــما بیشــتر می شــود. هرچه بدهی شــما باالتر رود، پرداخت 
آن ســخت تــر مــی شــود. اگر پول کافی بــرای پرداخت قرض خود ســر وقت نداریــد، با مرکز مشــاوره اعتباری 
تماس بگیرید. آن ها به افرادی که مشــکالت بدهی و اعتباری دارند کمک می کنند. آن ها همچنین مشــاوره 

و آموزش رایگان نیز می دهند. 

تماس بدون هزینه: 1-888-527-8999

https://www.nomoredebts.org

https://www.nomoredebts.org/
https://www.nomoredebts.org/
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شرکت های مشاوره دهنده ای جهت نحوه پرداخت قبض ها وجود دارد. این شرکت ها برای مشاوره دادن خود، 
دستمزدی ممکن است دریافت کنند.

قرض و وام

وام پولــی اســت کــه از بانــک، موسســه هــای اعتبــاری و قــرض دهنــده هــا قــرض مــی گیریــد. بــرای مثــال 
برخــی از افــراد از وام گرفتــن بــرای خریــد ماشــین اســتفاده مــی کننــد. ماهانــه بایــد بخشــی از پولــی کــه 
وام گرفتــه ایــد بــه عــالوه ســود مــازادی بــر آن را بپردازیــد. هنگامــی کــه درخواســت وام مــی کنیــد، بایــد 

ثابــت کنیــد کــه میــزان درامــد کافــی بــرای پرداخــت ســر وقــت قســط هــای خــود را داریــد. 

وام خرید مســکن، پولی اســت که از بانک ها، موسســه های اعتباری و شــرکت های وام دهنده 
برای خرید خانه یا آپارتمان می گیرید. 
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پرداخت مالیات

کانادایــی هــا بــرای پولــی کــه بدســت مــی آوردنــد و اکثــر چیزهایــی کــه مــی خرنــد مالیــات پرداخــت مــی 
ــت،  ــون هــای فعالی ــارک هــا، کان ــا، پ ــاده ه ــرای خدماتــی همچــون ج ــا ب ــات ه ــن مالی ــت از ای ــد. دول کنن

مراقبــت هــای پزشــک، رفــاه، مــدارس و دانشــگاه هــا اســتفاده مــی کنــد. 

مالیات درامد

تمامــی بزرگســاالن موجــود در بریتیــش کلمبیــا بایــد ســاالنه فرمــی را مبنــی بــر مالیــات درامــد پــر کننــد 
و مالیــات خــود را بپردازنــد. ایــن فــرم را بایــد بــه دولــت فــدرال بفرســتید. ایــن فــرم نشــان مــی دهــد کــه 
چقــد مالیــات بــرای درامــد خــود ســاالنه بایــد بپردازیــد. اگــر درامــد شــما باالســت، بایــد مالیــات بیشــتری 
بپردازیــد و اگــر درامــد شــما پاییــن اســت، بایــد مالیــات کمتــری بپردازیــد. فــرم مالیــات درامــد همچنیــن 

نشــان مــی دهــد کــه شــرایط درخواســت بــرای اعتبــار مالیاتــی و دیگــر خدمــات را دارا هســتید یــا خیــر.
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کارفرما ها درامد مالیاتی کارمندهای خود را از چک حقوق آن ها می گیرند و آن را به دولت پرداخت می کنند. 
اگــر کارفرمــای شــما بیش از حد مالیات بگیرد، دولت فدرال بقیه ی آن را به شــما برمــی گرداند. اگر کارفرمای 

شما به اندازه ی کافی مالیات نگرفته باشد، باید بیشتر مالیات پرداخت کنید.

شــما بایــد تمامــی درامدهــای مختلــف خــود کــه از ســرمایه گــذاری هــای مختلــف بدســت مــی آوریــد را 
ــادا بدســت مــی آوریــد نیــز  گــزارش کنیــد. همچنیــن بایــد تمامــی درامــد هــای خــود را کــه خــارج از کان

گــزارش کنیــد. 

حتی اگر هیچ پولی در کانادا در نمی آورید، باز هم باید فرم مربوط به مالیات درامد را پرکرده و ارسال کنید.

ــر  ــه روش هــای مختلفــی مــی توانیــد ارســال کنیــد. مــی توانیــد فــرم را پ فــرم مالیــات درامــد خــود را ب
کــرده و پرینــت آن را از طریــق ایمیــل ارســال کنیــد. همچنیــن مــی توانیــد فرمتــان را از طریــق اینترنــت 
پــر کنیــد. بــار اولــی کــه فــرم مالیــات درامــد خــود را در بریتیــش کلمبیــا پــر مــی کنیــد، بایــد پرینــت آن را 
از طریــق ایمیــل ارســال کنیــد. بــرای اطالعــات بیشــتر بــه وبســایت آژانــس درامــد کانــادا مراجعــه کنیــد: 

http://www.cra.gc.ca

هر ساله برنامه جامعه داوطلبین راهنمای مالیاتی به نیم میلیون کانادایی کمک می کند تا فرم مالیات درامد 
خود را پر کنند.

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/community-volunteer-in-
come-tax-program.html

همچنیــن مــی توانیــد با پرداخت هزینه ای، شــخصی را برای کمک به خود اســتخدام کنید. این 
شخص می تواند یک حسابدار یا یک شرکت تهیه مالیات باشد.

http://www.cra.gc.ca/
http://www.cra.gc.ca/
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/community-volunteer-income-tax-program.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/community-volunteer-income-tax-program.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/community-volunteer-income-tax-program.html
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مالیات های فروش و اعتبارها

دولــت بریتیــش کلمبیــا و کانــادا بــرای چیزهاـیـی کــه مــی خریــد، مالیاـتـی گذاشــته اســت. بــه ایــن 
مالیــات، مالیــات فــروش گفتــه مــی شــود. مالیــات فــروش روی قیمــت اکثــر اجنــاس نوشــته نمــی شــود؛ 
بلکــه روی صــورت حســاب شــما هنــگام پرداخــت پــول ظاهــر مــی شــود. بــرای اجنــاس ضــروری ماننــد مــواد 

غذایــی و لبــاس هــا مالیاتــی وجــود نــدارد. 

افراد کم درامد ممکن است واجد شرایط برای اعتبارات مالیاتی از جانب دولت باشند.

اعتبار مالیات فروش بریتیش کلمبیا

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/taxes/income-taxes/personal/credits/sales-tax

 CRA GST اعتبار

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/goods-services-tax-
harmonized-sales-tax-gst-hst-credit.html

حقوق و مزایای کودکان در کانادا

حقوق کودکان کانادا، یک پول ماهیانه برای کمک به خانواده هایی است که فرزندان زیر 18 سال دارند. 

http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/ccb/menu-eng.html

مالیات زمین

اگــر صاحــب خانــه ای هســتید، بایــد مالیــات زمیــن آن را بپردازیــد. بــه خانــه ای کــه بیشــتر زمــان خــود را 
در آن زندگــی مــی کنیــد، اقامتــگاه اصلــی گفتــه مــی شــود. برنامــه ی کمــک مالــی بــه صاحــب خانــه هــا، 

میــزان مالیــات زمیــن را بــرای افــراد واجــد شــرایط در بریتیــش کلمبیــا کــم مــی کنــد. 

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/taxes/income-taxes/personal/credits/sales-tax
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/taxes/income-taxes/personal/credits/sales-tax
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/goods-services-tax-harmonized-sales-tax-gst-hst-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/goods-services-tax-harmonized-sales-tax-gst-hst-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/goods-services-tax-harmonized-sales-tax-gst-hst-credit.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/ccb/menu-eng.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/ccb/menu-eng.html
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اگر درامد شــما پایین اســت و ارزش خانه ی شــما باالســت، ممکن اســت کمک هزینه صاحب خانگی شما کم 
شــود. در این مواقع، ممکن اســت به کمک هزینه ی افراد نیازمند نیاز پیدا کنید. این کمک هزینه به شــما 
کمک می کند تا کمتر شــدن کمک هزینه ی صاحب خانگی شــما که بخاطر ارزش باالی خانه ی شــما رخ داده 

است را بپوشانید. 

بــرای اطالعــات بیشــتر و کســب اطالعــات در مــورد واجــد شــرایط بــودن کمــک هزینــه صاحــب خانگــی بــه 
http://www.gov.bc.ca/homeownergrant :ــرو مراجعــه کنیــد وبســایت روب

برنامه های به تعویق انداختن مالیات زمین

اگــر االن نمــی توانیــد مالیــات خــود را بپردازیــد، مــی توانیــد آن را بعــدا پرداخــت کنیــد. برنامــه هــای بــه 
تعویــق انداختــن مالیــات، وام هــای بــا ســود پاییــن مــی باشــند. صاحــب خانــه ای کــه واجــد شــرایط اســت، 
مــی توانــد همــه یــا بخشــی از مالیــات زمیــن خــود را تــا زمانــی کــه بتوانــد آن را پرداخــت کنــد، خانــه ی خــود 

را بفروشــد، آن را بــه فــرد دیگــری واگــذار کنــد یــا فــوت کنــد بــه تعویــق بینــدازد.

http://www.gov.bc.ca/propertytaxdeferment

مالیات جابجایی ملک

هنگامــی کــه تغییــری در مالــک یــک زمیــن در بریتیــش کلمبیــا ثبــت شــود، شــما بایــد مالیــات جابجایــی 
زمیــن را بپردازیــد. برخــی از خریــداران خانــه مــی تواننــد از ایــن قاعــده مســتثنی باشــند. 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/property-taxes/property-transfer-tax/exemptions

http://www.gov.bc.ca/homeownergrant
http://www.gov.bc.ca/propertytaxdeferment
http://www.gov.bc.ca/propertytaxdeferment
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/property-taxes/property-transfer-tax/exemptions
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/taxes/property-taxes/property-transfer-tax/exemptions
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کمک های مالی برای سالمندان

بیمه بازنشستگی

ــر کــه شــرایط قانونــی و  ــرای ســالمندان 65 ســال و پیرت ــه ب بیمــه بازنشســتگی )OAS( یــک حقــوق ماهان
اقامتــی مــورد نظــر را دارنــد مــی باشــد. بــرای دریافــت آن بایــد درخواســت دهیــد. بیمــه بازنشســتگی توســط 

دولــت کانــادا داده مــی شــود.

در این وبسایت https://www.canada.ca/عبارت Old Age Security  را سرچ کنید.

کمک هزینه برای نیازمندان

کمــک هزینــه ی نیازمنــدان )GIS( یــک درامــد ماهیانــه بــرای افــرادی اســت کــه بیمــه ی بازنشســتگی، درامــد 
ــادا داده  ــادا زندگــی مــی کننــد مــی باشــد. کمــک هزینــه ی نیازمنــدان توســط دولــت کان پاییــن و در کان

مــی شــود. 

در این وبسایتhttps://www.canada.ca/home.html  عبارت Guaranteed income supplement را جستجو 
کنید.

https://www.canada.ca/
https://www.canada.ca/
https://www.canada.ca/home.html
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حقوق سالمندان

ــوق ســالمندان نیــز  ســالمندانی کــه OAS و GIS را دریافــت مــی کننــد ممکــن اســت واجــد شــرایط حق
باشــند. اگــر واجــد شــرایط هســتید، بــه صــورت خــودکار حقــوق ســالمندان را دریافــت مــی کنیــد. ایــن پــول 
بــه هرکســی کــه واجــد شــرایط اســت داده مــی شــود. اگــر واجــد شــرایط هســتید نیــازی بــه درخواســت 
دادن بــرای ایــن حقــوق نداریــد. ایــن میــزان حقــوق بــه درامــد شــما بســتگی دارد. حقــوق ســالمندان توســط 

دولــت بریتیــش کلمبیــا داده مــی شــود. 

تماس بدون هزینه: 1-866-866-0800

در این وبسایت https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home عبارت Senior’s supplement program را 
جستجو کنید.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
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سرمایه گذاری

راه های زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد.

بانک ها و ســایر شــرکت ها، ســرمایه گذاری هایی مانند ســپرده های مدت دار، وجه متقابل،گواهی ســرمایه 
گذاری تضمین شده )CIGs( و اسناد خزانه را می فروشند. با شخصی در بانک، موسسه اعتباری یا شرکت مورد 

اعتماد خود صحبت کنید. همچنین می توانید با یک مشاور مالی نیز مشورت کنید.

در برابــر افــراد متقلــب کــه ســعی در فریــب و دزدیــدن پــول شــما را دارنــد مراقــب باشــید. کالهبردارهــا بــه 
شــما مــی گوینــد کــه ســرمایه گــذاری آن هــا بــدون ریســک یــا تضمیــن شــده اســت. آن هــا ســعی مــی 
کننــد کــه شــما را بترســانند کــه اگــر ایــن پیشــنهاد را رد کنیــد، فرصــت مناســبی را بــرای پــول در آوردن از 
دســت خواهیــد داد. قبــل از اینکــه از امــن بــودن شــخصی اطمینــان حاصــل نیافتیــد، بــه آن شــخص پــول 
ندهیــد. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر درمــورد شناســایی کالهبــرداری هــای ســرمایه گــذاری بــه لینــک زیــر 

مراجعــه کنیــد.

/https://www.investright.org/fraud-awareness/avoid-investment-fraud

https://www.investright.org/fraud-awareness/avoid-investment-fraud/
https://www.investright.org/fraud-awareness/avoid-investment-fraud/
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برای کسب اطالعات به کجا مراجعه کنیم؟

بانکداری در کانادا 	

در این وبسایت https://cba.ca/ عبارت baning basics  را جستجو کنید.

آموزش های مالی، وبینار ها و راهنماها 	

در وبسایت https://prospercanada.org/ در منو روی resources  کلیک کنید.

	  )prosper Canada( ابزارهای مدیریت پول برای افراد تازه وارد

/https://moneymanagement.prospercanada.org

آژانس محافظت از اموال مصرف کنندگان کانادا- ابزار مالی 	

در وبسایت https://www.canada.ca/home.html عبارت your financial toolit  را جستجو کنید.

پول خود را مدیریت کنید. 	

در وبسایت https://www.canada.ca/home.html عبارت financial consumer agency را جستجو کنید.

	 http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/ca02154.html :اداره ی امور مصرف کنندگان

کمیسیون امنیت بریتیش کلمبیا یک آژانس مستقل از دولت محلی است. 	

/http://www.investright.org

انجمن مشاوره اعتباری، کارگاه های آموزشی مالی و ابزارهای مختلف را ارائه می دهد.  	

https://www.nomoredebts.org/resources

https://cba.ca/
https://cba.ca/
https://prospercanada.org/
https://prospercanada.org/
https://moneymanagement.prospercanada.org/
https://moneymanagement.prospercanada.org/
https://www.canada.ca/home.html
https://www.canada.ca/home.html
https://www.canada.ca/home.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/ca02154.html
http://www.investright.org/
http://www.investright.org/
https://www.nomoredebts.org/resources
https://www.nomoredebts.org/resources


129بریتیش کلمبیا

مراقبت های پزشکی

تعاریف

کمــک مالــی: پــول یــا برنامــه ای کــه بــه مــردم هنــگام بیمــاری، نداشــتن شــغل یــا زمانــی کــه نمــی تواننــد 
از خــود مراقبــت کننــد کمــک مــی کنــد. کارفرماهــا بــه کارگرهــای خــود کمــک مالــی مــی دهنــد. دولــت بــه 

شــهروندان کمــک مالــی مــی دهــد. 

ارائه دهنده مراقب بهداشــتی: شــخصی که از افراد بیمار در مراکز بهداشــتی مراقبت می کند. این اشــخاص 
شامل دکترها، پرستاران، دندان پزشکان، پرستاران خانگی، داروسازان و بسیاری دیگر می شود.

ادیولوژیست: شخصی که با بیمارهایی که مشکالت شنوایی دارند را درمان می کند. 	

دنـدان پزشـک: دکتـری کـه دنـدان هـا را بـرای مشـکالت مختلفـی ماننـد وجـود حفـره و پوسـیدگی و سـایر  	
بیمـاری هـا بررسـی مـی کنـد.

متخصص گوش و حلق و بینی: دکتری که در مورد بیماری های گوش، حلق و بینی تخصص دارد. 	

پزشـک عمومـی: بـه GP هـا دکترهـای خانوادـگی نیـز مـی گوینـد. آن هـا بسـیاری از مشـکالت پزشـکی را  	
درمـان مـی کننـد. همچنیـن مـی توانیـد بـا پزشـک خانـواده خـود در مورد مشـکالت عاطفـی، روـحی، تغذیه ای و 
زنان و زایمان مشـورت کنید. اگر به امکانات و مراقبت های بیشـتری نیاز داشـتید، پزشـک خانوادگیتان شـما 

را بـه افـراد متخصـص رجـوع مـی دهد.
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ماما: فردی که دانش بخصوصی در کمک کردن در زایمان زنان دارد. 	

پزشـک پرسـتار: پرسـتاری کـه دانـش بخصوصـی در کار کـردن بـه صـورت نزدیـک بـا بیمـاران دارد. آن ها می  	
توانند بیماری ها را تشـخیص دهند، تسـت های آزمایشـگاهی ای را درخواسـت دهند و تفسـیر کنند و درمان 
های به خصوصی را تجویز کنند. بسـیاری از افراد بریتیش کلمبیا از پزشـکان پرسـتار به جای پزشـک خانواده 

اسـتفاده می کنند. 

بینایی سنج: پزشکی که چشم ها را برای میزان بینایی، بیماری ها و صدمات مختلف بررسی می کند. 	

داروسـاز: فردی که تجویز پزشـک شـما را برایتان فراهم می کند. آن ها داروهای مورد نیازتان را در میزان  	
مناسـب به شـما می دهند و به شـما آموزش می دهند که چگونه از داروها به شـکل مناسـب اسـتفاده کنید. 

آن ها همچنین به سـواالت شـما درمورد داروهایتان پاسـخ می دهند.

متخصـص: پزشـک هاـیی کـه روی بیمـاری هـا، وضعیـت هـای پزشـکی یـا بخشـی از بـدن بـه طـور خـاص  	
تمرکـز دارنـد. بـرای مثـال متخصـص هاـیی وجـود دارد که فقط روی پوسـت، کمبود شـنوایی، بیمـاری های قلبی، 

سـرطان، زنـان و زایمـان و مراقبـت از کـودکان و بزرگسـاالن کار مـی کننـد.

ایمـنی سـازی: هنگامـی کـه بـه افـراد مقـدار اندـکی از یـک ویـروس بـرای کمـک بـه سـالم مانـدن و مریـض  	
نشـدن آن هـا داده مـی شـود.

داروخانـه: یـک مغـازه کـه بیمارهـا از آن داروهـای خـود را کـه پزشـک یـا پزشـک پرسـتار آن هـا تجویـز کرده  	
اسـت را دریافـت مـی کننـد. بـه داروخانـه هـا Drugstore نیـز مـی گویند.

نسـخه: یک نسـخه نوشـته شـده توسـط دکتر یا پزشـک پرسـتار برای گرفتن داروهای مختلف. این نسـخه  	
بـه داروخانـه مـی گویـد کـه مریـض بـه چه داروهاـیی و به چه میزاـنی نیاز دارد.

واکسیناسیون: یک سوزن همراه با مایعی که برای ایمن سازی استفاده می شود. 	

واکسـن: مایعـی کـه بـرای ایمـن سـازی یـا واکسـن زدن افـراد اسـتفاده مـی شـود. ایـن مایـع مـی توانـد از  	
ی وارد بـدن شـود. طریـق سـوزن، دهـان و اسـپری بیـن

مراقبـت مجـازی: اسـتفاده از تکنولـوژی ماننـد تمـاس تصویـری بـرای کمـک بـه بیمارهاـیی کـه بـه مراکـز  	
بهداشـتی مراجعـه مـی کننـد.
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بهداشت و سالمت بریتیش کلمبیا

تعرفــه ی ســالمت دولــت بریتیــش کلمبیــا کــه بــه آن بیمــه ی خدمــات پزشــکی )MSP( گفتــه مــی شــود؛ 
هزینــه ی نیازهــای اولیــه و خدمــات پزشــکی را پرداخــت مــی کنــد. ایــن خدمــات شــامل ویزیــت دکتــر، 
آزمایــش هــای پزشــکی و درمــان مــی شــود. تمــام هزینــه هــای پزشــکی بــا MSP پوشــش داده نمــی شــوند. 
بــرای مثــال بــرای دنــدان پزشــک، چشــم پزشــک و فیزیوتراپــی بایــد خودتــان هزینــه ی آن هــا را پرداخــت 

کنیــد.

MSP برای:

افراد مقیم بریتیش کلمبیا که شهروندی کانادا یا اقامت دائم دارند. 	

افراد مقیم بریتیش کلمبیا که پناهندگان تحت حمایت دولت هستند. 	

دانش آموزان خارجی که مزایای مطالعه را دارند. 	

برخی از افراد که مزایای کار برای 6 ماه یا بیشتر را دارند. 	

ــه لینــک زیــر مراجعــه  ــرای MSP ب ــرای کســب اطالعــات بیشــتر درمــورد فهمیــدن واجــد شــرایط بــودن ب ب
کنیــد.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibili-
ty-and-enrolment

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/eligibility-and-enrolment


132بریتیش کلمبیا

MSP ثبت نام برای

تمــام افــراد مقیــم بریتیــش کلمبیــا بایــد بــرای MSP ثبــت نــام کــرده باشــند. هنــگام ثبــت نــام مطمئــن 
شــوید کــه نــام خــود را دقیقــا ماننــد وقتــی کــه روی دیگــر اســناد نوشــته مــی شــود، نوشــته باشــید.

بالفاصله بعد از رسیدن به بریتیش کلمبیا باید برای MSP درخواست دهید. ممکن است تا 3 ماه برای اجرای 
درخواســت شــما طول بکشــد. اگر MSP ندارید، بهتر است بیمه های پزشکی شخصی را خریداری کنید. اگر به 
مراقبت های پزشکی در بریتیش کلمبیا نیاز پیدا کردید و MSP یا بیمه ی پزشکی شخصی ندارید، باید تمام 

هزینه های پزشکی را خودتان پرداخت کنید؛ این هزینه ها ممکن است بسیار باال باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام برای MSP با بیمه سالمت بریتیش کلمبیا تماس بگیرید.

منطقه ی ونکوور: 604-683-7151

تماس بدون هزینه: 1-800-663-7100

در وبســایت https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home عبــارت MSP for residents را جســتجو 
کنیــد.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
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کمک هزینه های مالی

اگــر درامــد شــما پاییــن اســت، ممکــن اســت بــرای کمــک هزینــه هــای مالــی واجــد شــرایط باشــید. ایــن 
کمــک هزینــه ممکــن اســت بخشــی از هزینــه هــای پزشــکی شــما را پوشــش دهــد. ایــن هزینــه هــا شــامل 

مــوارد زیــر مــی شــود:

ــه صــورت  ــادا ب ــاه در کان ــل 12 م ــد حداق ــی بای ــای مال ــه ه ــک هزین ــرای کم ــد شــرایط شــدن ب ــرای واج ب
شــهروندی یــا اقامــت دائــم در کانــادا زندگــی کــرده باشــید. بــرای درخواســت دادن بایــد یک فرم درخواســتی 

را پــر کنیــد و آن را بــه بیمــه ســالمت بریتیــش کلمبیــا ارســال کنیــد.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/benefits/
services-covered-by-msp/supplementary-benefits

طب سوزنی  	

درمان کایروپراکتیک 	

ماساژ درمانی  	

درمان های طبیعی 	

فیزیوتراپی 	

درمان های مربوط پا به غیر از جراحی 	

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/benefits/services-covered-by-msp/supplementary-benefits
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/benefits/services-covered-by-msp/supplementary-benefits
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/msp/bc-residents/benefits/services-covered-by-msp/supplementary-benefits
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دستمزد پزشکی دانش آموزان خارجی

دانش آموزان خارجی باید ماهیانه برای شهریه ی خدمات پزشکی پول پرداخت کنند. 

این شهریه برای موارد زیر است:

دانش آموزان خارجی از مهدکودک تا پایه ی12 ام. 	

دانش آموزان خارجی پس از متوسطه با امتیاز مطالعه که در MSP ثبت نام کرده اند. 	

 Health fee international عبــارت   https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home وبســایت  در 
را جســتجو کنیــد.   students

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
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کارت خدمات بریتیش کلمبیای خود را دریافت کنید 

بــرای دریافــت خدمــات مربــوط بــه مراقبــت هــای پزشــکی بایــد کارت خدمــات بریتیــش کلمبیــا را داشــته 
باشــید.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/government-id/bc-services-card

برای گرفتن کارت خدمات بریتیش کلمبیای خود این مراحل را باید طی کنید.

1- برای MSP درخواست دهید.

	 http://www.gov.bc.ca/mspbcresidentforms :را پر کرده و ثبت نام کنید BC MSP فرم

همچنین می توانید به صورت آنالین نیز درخواست دهید. 	

http://www.gov.bc.ca/MSP/applyforhealthcare

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/government-id/bc-services-card
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/government-id/bc-services-card
http://www.gov.bc.ca/mspbcresidentforms
http://www.gov.bc.ca/MSP/applyforhealthcare
http://www.gov.bc.ca/MSP/applyforhealthcare
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2- به یک اداره ی گواهینامه رانندگی ICBC مراجعه کنید. 

بعــد از ارســال مــدارک و فرم ثبت نام، نامه ای را دریافت می کنیــد. این نامه را به اداره ی گواهینامه رانندگی 
ICBC ببرید. همچنین باید 2 مدرک شناسایی با خود داشته باشید.

	  https://www.icbc.com/Pages/ بـرای فهمیـدن اینکـه بـه کدام مدارک شناسـایی نیاز داریـد در وبسـایت
default.aspx عبارت Service card accepter ID را جسـتجو کنید.

	 http://www.icbc.com/locators/Pages/default.aspx :نزدیک به خود را بیابید ICBC اداره ی

بچه های زیر 19 سال، افراد باالی 75 سال و بزرگتر و افرادی که امتیاز کارکردن یا درس خواندن دارند، نیازی 
به مراجعه به اداره ی ICBC ندارند.کارت خدمات بریتیش کلمبیای بدون عکس خود دریافت می کنید. 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/government-id/bc-services-card/types-of-
cards/non-photo

کارت خدمات بریتیش کلمبیای عکس دار، امنیت بیشتری دارد. اگر کارت شما دزدیده شود، هیچ فرد دیگری 
نمــی توانــد از آن اســتفاده کند. اگر ســالمند هســتید یا امتیاز کار یــا درس خواندن دارید، بــه کارت خدمات 

بریتیش کلمبیای عکس دار نیاز دارید؛ برای این کار به اداره ی گواهینامه رانندگی ICBC مراجعه کنید.

برنامه ی موقت سالمت فدرال- پناهندگان و متقاضیان پناهندگی

ــراد  ــم شــده، اف ــدگان مقی ــرای ســالمت پناهن ــک پوشــش محــدود ب ــدرال ی ــت ســالمت ف ــه ی موق برنام
تحــت حفاظــت و متقاضیــان پناهندگــی و افــراد تحــت حمایــت آن هــا مــی دهــد. ایــن برنامــه مراقبــت 
هــای پزشــکی اولیــه ماننــد ویزیــت دکتــر، رفتــن بــه بیمارســتان، طــب اورژانســی و درمــان چشــم و دنــدان 

اضطــراری را شــامل مــی شــود. 

http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-can-
ada/health-care/interim-federal-health-program.html

https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
http://www.icbc.com/locators/Pages/default.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/government-id/bc-services-card/types-of-cards/non-photo
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/government-id/bc-services-card/types-of-cards/non-photo
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/government-id/bc-services-card/types-of-cards/non-photo
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/health-care/interim-federal-health-program.html
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/health-care/interim-federal-health-program.html
http://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/health-care/interim-federal-health-program.html


137بریتیش کلمبیا

افــرادی کــه واجــد شــرایط برنامــه ی موقــت ســالمت فــدرال هســتند بایــد بــه ارائــه دهنــده خدمــات درمانــی 
و بهداشــتی ثبــت شــده مراجعــه کننــد. لیســت ارائــه دهنــده هــای خدمــات بهداشــتی و درمانــی ثبــت شــده 

را بــرای ایــن برنامــه در لینــک زیــر مشــاهده کنیــد.

/https://ifhp-pfsi.medavie.bluecross.ca/en/search-ifhp-providers

بیمه ی شخصی

MSP تمام هزینه های پزشکی را پوشش نمی دهد. برای مثال خدمات دندان پزشکی. اگر به پوشش بیشتری 
برای هزینه های درمانی خود دارید، می توانید بیمه ی شخصی را از شرکت های شخصی خریداری کنید. 

در وبسایت https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home عبارت MSP not covered را جستجو کنید.

 برای برخی از خدماتی که تحت پوشــش MSP نیســتند، قبل از اینکه ویزیت شوید باید پول آن 
را پرداخت کرده باشــید، از آن ها درخواســت رســید کنید و آن را به شــرکت بیمه ی خود ارســال 
کنید. آن ها بخشی یا همه ی هزینه ی پرداختی شما را به شما می پردازند. دیگر اداره ها صورت 
حســاب شــما را مســتقیما به شــرکت بیمه ی شــما ارســال می کنند. به این عمل صورت حســاب 
مســتقیم می گویند. با پرســیدن ســوال های خود مطمئن شــوید که صورت حساب شما چگونه 

قرار است پرداخت شود.

https://ifhp-pfsi.medavie.bluecross.ca/en/search-ifhp-providers/
https://ifhp-pfsi.medavie.bluecross.ca/en/search-ifhp-providers/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
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پوشش خارج استانی 

اگــر بــه اســتان هــای دیگــر کانــادا برویــد، ممکــن اســت الزم باشــد هزینــه ی اضافــی ای را بــرای بیمــه ی 
ســالمت بپردازیــد. بــا بررســی بیمــه ی ســالمت بریتیــش کلمبیــا از لــزوم یــا عــدم لــزوم پرداخــت هزینــه 

ی اضافــی بــرای پوشــش بیشــتر بیمــه مطمئــن شــوید. 

منطقه ی ونکوور: 604-683-7151

تماس رایگان: 1-800-663-7100

را   MSP benefits outside BC عبــارت https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home در وبســایت 
جســتجو کنیــد.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
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HealthLin BC

ســازمان Healthlin BC اطالعــات و مشــاوره هــای رایــگان بــرای مــوارد غیــر اورژانســی ارائــه مــی دهــد. ایــن 
اطالعــات و مشــاوره هــا 24 ســاعت روز و 7 روز هفتــه بــه صــورت تلفنــی، وبســایت، اپلیکیشــن موبایــل 

و اطالعــات پرینــت شــده بــرای شــما در دســترس اســت. تمامــی خدمــات Healthlin BC رایــگان اســت.

Healthlin BC خدمات اضطراری را ارائه نمی دهد. هنگام شرایط اضطراری پزشکی با 911  تماس بگیرید.

اگر ناشنوا هستید با 811  و اگر شنوایی ضعیفی دارید با 711 تماس بگیرید.

:Healthlin BC خدمات مختلف

بـا یـک پرسـتار صحبـت کنیـد یـا در مـورد خدمـات مختلـف در محـل زندـگی خـود کمـک بگیریـد. 24 سـاعت  	
شـبانه روز و 7 روز هفتـه در دسـترس اسـت.

بـا یـک متخصـص تغذیـه در مـورد غـذا و تغذیـه ی سـالم صحبت کنید. دوشـنبه تا جمعه از سـاعت 9 صبح  	
تا 5 عصر در دسـترس اسـت.

بـا یـک نفـر درمـورد فعالیـت هـای فیزیکی و ورزش کردن صحبت کنید. دوشـنبه تا جمعه از سـاعت 9 صبح  	
تا 5 عصر در دسـترس اسـت.

بـا یـک داروسـاز درمـورد داروهـای مختلـف صحبـت کنیـد. دوشـنبه تـا جمعه از سـاعت 9 صبح تـا 5 عصر در  	
دسـترس است.
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Healthlin BC خدمــات خــود را بــه بیــش از 130 زبــان زنــده ی دنیــا مــی ارائــه مــی کنــد. وقتــی بــا 811 
تمــاس گرفتیــد، زبــان خــود را بگوییــد ) بــرای مثــال پنجابــی(.

/https://www.healthlinbc.ca :خدمات آنالین

بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر و یافتـن 5000 مطلـب در مـورد سـالمت، تغذیـه و داروها به وبسـایت مراجعه  	
کنید.

اگـر احسـاس مـی کنیـد بیمـار هسـتید، مـی توانیـد نشـانه هـای بیمـاری را بـه صـورت آنالیـن ببینیـد و  	
بفهمیـد کـه چـکار بایـد کنیـد.

اطالعات مربوطه در زبان های عربی، چینی، فارسی، کره ای، پنجابی، اسپانیایی و ویتنامی وجود دارد. 	

 http://www.healthlinbc.ca/services-and-resources/translated-resources

Healthlin BC همچنیـن یـک نـرم افـزار بـرای موبایـل هـای هوشـمند دارد. از آن بـرای یافتـن کلینیـک هـا،  	
بیمارسـتان هـا، اتـاق هـای ارژانـس، مـکان هـای ایمن سـازی بدن، داروخانه هـا، خدمات آزمایشـگاهی، و مراکز 

مراقبـت هـای اولیـه و ضـروری نزدیـک خـود اسـتفاده کنید.

مراجعــه   https://www.healthlinbc.ca/services-and-resources/bc-health-service-locator-app بــه 
کنید.

https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/translated-resources
http://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/translated-resources
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/bc-health-service-locator-app
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یافتن پزشک خانواده یا پرستار پزشک

یافتــن پزشــک خانــواده یــا پرســتار پزشــکی کــه شــما را بــه عنــوان بیمــار قبــول کنــد، ممکــن اســت ســخت 
باشــد. بــه گشــتن و پرســیدن از بقیــه بــرای یافتــن آن هــا ادامــه دهیــد. خدمــات دهنــده هــای پزشــکی 

جدیــد مــی تواننــد هرزمانــی بــه محــل زندگــی شــما اضافــه شــوند. 

وبسـایت divisions of family practice لیسـت انتظـاری بـرای یافتـن دکتـر در محـل زندـگی شـما دارد. بـا  	
مراجعـه بـه ایـن وبسـایت لیسـت هـای انتظـار را بیابیـد و برای یافتن دکتر خود به این لیسـت ها عضو شـوید.

http://www.divisionsbc.ca/divisions-in-bc

دانشـگاه پرسـتاری بریتیـش کلمبیـا فهرسـتی از پرسـتاران پزشـک دارد. در محـل زندـگی خـود بـرای فهرسـت  	
/https://registry.bccnp.ca :پرسـتاران پزشـک جسـتجو کنید

بـا افـراد موجـود در آژانـس مهاجرـتی خـود صحبـت کنیـد. آن هـا ممکـن اسـت بتواننـد شـما را در یافتـن  	
پزشـک خانـواده یـا پرسـتار پزشـک کمـک کننـد. 

	 https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp :اقامت دائم شامل پناهندگان

http://www.divisionsbc.ca/divisions-in-bc
http://www.divisionsbc.ca/divisions-in-bc
https://registry.bccnp.ca/
https://registry.bccnp.ca/
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
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از  	 اقامـت موقـت، شـامل متقاضیـان پناهندـگی، کارگـران موقـتی خارـجی و دانـش آمـوزان خارـجی بعـد 
http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents:متوسـطه

	  Healthlin برای گرفتن پشـتیبانی در یافتن دکتر، پرسـتار پزشـک و خدمات سـالمتی در محل زندگیتان با
BC در 811 تمـاس بگیرید.

بـا دوسـتان، همسـایگان، همـکاران و افـراد دیگـر محـل زندگیتـان صحبـت کنیـد. از آن هـا در مـورد اینکـه  	
ارائـه دهنـده خدمـات پزشـکی آن هـا بیمارهـای جدیـد مـی پذیـرد یـا خیـر سـوال کنیـد.

درخواست قرار مالقات

قبــل از اینکــه بــه ارائــه دهنــده خدمــات پزشــکی خــود برویــد، بــا محــل کار آن هــا بــرای درخواســت قــرار 
مالقــات تمــاس بگیریــد. همیشــه هنگامــی کــه نــزد دکتــر مــی رویــد کارت خدمــات بریتیــش کلمبیــای 

خــود را همــراه خــود داشــته باشــید.

ســعی کنید چند دقیقه زودتر برای قرار مالقات خود به محل برســید. اگر دیرکنید، ممکن اســت 
قرار مالقات را از دست دهید. اگر قرار مالقات را از دست دادید، ممکن است مجبور شوید هزینه 

ای را پرداخت کنید. این هزینه توسط MSP پوشش داده نمی شود. 

کلینیک ها، مراکز مراقبت های ضروری و اولیه، مراقبت های مجازی

اگــر هنــوز ارائــه دهنــده مراقبــت هــای پزشــکی نداریــد، یــا نمــی توانیــد بــا آن قــرار مالقاتــی تنظیــم کنیــد؛ 
مــی توانیــد بــه کلینــک هــا و مراکــز مراقبــت هــای ضــروری و اولیــه )UPCC( مراجعــه کنیــد.

دکترها و پرســتارهای پزشــک در کلینک ها و UPCC ها برای افرادی که مشــکل پزشکی دارند به جز برای موارد 
ضروری در دسترس می باشند.

http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents
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بــا بخــش Healthlin BC در 811  بــرای یافتــن کلینــک ها یــا UPCC های نزدیک خود تمــاس بگیرید. برخی از 
کلینیک ها تا نه شــب نیز باز می باشــند. بســیاری از آن ها 7 روز هفته باز هستند. برای رفتن به کلینیک ها 

به تنظیم قرار مالقات نیازی ندارید، اما باید باز یا بسته بودن آن را چک کنید.

https://healthlinbc.ca/services-and-resources/upcc

اگــر منتظــر آمــدن کارت خدمــات بریتیــش کلمبیــای خــود هســتید، همچنــان مــی توانیــد بــه کلینیــک هــا 
مراجعــه کنیــد. دو مــدرک احــراز هویــت بــا خــود بــه همــراه داشــته باشــید؛ حداقــل یکــی از ایــن مــدرک هــا 
بایــد حــاوی عکــس باشــند. بــرای ویزیــت شــدن بایــد پــول پرداخــت کنیــد؛ وقتــی کارت خدمــات بریتیــش 

کلمبیــای خــود را گرفتیــد، مــی توانیــد بــرای بازگردانــدن وجهــی کــه پرداختــه ایــد درخواســت کنیــد.

https://healthlinkbc.ca/services-and-resources/upcc
https://healthlinkbc.ca/services-and-resources/upcc
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موارد ضروری پزشکی

بیمارستان ها و بخش های اورژانسی

ــا ناگهــان مریــض شــدید، مــی  ــد ی ــده ای ــد، آســیب جــدی دی اگــر یــک تصــادف خیلــی جــدی داشــته ای
توانیــد بــه بیمارســتان بخــش اورژانــس مراجعــه کنیــد. بســیاری از بخــش هــای اورژانــس 24 ســاعت روز 
و 7 روز هفتــه بــاز هســتند. اگــر از داروهــای تجویــزی اســتفاده مــی کنیــد، آن هــا را بــا خــود بــه همــراه 
ــد  ــی توانن ــه نم ــرادی ک ــد. اف ــی کنی ــه داروهایــی را مصــرف م ــد چ ــد بدانن ــا بای ــر ه داشــته باشــید؛ دکت

انگلیســی صحبــت کننــد، بایــد یــک نفــر را بــرای ترجمــه بــا خــود بــه همــراه داشــته باشــند.

اگر بیمه ی MSP را دارید، برای هزینه های بیمارستان الزم نیست پولی بپردازید.
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آمبوالنس گرفتن

اگــر مشــکل اورژانســی ای داریــد و نمــی توانیــد خودتــان بــه بیمارســتان برویــد، مــی توانیــد بــا آمبوالنــس 
تمــاس بگیریــد. در اکثــر جاهــا شــماره ی آن 911 مــی باشــد. ممکــن اســت در جوامــع کوچــک ایــن شــماره 
متفــاوت باشــد. بــرای فهمیــدن ایــن شــماره، صفحــه ی اول دفترچــه تلفــن خــود را چــک کنیــد یــا از پلیــس 

محلــی خــود بپرســید. بهتــر اســت شــماره هــای ضــروری را بــرای خــود نوشــته و ذخیــره کنیــد.

وقتی که با شماره اضطراری تماس می گیرید، اپراتور از شما می پرسد که به پلیس، آتش نشان، یا آمبوالنس 
نیاز دارید. درخواســت آمبوالنس کنید؛ اپراتور از شــما درمورد مشــکل پیش آمده می پرســد. آن ها تلفنی به 
شما آموزش های پزشکی را می دهند. اگر آمبوالنسی فرستاده شد، امدادگرها به شما کمک می کنند، آن ها 

ممکن است شما را به بخش اورژانس بیمارستان ببرند.

MPS تمــام هزینــه هــای رفتــن بــه بیمارســتان توســط آمبوالنــس را پوشــش نمــی دهــد. شــما بایــد بخشــی 
ــد و بعــدا صــورت  ــه موقــع نداری ــه پرداخــت ب ــازی ب ــد نی ــان پرداخــت کنیــد؛ هرچن ــه هــا را خودت از هزین

حســابی دریافــت مــی کنیــد. اگــر درامــد پایینــی داریــد، ممکــن اســت کمکــی دریافــت کنیــد.

در لینک http://www.bcehs.ca/ عبارت ambulance fees را جستجو کنید. 

http://www.bcehs.ca/
http://www.bcehs.ca/
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کمک های زبانی )ترجمه و تفسیر( 

خدمــات زبانــی اســتانی، خدمــات تفســیر و ترجمــه را ارائــه مــی دهــد. ایــن خدمــات را خودتــان بــه تنهایــی 
ــا مرکــز خدمــات زبانــی تمــاس  نمــی توانیــد رزرو کنیــد. از دکتــر، پرســتار و مامــای خــود بخواهیــد کــه ب

بگیرنــد و بــرای شــما یــک مفســر رزرو کننــد.

بخش Healthlin BC شماره 811 اطالعات و مشاوره های سالمتی را به 130 زبان مختلف ارائه می دهد. 

https://www.healthlinbc.ca/ روی other languages در منوی باال کلیک کنید.

https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/
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خرید دارو 

برخــی از داروهــا را فقــط زمانــی کــه نســخه پزشــک داریــد مــی توانیــد خریــداری کنیــد. نســخه هــا بایــد 
توســط دکتــر یــا دیگــر فــرد پزشــکی ماننــد مامــا یــا پرســتار پزشــک نوشــته شــده باشــد. شــما مــی توانیــد 
داروهــای تجویــزی را از داروخانــه هــا تهیــه کنیــد.  برخــی از ســوپرمارکت هــا نیــز داروخانــه دارنــد، نســخه 
ی تجویــزی خــود را بــه همــراه داشــته باشــید. ایــن نســخه بــه داروســاز مــی گویــد کــه چــه دارویــی و چقــدر 
از آن نیــاز داریــد. داروســاز بــه شــما توضیــح مــی دهــد کــه هــر چنــد وقــت یــک بــار و بــرای چــه مــدت بــه 

داروهــا نیــاز داریــد. )بــرای مثــال 2 بــار در روز بــه مــدت یــک هفتــه(

برای یافتن داروخانه ها در اینترنت جســتجو کنید. همچنین می توانید با بخش HealthLin BC شــماره 811 
تماس بگیرید یا از وبسایت HealthLin BC یا اپلیکیشن BC Health services Locator برای یافتن داروخانه 

های نزدیک خود کمک بگیرید. 

برخــی از دارو هــا را مــی توانیــد بــدون نیــاز بــه نســخه پزشــک خریــداری کنیــد. بــه ایــن داروهــا، داروهــای 
بــدون نســخه یــا داروهــای OTC گفتــه مــی شــود. ایــن داروهــا معمــوال بــرای مشــکالت بــا جدیــت کمتــر 
مــی باشــند، ماننــد ســردرد، ســرما خوردـگـی یــا آلــرژی. اگــر در مــورد داروهــای OTC ســوالی داریــد، از 
داروســاز بپرســید. همچنیــن مــی توانیــد بــا بخــش HealthLin BC شــماره 811 تمــاس بگیریــد و از یــک 

داروســاز ســوال کنیــد. 
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Fair PharmaCare و PharmaCare :پرداخت هزینه ی داروهای تجویزی

ــا  ــد ت ــا کمــک مــی کن ــه افــراد مقیــم بریتیــش کلمبی PharmaCare  یــک برنامــه ی دولتــی اســت کــه ب
ــراد مقیــم بریتیــش  ــرای تمامــی اف ــد. Fair PharmaCare ب ــزی خــود را بپردازن ــه ی داروهــای تجوی هزین
کلمبیــا اســت کــه در MSP ثبــت نــام کــرده انــد. افــرادی بــا خانــواده هــای کــم درامــد، کمــک بیشــتری در 
هزینــه هــای داروهــای تجویــزی دریافــت مــی کننــد. شــما بایــد ســاالنه فــرم مالیــات درامــد خــود را بــرای 

ــا توجــه بــه میــزان درامدتــان ارســال کنیــد.  دریافــت پوشــش  Fair PharmaCare ب

اگــر در Fair PharmaCare ثبــت نــام نکنیــد، بایــد قبل از اینکــه Fair PharmaCare در هزینــه های داروهای 
تجویزی شما کمکتان کند، 10000 دالر برای داروهای واجد شرایط خرج کرده باشید.

 Fair ــرای ــد ب ــی توانی ــع م ــد، آن موق ــات پزشــکی در آمدی ــای خدم ــه ه ــه تحــت پوشــش تعرف زمانــی ک
PharmaCare ثبــت نــام کنیــد. بــرای ثبــت نــام یــا کســب اطالعــات بیشــتر بــه وبســایت زیــر مراجعــه کنیــد 

یــا بــا بیمــه ســالمت بریتیــش کلمبیــا تمــاس بگیریــد.

مترو ونکوور: 604-683-7151

تماس رایگان: 1-800-663-7100

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-resi-
dents/who-we-cover/fair-pharmacare-plan

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents/who-we-cover/fair-pharmacare-plan
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents/who-we-cover/fair-pharmacare-plan
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents/who-we-cover/fair-pharmacare-plan
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دندان پزشک

ــرای  ــد. ب ــی کنن ــت م ــدان هــای شــما مراقب ــدان پزشــک هــا و متخصــص هــای بهداشــت دهــان از دن دن
یافتــن یــک دنــدان پزشــک از دوســتان یــا کارکنــان محــل زندگــی خــود بپرســید. همچنیــن مــی توانیــد بــه 

وبســایت انجمــن دنــدان پزشــکی بریتیــش کلمبیــا مراجعــه کنیــد.

/http://www.yourdentalhealth.ca/visiting-your-dentist/find-a-dentist 

MSP هزینه ی خدمات دندان پزشکی را پرداخت نمی کند. اگر به جراحی دندان نیاز دارید، به یک بیمارستان 
فرســتاده می شــوید و MSP هزینه ی آن را پوشــش می دهد. برخی از کارفرماها امتیاز دندان پزشــکی برای 
کارمندان خود دارند. اگر امتیاز دندان پزشــکی کارفرما را دارید، ممکن اســت برخی از هزینه ی دندان پزشــکی 

شما را پوشش دهد. از کارفرمای خود در مورد امتیاز دندان پزشکی سوال کنید. 

برخــی از واحــد هــای عمومــی ســالمت، کلینیــک هــای دنــدان پزشــکی دارنــد. ایــن کلینیــک هــا چــکاپ و 
تمیزکــردن دنــدان رایــگان بــه بچــه هــای کوچــک ارائــه مــی دهنــد. همچنیــن ممکــن اســت بــرای بچــه هــای 

بزرگتــر و بزرگســاالن نیــز ایــن خدمــات را بــا قیمتــی ارزان ارائــه دهنــد.

اگر صاحب بچه هستید، ممکن است برای برنامه the Healthy ids واجد شرایط  باشید.

http://www.yourdentalhealth.ca/visiting-your-dentist/find-a-dentist/
http://www.yourdentalhealth.ca/visiting-your-dentist/find-a-dentist/
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بینایی سنجی و عینک ها

بــه دکتــر چشــم، چشــم پزشــک مــی گوینــد. آن هــا مــی تواننــد در دفتــر خــود یــا مغــازه ای کــه عینــک مــی 
فروشــد کار کننــد. 

MSP بخشی از هزینه های بینایی سنجی را پوشش می دهد. برخی از اپتومتریست ها ممکن است از میزان 
پوشش MSP بیشتر پول بگیرند. از اپتومتریست خود درمورد هزینه ی بینایی سنجی سوال کنید. 

اگر هزینه ی آن از مقدار پوشش MSP بیشتر بود، باید بقیه ی آن را خودتان بپردازید. 

MSP برای افراد زیر هزینه ی یک بینایی سنجی توسط یک بینایی سنج را هر 2 سال یک بار می دهد:

بچه ها و جوانان 18 سال و جوانتر 	

بزرگساالن 65 سال و پیرتر 	

MSP همچنین اگر نیاز پزشــکی دارید، هزینه ی بینایی ســنجی را می دهد؛ برای مثال اگر یک شــی وارد چشم 
شما شود یا یک بیماری چشمی بگیرید. 



151بریتیش کلمبیا

برـخـی از کارفرمــا هــا بــرای کارمندان خود امتیازاـتـی دارند. این امتیــازات می تواند شــما را در پرداخت بینایی 
سنجی، عینک و لنزهای بینایی کمک کند. در محل کارتان در مورد این امتیازات بپرسید.

اگر صاحب بچه هستید، ممکن است برای برنامه the Healthy kids واجد شرایط باشید.

the Healthy kids برنامه ی

برنامــه ی the Healthy kids بریتیــش کلمبیــا بــه خانــواده هــای کــم درامــد در مراقبــت هــای اولیــه دنــدان، 
عینــک هــای تجویــزی دکتــر، ابزارهــای شــنوایی یــا ســمعک کمــک مــی کنــد. اگــر فرزنــد شــما زیــر 19 ســال 
و تحــت پوشــش بیمــه بــرای دنــدان پزشــکی، چشــم پزشــکی و مراقبــت هــای شــنوایی نمــی باشــد؛ بهتــر 

اســت کــه برنامــه the Healthy kids را مدنظــر خــود قــرار دهیــد.

برای اســتفاده از برنامه  the Healthy kids خانواده شــما باید واجد شــرایط برای مزایای تکمیلی MSP باشــد. 
خانــواده هاـیـی که واجد شــرایط مزایای تکمیلی MSP می باشــند برای برنامــه the Healthy kids ثبت نام می 

شوند.

از چشم پزشک، دندان پزشک، شنوایی سنج یا مهیا کننده ابزارهای شنوایی خود برای اطالعات بیشتر در مورد 
مواردی که تحت پوشــش the Healthy kids هســتند؛ ســوال کنید. برخی از آزمایش ها یا ویزیت ها ممکن 
اســت هزینه یا میزان پوشــش متفاوتی داشــته باشند. هنگامی که به دندان پزشــک، چشم پزشک، شنوایی 
سنج یا مهیا کننده ابزارهای شنوایی مراجعه می کنید، کارت خدمات بریتیش کلمبیای فرزند خود را  با خود 
به همراه داشته باشید. از آن ها در مورد هزینه هایی که پوشش داده نمی شوند سوال کنید. فهمیدن میزان 

هزینه ها در ابتدای امور، مسئله ی مهمی است.

 the Healthy kids program مراجعه کنید و عبارت gov.bc.ca برای کســب اطالعات بیشــتر به وبســایت
را جســتجو کنیــد یــا بــا شــماره 0800-866-866-1 تماس بگیرید.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
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مراکز بهداشت عمومی

مراکز بهداشت عمومی:

به پدرمادر ها در آوردن بچه ی جدید کمک می کنند.  	

خانـواده هـا را بعـد از بـه دنیـا آمـدن فرزنـد تـازه شـان، حمایـت مـی کننـد. ایـن حمایـت هـا شـامل ویزیـت  	
کـردن در خانـه مـی شـود. 

تهیه ی واکسـن. واکسـن یک دارو اسـت که از بیماری ها جلوگیری می کند. نوزادها، بچه ها و بزرگسـاالن  	
باید در برابر بیماری های خطرناک مانند سـرخک و سـیاه سـرفه واکسـینه شـوند. برای کسـب اطالعات بیشـتر 

در مـورد ایمـن سـازی در بریتیـش کلمبیـا به لینک زیـر مراجعه کنید.

/https://immunizebc.ca

https://immunizebc.ca/
https://immunizebc.ca/
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مراکز بهداشت عمومی همچنین اطالعات و پشتیبانی برای موارد زیر ارائه می دهند: 

نوزادان زودرس 	

سخن درمانی 	

کلینیک های شنوایی 	

بینایی سنجی 	

تغذیه و خوردن غذای سالم 	

مراقبت های دندان 	

کلینیک زنان و زایمان 	

سالمت جنسی 	

کمک به افراد الکلی و معتاد به مواد مخدر 	

برای یافتن مراکز بهداشت عمومی در محل خود با HealthLin BC تماس بگیرید.

تماس رایگان: 811

 Public Health عبــارت   http://www.healthlinbc.ca/services-and-resources/find-services لینــک  در 
Units را جستجو کنید.

هنگامی که به یک مرکز بهداشت عمومی مراجعه می کنید، کارت خدمات بریتیش کلمبیای 
خود را به همراه داشته باشید.

http://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services
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کلینیک های تخصصی شخصی

کلینیــک هــای شــخصی خدماتــی چــون فیزیوتراپــی، طــب ســنتی چینــی، ماســاژ درمانــی و طبیعــت درمانــی 
ــه یــک کلینیــک شــخصی رفتیــد از آن هــا در مــورد پوشــش MSP در آن جــا  را ارائــه مــی دهنــد. اگــر ب
ســوال کنیــد. اگــر تحــت پوشــش نیســتند، بایــد هزینــه ی آن را خودتــان پرداخــت کنیــد. قبــل از دریافــت 

خدمــات از هزینــه ی آن هــا مطلــع شــوید.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد پوشش MSP با بیمه سالمت بریتیش کلمبیا تماس بگیرید.

بیمه سالمت بریتیش کلمبیا

تماس رایگان: 1-800-663-7100

را   Services covered by MSP عبــارت   https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home لینــک  در 
جســتجو کنیــد. 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
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سالمت روانی، الکل و دیگر مواد مخدر

ســالمتی فقــط مربــوط بــه جســم نیســت. افــکار و احساســات هــم مهــم هســتند. گاهــی اوقــات، افــراد بــه 
دالیــل نامشــخصی عصبانــی یــا غمگیــن مــی شــوند. آن هــا ممکــن اســت از مــوادی همچــون الــکل و مــواد 
ــد. آن هــا  ــا احساســی خــود اســتفاده کنن ــرای تحمــل ناراحتــی هــای ذهنــی ی مخــدر و داروهــای خــاص ب
ممکــن اســت احســاس افســردگی، تــرس یــا اضطــراب کننــد. بــدون کمــک دیگــران ایــن مشــکالت روانــی 

ممکــن اســت بســیار خطرنــاک شــوند. 

اگر با احساسات خود به مشکل برخوردید می توانید با پزشک خود صحبت کنید. اگر پزشک خانواده ندارید، با 
یک نفر در آژانس مهاجرتی خود صحبت کنید. کارمند آژانس مهاجرتی می تواند فردی را برای صحبت کردن 
با شما پیدا کند. خجالت نکشید. بسیاری از کانادایی ها درمورد سالمت روان خود کمک می گیرند. الزم نیست 

با این مشکل به تنهایی روبرو شوید.

اکثــر جوامــع بریتیــش کلمبیــا مراکــز ســالمت روان دارنــد. آن هــا مــی تواننــد بــه شــما در ســالمت روانتــان 
و مشــکالت مختلــف ماننــد افســردگی، اضطــراب و مصــرف الــکل و دیگــر مــواد مخــدر کمــک کننــد. 
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بـه وب سـایت دولـتی سـالمت روان و مصـرف مـواد بریتیـش کلمبیـا مراجعـه کنیـد. در آن جـا مـی توانیـد  	
https://wellbeing.gov.bc.ca :منابـع، خدمـات و پشـتیبانی مـورد نظـر خـود را بیابیـد

با بخش HealthLin BC شماره 811 تماس بگیرید. 	

بـا پشـتیبانی Crisis Line ارتبـاط بگیریـد. مـی توانیـد بـا فـردی مسـتقیما بـرای پشـتیبانی صحبـت کنیـد.  	
Crisis Lines همچنیـن مـی تواننـد شـما را بـه خدمـات سـالمت روان رجـوع دهنـد.

https://www.crisislines.bc.ca

تماس رایگان: 6789-310 )بدون کد منطقه(

https://wellbeing.gov.bc.ca/
https://www.crisislines.bc.ca/
https://www.crisislines.bc.ca/
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سالم شدن و سالم ماندن

قــوی و ســالم بــودن بخــش مهمــی از مراقبــت جســمانی و رواـنـی شماســت. دولــت بریتیــش کلمبیــا 
http://www.healthyfamiliesbc.ca :.منابعــی بــرای کمــک شــما در اختیارتــان مــی گــذارد

وبســایت Patients as Partners نیز ابزارها، آموزش ها، رویدادها، فعالیت ها و دیگر منابع را در اختیار شــما 
می گذارد.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/partners/patients

ترک سیگار

ســیگار کشــیدن ریســک ســرطان، دیابــت، ایســت قلبــی و دیگــر مشــکالت پزشــکی را بــاال مــی بــرد. منابــع 
زیــادی بــرای کمــک بــه تــرک ســیگار شــما در دســترس اســت.

وبســایت QuitNow به شــما کمک می کند تا با افراد متخصص ترک سیگار صحبت کنید، پیام های انگیزشی 
به شما می دهد و دیگر ترک کننده ها را به هم متصل می کند. 

تماس رایگان: 1-877-455-2233

http://www.healthyfamiliesbc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/partners/patients
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/partners/patients
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/http://www.quitnow.ca

برنامــه ی تــرک ســیگار بریتیــش کلمبیــا مــی توانــد شــما را در تــرک ســیگار و ســیگار الکترونیکــی کمــک 
کنــد. ایــن برنامــه شــما را در هزینــه ی جایگزینــی نیکوتیــن و دیگــر داروهــای تجویــزی کمــک مــی کنــد. 

در وبسایت https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home عبارت Smoing Cessation را جستجو کنید.

سیگار الکترونیک و ویپینگ

ویپینــگ بــه اضافــه کــردن یــک نــوع مایــع بــه ســیگار الکترونیکــی و کشــیدن آن مــی گوینــد. آن مایــع 
مــی توانــد طعــم خاصــی داشــته باشــد و معمــوال حــاوی نیکوتیــن اســت. برخــی از افــراد از ویــپ بــرای تــرک 

ســیگار اســتفاده مــی کننــد. 

هر چند که ویپ به اندازه ی ســیگاری که با تنباکو درســت شــده است خطرناک نیست، کشیدن مکرر آن می 
تواند باعث اعتیاد به نیکوتین شود. مواد شیمیایی داخل مایع ویپ نیز به ریه ها آسیب می زند. 

در وبسایت https://www.healthlinbc.ca عبارت Vaping را جستجو کنید. 

پشــتیبانی بــرای کمــک بــه تــرک ســیگار و ویــپ در QuitNow  بــه صــورت رایــگان در دســترس اســت. افــراد 
مقیــم واجــد شــرایط بریتیــش کلمبیــا مــی تواننــد بــه مــدت 12 هفتــه محصــوالت جایگزیــن نیکوتیــن 
http://www.quitnow.ca :دریافــت کننــد )PharmaCare( را در برنامــه ی تــرک ســیگار بریتیــش کلمبیــا

در وبسایت https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home عبارت Smoing Cessation را جستجو کنید.

http://www.quitnow.ca/
http://www.quitnow.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.quitnow.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
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فعالیت های جسمانی

فعالیــت هــای جســمانی نقــش مهمــی در ســالم بــودن شــما ایفــا مــی کننــد. فعــال بــودن بــدن باعــث قــوی 
شــدن قلــب و ریــه هــا مــی شــود، قــدرت جســمانی شــما را تقویــت مــی کنــد و بــه شــما در مانــدن وزن 
مناســب بــدن خــود کمــک مــی کنــد. همچنیــن روش خوبــی بــرای تقویــت خلــق و خــو و بهتــر شــدن طــرز 

برخــورد مــی باشــد.

HealthLin BC مربیان واجد شــرایط ورزشــی دارد که به شــما برنامه ی ورزشــی برای فعالیت های فیزیکی و 
سالم ماندن می دهند.

تماس رایگان: 811

711:TTY

در لینک https://www.healthlinbc.ca عبارت Physical Activity Services را جستجو کنید.

برای اطالعات بیشتر به وبسایت HealthLin BC مراجعه کنید.

 ● https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/physical-activity

 ● https://www.healthlinbc.ca/health-topics/aa165656

یک قلب سالم

مراقبــت از قلــب خــود یکــی از مهــم تریــن چیزهــا بــرای قــوی و ســالم مانــدن اســت. خــوردن غذاهــای ســالم 
بــه انــدازه ی کافــی، انجــام فعالیــت هــای فیزیکــی و مانــدن در وزن مناســب بدنتــان از مهــم تریــن بخــش 

هــای ســالم نگــه داشــتن قلبتــان اســت.

https://www.healthlinkbc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/managing-your-health/physical-activity
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa165656
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 HealthLin BC بــرای کســب اطالعــات بیشــتر درمــورد خــوردن غذاهــای مناســب بــرای قلــب، بــه وبســایت
مراجعــه کنیــد و یــا بــه بخــش HealthLin BC در 811 تمــاس بگیریــد. شــما مــی توانیــد بــا یــک متخصــص 
تغذیــه یــا مربــی ورزشــی واجــد شــرایط صحبــت کنیــد و از آن هــا اطالعــات و مشــورت هــای مربــوط بــه 

زندگــی ســالم بگیریــد.

https://www.healthlinbc.ca/health-topics/tb1869

وبســایت The Heart and Stroe Foundation اطالعــات زیــادی در مــورد خــوردن غذاهــای ســالم و نحــوه 
ی تاثیــر آن بــر بیمــاری هــای قلبــی، فشــار خــون بــاال و کلســترول بــاال دارد.

 http://www.heartandstroe.caPatients as Partners

منابع و اطالعاتی برای دست و پنجه نرم کردن با بیماری های دراز مدت دارد.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/partners/patients

مراقبت از خود در برابر سرما خوردگی

آنفوالنــزا یــک ویــروس اســت کــه بــه آن ســرماخوردگی نیــز مــی گوینــد. ایــن ویــروس مــی توانــد مریضــی 
ــد.   ــه بیمارســتان مــی رون ــرای ســرماخوردگی ب ــد. بســیاری از افــراد ب هــای شــدید و حتــی مــرگ را رقــم زن
واکســن هاـیـی بــرای ســرماخوردگی وجــود دارد. هــر پاییــز، قبــل از آمــدن فصــل ســرماخوردگی، ادارات 
ســالمت سرتاســر بریتیــش کلمبیــا، کلینیــک هایــی کــه در آن جــا مــی توانیــد واکســن ســرماخوردگی را 
بزنیــد تبلیــغ مــی کننــد. همچنیــن مــی توانیــد بــه پزشــک خانــواده یــا داروخانــه محــل خــود ســر بزنیــد. 

https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tb1869
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tb1869
http://www.heartandstroke.ca/
http://www.heartandstroke.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/partners/patients
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/partners/patients
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شــما می توانید خطر ســرماخوردگی یا پخش شــدن آن به دیگران را با شســتن دست های خود به طور منظم، 
دست نزدن به صورت خود، تمیز و ضدعفونی کردن سطوح، خانه ماندن در صورت وجود عالئم بیماری، خوردن 

غذاهای سالم، انجام فعالیت های جسمانی و دریافت واکسن سرماخوردگی کاهش دهید. 

 ImmunizeBC بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد واکســن آنفوالنــزا و محــل دریافــت آن، بــه وبســایت
https://immunizebc.ca/clinics/flu :مراجعــه کنید

برای کسب اطالعات بیشتر درمورد آنفوالنزا به Healthlin BC مراجعه کنید.

https://www.healthlinbc.ca/health-feature/flu-season

https://immunizebc.ca/clinics/flu
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/flu-season
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/flu-season
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برای کمک به کجا مراجعه کنیم

 Healthlin BC

Healthlin BC اطالعــات مربــوط بــه مــوارد غیــر اورژانســی و مشــاوره هــای رایــگان در بریتیــش کلمبیــا بــه 
شــما مــی دهــد. اطالعــات و مشــورت هــای آن هــا 24 ســاعت شــبانه روز و 7 روز هفتــه بــه صــورت تلفنــی، 
 Healthlin BC وبســایت، اپلیکیشــن موبایــل و اطالعــات پرینــت شــده موجــود مــی باشــد. تمامــی خدمــات

رایــگان مــی باشــند. 

Patients as Partners

Patients as Partners ابزارهــا، آمــوزش هــا و دیگــر منابــع را در اختیــار شــما مــی گــذارد. مــی توانیــد از 
آن هــا اطالعــات مختلــف مربــوط بــه مراکــز مراقبــت هــای پزشــکی، بیمــاری هــای دراز مــدت، و یــک تقویــم 

بــرای رویدادهــای مختلــف بدســت آوریــد.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/partners/patients

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/partners/patients
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/partners/patients
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HeretoHelp

HeretoHelp اطالعاتــی در مــورد بیمــاری هــای روانــی و مشــکالت مربــوط بــه مصــرف مــواد مخــدر بــه شــما 
مــی دهــد. آن هــا مــی تواننــد بــه شــما در مدیریــت بیمــاری هــای روانــی و کســب کــردن وضعیــت خــوب 
روانــی کمــک کننــد. آن هــا بــا پیشــنهاد تســت هایــی شــما را در فهمیــدن وضعیــت روانــی خــود کمــک مــی 

https://www.heretohelp.bc.ca :کننــد

suicide hotline

اگــر احســاس ناراحتــی یــا عصبانیــت مــی کنیــد یــا افــکاری مبنــی بــر صدمــه زدن بــه خــود داریــد، لطفــا بــا 
suicide hotline تمــاس بگیریــد. خدمــات suicide hotline رایــگان اســت. و 24 ســاعت شــبانه روز و 7 
روز هفتــه در دســترس اســت. suicide hotline مــکان امنــی بــرای صحبــت کــردن اســت. هــر چیــزی کــه 

در آن جــا مــی گوییــد کامــال بــه صــورت راز نگهــداری مــی شــود.

تماس بدون هزینه: 1-800-784-2433

https://crisiscentre.bc.ca

Bounce Bac Program

Bounce Bac یــک برنامــه ی پــرورش مهــارت اســت کــه بــه افــرادی کــه بــا افســردگی، اســترس و اضطــراب 
دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد، کمــک مــی کنــد. 

تماس بدون هزینه: 1-866-639-0522

https://bouncebacbc.ca

https://www.heretohelp.bc.ca/
https://crisiscentre.bc.ca/
https://bouncebackbc.ca/
https://bouncebackbc.ca/
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در وبســایت دولــت بریتیــش کلمبیــا اطالعــات بیشــتری در مــورد ســالمت روحــی و مصــرف قــرص و  مــواد 
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/mental-health-support-in-bc :مخــدر می یابیــد

پشتیبانی کودکان و جوانان

ایــن وبســایت منابــع و اطالعاتــی در مــورد خدمــات ســالمت روانــی بــرای کــودکان و نوجوانــان ارائــه مــی 
دهــد.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/managing-your-health/mental-health-substance-
use/find-services-near-you/youth-mental-health-services

Foundry

Foundry بــه افــراد جــوان بیــن 12 تــا 24 ســال کمــک مــی کنــد تــا ســالم تــر زندگــی کننــد. آن هــا منابــع، 
https://foundrybc.ca :خدمــات و پشــتیبانی هایــی بــرای ســالمتی شــما ارائــه مــی دهنــد

elty Mental Health Resource مرکز

مرکــز elty Mental Health Resource اطالعــات و منابعــی بــرای کــودکان، جوانــان و خانــواده ها دارد. از آن 
جــا مــی توانیــد درمــورد ســالمت روان، مشــکالت غذایــی، اعتیــاد، مدیریــت خشــم، اضطــراب، مشــکل بیــش 
ـی )ADHD(، افســردگی، روان پریشــی، اســکیزوفرنی، جلوگیــری از خودکشــی و مدیریــت اســترس  فعاـل

اطالعــات کســب کنیــد.

منطقه ی ونکوور: 604-875-2084

تماس رایگان: 1-800-665-1822

https://eltymentalhealth.ca

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/mental-health-support-in-bc
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/managing-your-health/mental-health-substance-use/find-services-near-you/youth-mental-health-services
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/managing-your-health/mental-health-substance-use/find-services-near-you/youth-mental-health-services
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/managing-your-health/mental-health-substance-use/find-services-near-you/youth-mental-health-services
https://foundrybc.ca/
https://keltymentalhealth.ca/
https://keltymentalhealth.ca/


165بریتیش کلمبیا

تلفن کمک به کودکان

ایــن تلفــن بــرای کمــک بــه کودکانــی اســت کــه تجربــه ی آزار و اذیــت و مشــکالت روانــی دارنــد. کــودکان و 
جوانــان هرزمانــی مــی تواننــد بــا ایــن شــماره تمــاس بگیرنــد و از کمــک و اطالعــات آن هــا کمــک بگیرنــد. 
همچنیــن آن هــا مــی تواننــد شــما را بــه مراکــزی بــرای کمــک گرفتــن رجــوع دهنــد، ماننــد کلینیــک هــا و 

کانــون هــای فعالیتــی.

تماس بدون هزینه: 1-800-668-6868

https://www.healthlinbc.ca

در این لینک https://www.healthlinbc.ca عبارت ids help phone را جستجو کنید.

ERASE Bullying Prevention Strategy

ERASE Bullying Prevention Strategy بــه دانــش آمــوزان در مــورد قلــدری یــا آزار و اذیــت آمــوزش مــی 
ــد. ERASE همچنیــن  ــدری را گــزارش دهن ــا قل ــد ت ــه دانــش آمــوزان کمــک مــی کن دهــد. ایــن ســازمان ب
حــاوی منابــع و اطالعاتــی بــرای ســالمت روان، مصــرف مــواد، امنیــت مدرســه و گرایــش جنســی مــی باشــد.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/erase

https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/erase
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/erase
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تحصیالت

تعاریف

ــد یــا نمــره و دوره ی  ــم بگیرن ــرای بزرگســاالنی کــه مــی خواهنــد دیپل دوره هــای بزرگســال: دوره هایــی ب
الزمــه بــرای وارد شــدن بــه تحصیــالت پــس از متوســطه را بدســت اورنــد. ایــن دوره هــا توســط موسســه 

هــای باالتــر از متوســطه و مدرســه هــای مخصــوص بزرگســاالن موجــود اســت.

ادامه تحصیل: دوره های غیر دولتی برای بزرگســاالن. این دوره ها ممکن اســت برای خواســته های شخصی و 
کلی یا بهبود دادن مهارت های کاری باشد.

دوره ابتدایی: مدرسه ای برای کودکان از مهدکودک تا کالس هفتم )5 تا 13 ساله(



167بریتیش کلمبیا

گردش علمی: هنگامی که دانش آموزان و معلمشــان به یک اردوی خارج از مدرســه می روند. برای مثال، یک 
اردو می تواند رفتن به موزه، نمایشگاه، مزرعه، یا رویداد ورزشی یک مدرسه ی دیگر باشد.

ـی اســت کــه کالس هــای  درس خوانــدن تمــام وقــت و پــاره وقــت: درس خوانــدن تمــام وقــت زماـن
مختلــف، تکلیــف و تمریــن داریــد. برخــی از دانــش آمــوزان ممکــن اســت کار نیــز کننــد، امــا معمــوال فقــط 
بــرای چنــد ســاعت در هفتــه کار مــی کننــد. درس خوانــدن هــای نیمــه وقــت بــه ایــن معناســت کــه دانــش 

آمــوز کمتــر از یــک تــرم کامــل درس بــر مــی دارد، شــاید 2 یــا 3 درس بــه جــای 5 درس بــردارد.

اجباری: هنگامی که چیزی توسط قانون خواسته می شود یا حکم و دستوری که باید اجرا شود.

مدرســه راهنمایی: برخی از مدارس در بریتیش کلمبیا برای دانش آموزان کالس 6، 7، 8 و 9 می باشــد. این 
پایه ها بین پایه ی ابتدایی و دبیرســتان قرار می گیرد. اکثر دانش آموزان این پایه ها بین 10 تا 15 ســال 

می باشند.

ـی کــه دوره ی متوســط خود را بــه پایان رســانده اند.  تحصیــالت بعــد از متوســطه: تحصیــالت دانــش آموزاـن
تحصیالت بعد از متوسطه شامل دانشگاه، کالج، موسسه ها، مدارس فنی و موسسه های شخصی می باشد. 

دبیرســتان: مدرســه ای بــرای دانــش آمــوزان پایــه ی 8، 9، 10، 11 و 12 ام مــی باشــد. دانــش آمــوزان ایــن 
مدرســه بیــن 13 تــا 18 ســال ســن دارنــد. بــه ایــن مــدارس، دبیرســتان نیــز مــی گوینــد.

شهریه: هزینه ی تحصیل در مدارس خصوصی یا موسسه های بعد از متوسطه

معلمــان: افــرادی کــه بــه دانــش آمــوزان بــه صــورت تکی)خصوصــی( درس مــی دهنــد. ایــن نــوع درس دادن 
معمــوال در خانــه یــا دفتــر اســت و نــه کالس درس. دانــش آمــوزان بــه معلــم هــای خصوصــی بــرای وقتــی 

کــه مــی گذارنــد پــول مــی دهنــد.
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سال های اولیه تا کالس 12 ام

دولــت بریتیــش کلمبیــا قوانینــی را وضــع کــرده اســت تــا کــودکان بیــن 5 تــا 16 ســال حتمــا تحصیــالت 
خــود را بگذراننــد. اکثــر پــدر مادرهــا فرزنــدان خــود را بــه مــدارس دولتــی مــی فرســتند. برخــی نیــز تصمیــم 
مــی گیرنــد فرزنــد خــود را بــه مــدارس خصوصــی بفرســتند. برخــی بچــه هــا نیــز در خانــه و از راه دور تحصیــل 

مــی کننــد.

مدارس دولتی

تحصیــالت در مــدارس دولتــی رایــگان اســت. مدیــر مدرســه وظیفــه ی مدیریــت مدرســه را بــه عهــده دارد. 
آن هــا برنامــه هــا و خدمــات مختلــف را بــرای دانــش آمــوزان برنامــه ریــزی و اجــرا مــی کننــد. آن هــا بایــد 

از قوانیــن وضــع شــده توســط وزارت آمــوزش و پــرورش بریتیــش کلمبیــا پیــروی کننــد.

ثبت نام فرزند در مدرسه دولتی

کودکان معموال به نزدیک ترین مدرسه ی محل زندگی خود می روند. برای ثبت نام فرزند خود در مدرسه دولتی 
http://www.bced.gov.bc.ca/schools/bcmap.htm .با مدیر مدرسه تماس بگیرید

http://www.bced.gov.bc.ca/schools/bcmap.htm
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وقتــی فرزنــد خــود را ثبــت نــام کردیــد، از شــما مــدارک رســمی بــرای نشــان دادن تاریــخ تولــد فرزندتــان، 
وضعیــت اقامتــی شــما در بریتیــش کلمبیــا و آدرس محــل زندگیتــان مــی خواهنــد. 

همچنین از شــما ســابقه ی واکســینه شدن فرزندتان را می خواهند. بریتیش کلمبیا قوانین اجباری واکسینه 
شدن برای محافظت از کودکان در برابر بیماری ها دارد. 

برخی از مدارس برنامه ای تحت عنوان مددکاران مهاجرتی در مدرسه دارد. مددکاران مهاجرتی به 
افراد تازه وارد کمک می کنند که در مدرسه یا جامعه ی جدید خود جا باز کنند. 

http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/Home.do :مدارس دولتی نزدیک خود را بیابید

مدارس خصوصی

در بریتیــش کلمبیــا مــدارس خصوصــی نیــز وجــود دارد. اکثــر مــدارس خصوصــی، شــهریه مــی گیرنــد. برخی 
از مــدارس خصوصــی برپایــه ی دیــن یــا فرهنــگ خاصــی هســتند. در برخــی از مــدارس تحــت روش خاصــی 
کالس هــای درس اداره مــی شــوند، و بقیــه مــدارس ممکــن اســت بــرای دانــش آمــوزان بــا نیازمنــدی هــای 

خــاص باشــد. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا فدراســیون انجمــن مــدارس خصوصــی تمــاس بگیریــد.

منطقه ونکوور: 604-684-6023

تماس از راه دور: 1-604-684-6023

https://fisabc.ca

http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/Home.do
https://fisabc.ca/
https://fisabc.ca/
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به وبسایت وزارت آموزش و پرورش بریتیش کلمبیا مراجعه کنید.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/-12/administration/program-manage-
ment/independent-schools

https://fisabc.ca/find-school :مدارس خصوصی نزدیک خود را بیابید

برنامه هایی برای کودکان زیر 5 سال

ــا  ــد ت ــه کــودکان کمــک مــی کن ــرای کــودکان کوچــک اســت. ایــن برنامــه ب برنامــه ی Strong Start BC ب
ــد. آن  ــرورش دهن ــان، آمادگــی جســمانی، فکــر کــردن، مهــارت هــای اجتماعــی و احساســاتی خــود را پ زب
هــا همچنیــن بــه کــودکان کمــک مــی کننــد تــا بــرای رفتــن بــه مدرســه آمــاده شــوند. بچــه هــا مــی تواننــد 
از طریــق بــازی کــردن، داســتان هــا، موســیقی و هنــر چیزهــای مختلــف یــاد بگیرنــد. آن هــا مــی تواننــد 
دوســتان جدیــدی بیابنــد و بــا دیگــر بچــه هــا بــازی کننــد. والدیــن و مراقبیــن کــودکان در ایــن برنامــه نقــش 
 Strong اساســی ایفــا مــی کننــد. ایــن برنامــه بــرای کــودکان زیــر 5 ســال مــی باشــد. برنامــه هــای یادگیــری
Start BC رایــگان مــی باشــند. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر درمــورد StrongStart BC و پیــدا کــردن برنامــه 

هــای نزدیــک محــل زندگیتــان بــه لینــک زیــر مراجعــه کنیــد.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/education-training/early-learning/support/programs/
strongstart-bc

بســیاری از مــدارس برنامــه ی مجموعــه آمــاده یادگیــری را بــرای بچــه هــای 3 تــا 5 ســال اجــرا مــی کننــد. 
بچــه هــا بــا بــازی کــردن مهــارت هــای جدیــدی یــاد مــی گیرنــد. والدیــن بــا کســب اطالعــات مــی تواننــد بــه 

فرزنــدان خــود کمــک کننــد.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/education-training/early-learning/support/programs/
ready-set-learn

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/program-management/independent-schools
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/program-management/independent-schools
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/administration/program-management/independent-schools
https://fisabc.ca/find-school/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/early-learning/support/programs/strongstart-bc
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/early-learning/support/programs/strongstart-bc
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/education-training/early-learning/support/programs/ready-set-learn
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/education-training/early-learning/support/programs/ready-set-learn
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/education-training/early-learning/support/programs/ready-set-learn
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مهدکودک تا پایه ی 12 ام 

مهدکودک تا پایه ی 7ام: مدرسه ی ابتدایی

ــد. آن هــا معمــوال مدرســه  ــه مدرســه ابتدایــی مــی رون ــدا ب بچــه هــا معمــوال وقتــی 5 ســاله شــدند ابت
ــان مــی رســانند. ســال اول ابتدایــی را مهدکــودک مــی  ــه پای ــا 12 ســاله شــدند ب ابتدایــی را وقتــی 11 ی
گوینــد. اکثــر مــدارس ابتدایــی از مهدکــودک شــروع و بــه پایــه ی 7ام ختــم مــی شــوند. مدرســه از ســاعت 

8:30 و 9 صبــح تــا 3 بعــد از ظهــر بــاز مــی باشــد.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/education-training/-12/support/full-day-indergarten

پایه ی 7ام تا 12ام: پایه ی متوسطه 

بعد از ابتدایی، دانش آموزان به مدارس راهنمایی و دبیرستان می روند. راهنمایی از پایه 6 ام تا 9 ام است. 
دانش آموزان راهنمایی از 10 تا 15 ســاله می باشــند. دبیرســتان نیز از پایه 8 ام تا 12 ام می باشــد. دانش 

آموزان دبیرستانی 13 تا 18 ساله می باشند. 

تمامی مناطق مدرسه ی راهنمایی را ندارند. مناطق بدون مدرسه راهنمایی فقط ابتدایی ) مهدکودک تا پایه 7 
ام( و دبیرستان ) پایه 8 ام تا 12 ام( می باشند.

ــارغ التحصیلــی )  ــه آن هــا مــدرک ف ــد ب هنگامــی کــه دانــش آمــوزان دبیرســتان خــود را تمــام مــی کنن
دیپلــم ( داده مــی شــود. بعــد از دبیرســتان دانــش آمــوزان مــی تواننــد تحصیــالت بیشــتری نیــز ســپری 

ــج، دانشــگاه و دوره هــای تخصصــی شــغل هــای مختلــف مــی باشــد. کننــد. ایــن تحصیــالت شــامل کال

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/education-training/k-12/support/full-day-kindergarten
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/education-training/k-12/support/full-day-kindergarten
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بچه هایی با ناتوانی و نیازمندی های خاص

برخــی از بچــه هــا کــه مشــکل فیزیکــی و روانــی دارنــد، حضــور در کالس هــای عــادی بــرای آن هــا ســخت 
مــی شــود. ایــن بچــه هــا نیازمنــدی هــای خاصــی دارنــد. بریتیــش کلمبیــا برنامــه هایــی بــرای بچــه هایــی 
ــا مدرســه ی  ــرای کســب اطالعــات بیشــتر ب ــد، ارائــه مــی دهــد. ب ــه حمایــت و پشــتیبانی نیــاز دارن کــه ب

فرزنــد خــود تمــاس بگیریــد.

)ELL( یادگیری زبان انگلیسی برای بچه ها

مــدارس یادگیــری زبــان انگلیســی )ELL( را بــرای تمامــی دانــش آموزانــی کــه بــه یادگیــری زبــان نیــاز دارنــد، 
ارائــه مــی دهــد. بیشــتر دانــش آمــوزان کمــک هایــی بــرای یادگیــری زبــان انگلیســی هنــگام کالس هــای 
روزانــه خــود دریافــت مــی کننــد. برخــی دیگــر از دانــش آمــوزان نیــز کالس هــای روزانــه خــود را بــا کالس 

هــای ELL بــا هــم ســپری مــی کننــد.

برنامه های خاص می توانند به بچه ها در یادگیری زبان انگلیسی کمک کنند. از کارکنان مهاجرتی 
در مورد برنامه های یادگیری زبان انگلیسی پیش دبستانی در محل زندگی خود سوال کنید.  

آژانس مهاجرتی نزدیک خود را بیابید. 

اقامت دائم شامل پناهندگان

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp

اقامت موقت شامل متقاضیان پناهندگی، کارگران خارجی موقت و دانش آموزان خارجی بعد از متوسطه 

http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents
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برنامه های فرانسوی

سه برنامه ی فرانسوی در مدارس دولتی بریتیش کلمبیا وجود دارد.

ــرای برنامــه ی francophone واجــد  ــان اولشــان فرانســوی اســت؛ ممکــن اســت ب دانــش آموزانــی کــه زب
 Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique شــرایط شــوند. بــرای کســب اطالعــات بــا

) منطقــه ی مدرســه 93( تمــاس بگیریــد. 

مترو ونکوور: 604-214-2600

تماس رایگان: 1-888-715-2200

http://www.csf.bc.ca

دانش آموزانی که زبان اولشان فرانسوی نیست، می توانند در French Immersion ثبت نام کنند. این به این 
صورت است که تنها زبان فرانسوی در کالس هایشان صحبت می شود. ریاضی، علوم، تاریخ و تمامی دروس 

دیگر به زبان فرانسوی به آن ها یاد داده می شود.

ــد.  ــان فرانســوی بگیرن ــری زب ــرای یادگی ــد کالس هایــی ب ــی توانن ــز م ــان نی ــوزان انگلیســی زب ــش آم دان
ــان فرانســوی هــم یکــی از دروس آنهاســت. ــان انگلیســی آمــوزش داده مــی شــود و زب ــه زب دروس آن هــا ب

برای اطالعات بیشتر درمورد کالس های فرانسوی با مدیر مدرسه خود صحبت کنید.

http://www.bced.gov.bc.ca/schools/bcmap.htm

کارهای داوطلبانه 

اگر فرزندی در مدرسه دارید، شما تشویق می شوید که عضو فعالی در انجمن مدرسه شوید. با معلمان فرزند 
خود صحبت کنید. سواالتی در مورد کالس ها و وضعیت فرزند خود بپرسید. به جلسات اولیا و مربیان بروید. 

جلسات به خصوصی یک یا دو بار در سال گرفته می شود. 

http://www.csf.bc.ca/
http://www.csf.bc.ca/
http://www.bced.gov.bc.ca/schools/bcmap.htm
http://www.bced.gov.bc.ca/schools/bcmap.htm
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در مــدارس دولتــی نهــادی تحــت عنــوان شــورای والدیــن )PAC( وجــود دارد. اگــر فرزنــد شــما در مدرســه 
ــه جلســات برویــد، دیگــر والدیــن را  ــه طــور اتوماتیــک عضــو PAC هســتید. مــی توانیــد ب اســت، شــما ب
مالقــات کنیــد، درمــورد نحــوه عملکــرد مدرســه مطلــع شــوید، در فعالیــت هــای مدرســه شــرکت کنیــد و 

پیشــنهادات خــود را بــرای کمــک بــه مدرســه ارائــه کنیــد. 

https://www.bccpac.bc.ca/index.php/members/pac-dpac/what-is-a-pac

همچنین می توانید برای کمک به امور موجود در مدرسه ی فرزندتان یا اردوها داوطلب شوید.

اطالعات مدرسه

مدرســه اطالعــات مربــوط بــه وضعیــت درســی فرزندتــان و فعالیــت هــای مدرســه را بــه شــما ارســال مــی 
ــورد مدرســه، مدیــر مدرســه و دیگــر  ــم، ب ــه ایمیــل هــا، نامــه هــا، یادداشــت هــای معل کنــد. حواســتان ب
والدینــی کــه بــرای بــه اشــتراک گــذاری اطالعــات داوطلــب مــی شــوند باشــد. ایــن نامــه هــا و ایمیــل هــا 
ممکــن اســت حــاوی اطالعــات مهمــی باشــند. ممکــن اســت الزم باشــد ایــن اطالعــات را ترجمــه کنیــد. 

نامه های پرینت شده ممکن است به والدین یا فرزندان داده شود. از فرزندان خود در مورد نامه 
هایی که از طرف مدرسه به دست آن ها سپرده شده است، بپرسید.

مدارس خانگی و یادگیری از راه دور

ــا 16 ســاله بایــد تحصیــالت دریافــت کننــد، برخــی از بچــه هــا در بریتیــش  تمامــی بچــه هــای بیــن 5 ت
کلمبیــا بــه مدرســه نمــی رونــد. برخــی مریــض هســتند و نمــی تواننــد بــه مدرســه برونــد. برخــی از والدیــن 
ممکــن اســت ترجیــح دهنــد کــه فرزندشــان در خانــه درس یــاد بگیــرد. بــرای یادگیــری دانــش آمــوزان در 

خانــه 2 راه وجــود دارد.

https://www.bccpac.bc.ca/index.php/members/pac-dpac/what-is-a-pac
https://www.bccpac.bc.ca/index.php/members/pac-dpac/what-is-a-pac
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مدارس خانگی و یادگیری از راه دور 	

مــدارس خانـگـی هنگامــی رخ مــی دهد که والدین به عنوان معلم به فرزند خــود درس یاد بدهند. والدین باید 
دروس را آماده کنند و مطمئن شوند که فرزند در حال یادگیری است. آن ها باید فرزند خود را قبل از تدریس 

در خانه، در یک مدرسه ثبت نام کنند.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/-12/support/classroom-alternatives/
homeschooling

تدریـس از راه دور هنگامـی رخ مـی دهـد کـه معلـم هـا درس هـا و تکالیـف را بـه دانـش آمـوزان در خانـه  	
می فرسـتند. دروس می توانند توسـط ایمیل ارسـال شـوند. معلم ها توسـط مدارس ارزیابی شـده اند؛ آن ها 

مسـئول آمـاده سـازی دروس و کمـک کـردن بـه دانـش آمـوزان بـرای یادگیـری آن ها هسـتند.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/-12/support/classroom-alternatives/
online-distributed-learning

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/classroom-alternatives/homeschooling
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/classroom-alternatives/homeschooling
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/classroom-alternatives/homeschooling
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/classroom-alternatives/online-distributed-learning
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/classroom-alternatives/online-distributed-learning
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/classroom-alternatives/online-distributed-learning
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تحصیالت بعد از متوسطه

بعــد از پایــه ی 12 ام، بیشــتر دانــش آمــوزان تحصیــالت خــود را ادامــه مــی دهنــد. بــه ایــن تحصیــالت، 
تحصیــالت پــس از متوســطه مــی گوینــد. 

در بریتیــش کلمبیــا 25 دانشــگاه دولـتـی، کالج و موسســه وجود دارد. بودجه ی موسســه های دولتی توســط 
دولت داده می شود. دانش آموزان برای رفتن به این مراکز شهریه پرداخت می کنند. بیش از 300 موسسه 
خصوصی در بریتیش کلمبیا وجود دارد. این موسســه های خصوصی توســط دولت تامین مالی نمی شــوند؛ به 

همین دلیل شهریه ها در موسسه های خصوصی معموال بیشتر است. 

افــراد مــی تواننــد موضوعــات مختلفــی را در دانشــگاه، کالــج یــا موسســه هــا بیاموزنــد. موضوعاتــی شــامل 
هنــر، تحصیــالت، علــوم، تکنولــوژی، دارو، پرســتاری، مهندســی و قانــون. گرفتــن یــک مــدرک کارشناســی 
حــدود 4 ســال تمــام طــول مــی کشــد. بعــد از گرفتــن مــدرک کارشناســی، مــی توانیــد کارشناســی ارشــد 
یــا دکتــرای خــود را بگیریــد. همچنیــن مــی توانیــد مــدرک دیپلــم و گواهینامــه هــای مختلــف دیگــر را نیــز 

بگیریــد.
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در برخی از کالج های عمومی و موسسه ها برنامه های تغییر دانشگاه وجود دارد. شما می توانید یک دوره را 
در یک کالج و موسسه بردارید، سپس به دانشگاه دیگر برای اتمام مدرک خود جابه جا شوید. دانشگاه مقصد 
کالس هایی که گرفته اید را بررســی می کند و ممکن اســت برای آن ها به شــما نمره دهد. دانشــگاه مقصد 
خود را قبل از شــروع به تحصیل بررســی کنید تا مطمئن شــوید با جابجایی شما موافقت می کند. برای کسب 

http://www.bctransferguide.ca :اطالعات بیشتر راهنمای انتقالی بریتیش کلمبیا را بخوانید

برخــی کالــج هــا، موسســه هــای فنــی و برخــی از دانشــگاه هــا برنامــه هایــی بــرای یادگیــری مهــارت هــا و 
شــغل هــای مختلــف دارنــد. بــرای مثــال مــی توانیــد دورهــای نجــاری، مکانیکــی، باغبانــی، مربــی کــودکان یــا 

تکنیســین کامپیوتــر را بگذرانیــد.

لیست موسسه های بعد از متوسطه ی بریتیش کلمبیا را در اینجا ببینید.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/education-training/post-secondary-education/find-a-pro-
gram-or-institution/find-an-institution

وبسایت Education Planner B.C می تواند شما را در انتخاب دوره های بعد از متوسطه کمک کند. 

https://www.educationplannerbc.ca

هزینه ها و کمک های مالی برای تحصیالت بعد از متوسطه

تحصیــالت بعــد از متوســطه ممکــن اســت گــران باشــند. دانــش آموزانــی کــه مــی خواهنــد بعد از متوســطه 
نیــز بــه تحصیــالت خــود ادامــه دهنــد، بایــد شــهریه و هزینــه هــای دیگــری را پرداخــت کننــد. آن هــا بایــد 

کتــاب هــا و دیگــر چیزهــا را بخرنــد. 

http://www.bctransferguide.ca/
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/education-training/post-secondary-education/find-a-program-or-institution/find-an-institution
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/education-training/post-secondary-education/find-a-program-or-institution/find-an-institution
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/education-training/post-secondary-education/find-a-program-or-institution/find-an-institution
https://www.educationplannerbc.ca/
https://www.educationplannerbc.ca/
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دولت بریتیش کلمبیا ممکن است به دانش آموزانی که به کمک مالی نیاز دارند، کمک کند. شما می توانید 
برای وام، کمک هزینه و بورسیه اقدام کنید. وام را باید پس از اتمام تحصیل خود برگردانید. برای واجد شرایط 
شــدن بــرای کمــک های مالی، دانش آموزان بایــد در بریتیش کلمبیا زندگی کنند و اقامت دائم یا شــهروندی 

کانادا را داشته باشند.

ــا دفتــر کمــک مالــی مرکــزی کــه قصــد تحصیــل در آن را داریــد مراجعــه  ــرای کســب اطالعــات بیشــتر ب ب
https://studentaidbc.ca کنیــد.: 

دانــش آمــوزان بعــد از متوســطه که اقامــت دائم یا شــهروندی کانادا ندارد، باید شــهریه بیشــتری بپردازید. 
همچنین ممکن است الزم باشد برای دریافت مجوز تحصیل درخواستی ارسال کنند.

https://www.learnlivebc.ca/en/learn

والدیــن مــی تواننــد در برنامــه ی پــس انــداز پــول بــرای تحصیــالت)RESP( ثبــت نام کنند و بــرای تحصیالت 
پــس از متوســطه فرزنــد خــود پــول ذخیــره کننــد. همچنیــن مــی توانیــد حســاب RESP را در بســیاری از 
ــه شــماره  ــد شــما ب ــردن حســاب RESP، فرزن ــاز ک ــرای ب ــد. ب ــاز کنن ــاری ب ــک هــا و موسســه هــای اعتب بان
بیمــه اجتماعــی نیــاز دارد. همچنیــن ممکــن اســت بتوانیــد یــک کمــک هزینــه مالــی تحصیــالت در کانــادا 
دریافــت کنیــد. ایــن کمــک هزینــه، پولــی اســت کــه دولــت کانــادا بــه حســاب RESP شــما اضافــه مــی کنــد 

تــا بتوانیــد هزینــه ی تحصیــالت پــس از متوســطه فرزنــد خــود را بدهیــد.

http://www.canada.ca/en/services/benefits/education/education-savings/savings-grant.html

در کانادا بســیاری از محصالن پس از متوســطه شــاغل هستند و شهریه ی خود را خودشان پرداخت می کنند. 
آن ها ممکن است در شغل های پاره وقت همزمان با تحصیل خود یا شغل های موقت در تعطیالت تابستان 

مشغول شوند.

https://studentaidbc.ca/
https://www.learnlivebc.ca/en/learn/
http://www.canada.ca/en/services/benefits/education/education-savings/savings-grant.html
http://www.canada.ca/en/services/benefits/education/education-savings/savings-grant.html
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تحصیالت از راه دور برای بزرگساالن

بســیاری از کالــج هــا و دانشــگاه هــا برنامــه هــای یادگیــری از راه دور ارائــه مــی دهنــد. شــما مــی توانیــد 
تحصیــالت پــس از متوســطه را صــرف نظــر از محــل زندگــی خــود دریافــت کنیــد. بــرای کســب اطالعــات 

بیشــتر بــا کالــج، دانشــگاه محــل خــود یــا دانشــگاه تامســون ریــورز تمــاس بگیریــد.

http://www.tru.ca/distance

کالج ها و مراکز پس از متوسطه خصوصی

بریتیــش کلمبیــا موسســه هــای پــس از متوســطه بســیاری دارد. ایــن موسســه هــا شــامل دانشــگاه هــا، 
کالــج هــا، مــدارس کاری، مــدارس فنــی و مــدارس زبــان مــی باشــد. در برخــی از موسســه هــای خصوصــی، 

https://studentaidbc.ca :کمــک مالــی نیــز در دســترس مــی باشــد

http://www.tru.ca/distance
http://www.tru.ca/distance
https://studentaidbc.ca/
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ادامه تحصیل برای بزرگساالن

بســیاری از کانادایــی هــا پــس از مــدت زمــان طوالنــی کــه مدرســه ی خــود را بــه اتمــام رســاندند، در کالس 
هــای مختلــف ثبــت نــام مــی کننــد. آن هــا ممکــن اســت بخواهنــد مهارتــی جدیــد بــرای کار  یــاد بگیرنــد، 
ــه  ــه، ادام ــن برنام ــه ای ــد. ب ــل کنن ــود تحصی ــه ی خ ــورد عالق ــه ی م ــا در زمین ــد ی ــاد بگیرن ــد ی ــان جدی زب
 continuing ــارت ــا جســتجوی اینترنتــی عب ــورد نظــر خــود را ب ــی شــود. کالس هــای م ــه م ــل گفت تحصی

education و نــام محــل زندگــی خــود بیابیــد.

یادگیری زبان انگلیسی

کالس هــای زیــادی تحــت عنــوان انگلیســی زبــان دوم )ESL( وجــود دارد کــه بــه بزرگســاالن بــرای یادگیــری 
ــرای افــرادی کــه تــازه بــه  ــادا ب صحبــت کــردن، خوانــدن و نوشــتن انگلیســی کمــک مــی کنــد. دولــت کان
کانــادا آمــده انــد، کالس هایــی بــرای آمــوزش زبــان ارائــه مــی دهــد )LINC(. پناهنــدگان بزرگســال و افــراد 

بــا اقامــت دائــم مــی تواننــد ایــن کالس هــا را بــه صــورت رایــگان بگذراننــد.

در وبسایت https://www.canada.ca/en.html  عبارت language programs را جستجو کنید. 

در وبسایت https://www.welcomebc.ca عبارت Employment language programs را جستجو کنید.

https://www.canada.ca/en.html
https://www.welcomebc.ca/
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بســیاری از موسســه های تحصیالت پس از متوســطه نیز دوره های ESL را برگزار می کنند. مقیمان دائمی، 
پناهندگان و شهروندان کانادا برای این دوره ها شهریه ای پرداخت نمی کنند. هزینه های دیگر ممکن است 

شامل حال آن ها شود.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/adult-upgrad-
ing-learn-english

شــما مــی توانیــد بــرای یادگیــری و بهبــود دادن زبــان انگلیســی خــود از برنامــه هــای ســواد آمــوزی محــل 
زندگــی خــود کمــک بگیریــد. ایــن برنامــه هــا رایــگان هســتند. برخــی از ایــن برنامــه هــا بــرای بزرگســاالن و 

برخــی دیگــر بــرای خانــواده هــا هســتند.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/sports-culture/arts-culture/public-libraries/community-literacy

مدارس و معلم های خصوصی

بسیاری از مدارس و معلم های خصوصی، تدریس زبان را ارائه می دهند. بسیاری از این مدارس و کالس ها 
توســط دولت تنظیم نشــده اند. با مراجعه به وبســایت موسسه های آموزش خصوصی برنامه های تایید شده 

http://www.privatetraininginstitutions.gov.bc.ca/students/pti-directory :را بیابید

ارتقای تحصیالت در بزرگساالن

بزرگســاالن مــی تواننــد بــرای ارتقــا دادن تحصیــالت خــود یــا آمــاده شــدن بــرای شــغل جدیــد بــه مــدارس 
برونــد. برنامــه هایــی بــرای موضوعــات مختلــف ماننــد خوانــدن وجــود دارد. همچنیــن برنامــه هایــی بــرای 
تمــام کــردن دوره ی دبیرســتان یــا یادگرفتــن مهــارت شــغلی جدیــد وجــود دارد. ایــن برنامــه هــا ممکــن 
اســت تمــام وقــت یــا پــاره وقــت باشــند. بــه ایــن برنامــه هــا معمــوال تحصیــالت پایــه ای بزرگســاالن یــا 
ABE گفتــه مــی شــود. دوره هــای ESL موجــود در موسســه هــای تحصیلــی فــرا متوســطه هــم جــزوی از 

برنامــه هــای ارتقــای تحصیلــی بزرگســاالن اســت. 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/adult-upgrading-learn-english
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/adult-upgrading-learn-english
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/adult-upgrading-learn-english
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/sports-culture/arts-culture/public-libraries/community-literacy
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/sports-culture/arts-culture/public-libraries/community-literacy
http://www.privatetraininginstitutions.gov.bc.ca/students/pti-directory/
http://www.privatetraininginstitutions.gov.bc.ca/students/pti-directory/
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گذراندن دوره ی متوسطه توسط بزرگساالن

بزرگســاالنی کــه دوره ی متوســطه خــود را بــه پایــان نرســانده انــد مــی تواننــد تحصیــالت خــود را بــه پایــان 
برســانند و فــارغ التحصیــل شــوند. دانــش آموزانــی کــه در دوره هــای ABE برنامــه هــای فــارغ التحصیلــی 
ــارغ  ــم ف ــا دیپل ــا ی ــش کلمبی ــی بریتی ــارغ التحصیل ــدرک ف ــد م ــی توانن ــد م ــی کنن بزرگســاالن شــرکت م
التحصیلــی بزرگســاالن را دریافــت کننــد. ایــن برنامــه هــا توســط بســیاری از موسســه هــای فــرا متوســطه 

و مراکــز تحصیلــی بزرگســاالن ارائــه مــی شــوند. 

بزرگســاالنی که دبیرســتان خود را به اتمام رســانده اند می توانند در دوره های تحصیالت پایه ای بزرگســاالن 
برای گرفتن مدرک مورد نیاز خود در سطح فرا متوسطه شرکت کنند. کالس های پاره وقت و تمام وقت برای 

آن ها وجود دارد. این کالس ها برای افراد با اقامت دائم و شهروندان کانادا رایگان است. 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/adult-upgrading

https://upgradebc.ca/map :کالس های نزدیک خود را بیابید

افراد بزرگسال همچنین می توانند دوره های تحصیالت پایه ای را در برخی از مدارس نیز بگذرانند.

http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/Home.do

ـی بزرگســاالن شــهریه ای  ــای تحصیـل ــای ارتق ــرای دوره ه ــادا ب ــت دائــم و شــهروندان کان ــا اقام ــراد ب اف
ــرای مــوارد دیگــر الزم باشــد هزینــه ای پرداخــت کننــد کــه  پرداخــت نمــی کننــد. هرچنــد ممکــن اســت ب
شــامل کتــاب هــا و دیگــر چیزهــا مــی شــود. اگــر دوره هــای ارتقــای تحصیلــی ABE یــا ESL را در موسســه 
هــای فــرا متوســطه برداشــته ایــد، ممکــن اســت بــرای کمــک هزینــه ی پرداخــت هزینــه هــای مــورد نیــاز 

آن واجــد شــرایط شــوید. کــه بــه آن کمــک هزینــه ی ارتقــای تحصیلــی بزرگســاالن گفتــه مــی شــود.

https://studentaidbc.ca/explore/grants-scholarships/adult-upgrading-grant-application

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/adult-upgrading
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/adult-education/adult-upgrading
https://upgradebc.ca/map/
https://upgradebc.ca/map/
http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/Home.do
http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/Home.do
https://studentaidbc.ca/explore/grants-scholarships/adult-upgrading-grant-application
https://studentaidbc.ca/explore/grants-scholarships/adult-upgrading-grant-application
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کمک به اشخاص و خانواده ها

تعاریف

آسیب زدن: صدمه زدن به شخصی دیگر. شکل های مختلفی از آسیب زدن وجود دارد.

آسـیب جسـمی می تواند شـامل زدن، بسـتن دسـت و پا یا هل دادن شـود. به آسـیب جسـمی، حمله نیز  	
مـی گویند. 

آسیب روحی به آسیب زدن یک شخص با کردار و کلمات خود می گویند. مانند تهدید کردن یک نفر 	

آسیب جنسی به تماس یا حرف های جنسی ناخواسته گفته می شود. 	

حمله: هروقت شــخصی به شــخص دیگر حمله کند. این حمله می تواند جســمانی، جنســی یا کالمی )داد زدن 
یا توهین( باشد.

محرمانه: هروقت شخصی اطالعاتی را با شخصی دیگر به اشتراک می گذارد و آن اطالعات به صورت راز نگه 
داشته شود و با هیچکس دیگری به اشتراک گذاشته نشود.

بحران: هروقت یک موقعیتی پیش بیاید که رســیدگی به آن از توانایی شــما خارج باشــد. بحران های مالی 
)هنگامــی کــه پــول کافی بــرای زندگی کردن نداریــد(، بحران های خانوادگی) از هم پاشــیدن خانــواده(، بحران 
ســالمتی ) وقتی یک نفر خیلی مریض باشــد یا بمیرد( یا بحران روحی ) وقتی احساســات یک نفر به خصوص 

ترس، بسیار قوی هستند(
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واجد شرایط: وقتی یک فرد برای چیزی واجد شرایط می شود. برای مثال افراد قبل از اینکه در کاری استخدام 
شوند یا در برنامه های دولتی قبول شوند باید واجد شرایط باشند.

قمار: ســعی در بدســت آوردن پول از طریق شــرطبندی روی چیزهایی مثل کارت بازی، مسابقات اسب سواری، 
ماشین های اسالت، و بازی های کازینویی.

ـی: عــدم پیــش داوری یا تعصب برای یــا علیه چیزی. اگر بی طرف هســتید، در شــرایط خاصی نقش  ـی طرـف ـب
نداشته اید و تصمیم شما می تواند عادالنه باشد.

مســتقل: تحت تاثیر یا تحت کنترل نبودن توســط کســی یا چیزی. توانایی تصمیم گیری بدون اینکه تحت 
تاثیر شخص دیگری باشید.

ـی تی کیــو: یک عبارت که مخفف هویت های جنســیتی می باشــد- گی، لزبیــن، باینری)مرد یا زن(،  ال جــی ـب
ترنس، کوییر یا دو جنسه

بی توجهی: وقتی یک شخص از کسی که کمک آن فرد را می خواهد، مراقبت نمی کند. این موارد می تواند 
شامل وقتی که یک والد به فرزند خود غذا نمی دهد باشد. همچنین می تواند وقتی که یک نفر مراقبت های 

پزشکی مورد نیاز را برای یک عضو پیر خانواده نمی گیرد رخ دهد.

مقامــات دولتــی: دولــت هــا معمــوال بودجــه یــا قدرتــی بــه یــک ســازمان مــی دهنــد تــا تصمیــم گیــری کننــد 
و بــرای مــردم خدماتــی ارائــه دهنــد. بــه ایــن ســازمان هــا مقامــات دولتــی گفتــه مــی شــود.

خودکشــی: وقتی که یک شــخص تصمیم می گیرد که دیگر نمی خواهد زنده باشــد و به صورت عمد خودش 
را می کشد.

قربانــی: شــخصی کــه آســیب دیــده اســت )جســمانی یــا روحــی( یــا توســط شــخص دیگــری کشــته شــده 
اســت، معمــوال هنگامــی کــه یــک جرمــی رخ داده اســت.

خشونت: از قدرت فیزیکی برای آسیب رساندن به شخصی دیگر استفاده کردن.



185بریتیش کلمبیا

BC211

ــات شــامل  ــن خدم ــد. ای ــان کمــک کن ــورد نیازت ــات دولتــی م ــن خدم ــد شــما را در یافت ــی توان BC211 م
مشــاوره، اســتخدام شــدن، مراقبــت از بچــه، کمــک مالــی، غــذا، خدمــات ســالمندان، خانــه گرفتــن، خدمــات 
قانونــی، تفریحــات، خدمــات ســالمتی و گــروه هــای حمایتــی می باشــد. خدمــات BC211 رایــگان و محرمانه 

اســت و بــه زبــان هــای مختلــف دنیــا ارائــه مــی شــود.

تماس رایگان: 211

https://www.bc211.ca

BC211 همچنین خدمات زیر را انجام می دهد.

VictimLinBC یـک خـط تلفـن رایـگان و محرمانـه اسـت کـه بـه زبـان هـای مختلفـی خدمـات مـی دهـد. این  	
خـط اطالعـات مختلـف و خدمـات مـورد نیـاز بسـیاری بـه قربانیـان جنایـت هـا مـی دهـد. همچنیـن پشـتیبانی 
سـریع برای بحران های خانوادگی و آزارهای جنسـی شـامل قربانیان قاچاق انسـان که مجبور به انجام کارهای 
سـخت و خدمـات جنسـی شـده انـد، ارائـه مـی دهـد. VictimLinBC توسـط دولـت بریتیـش کلمبیـا تاسـیس 

شـده اسـت و 24 سـاعت روز و 7 روز هفته در دسـترس اسـت.

تماس رایگان: 1-800-563-0808

victimlinbc@bc211.ca :ایمیل

http://www.victimsinfo.ca

https://www.bc211.ca/
https://www.bc211.ca/
mailto:victimlinkbc@bc211.ca
http://www.victimsinfo.ca/
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اطالعات مربوط به نوشیدنی های الکلی و مواد مخدر و خدماتی که به آن ها رجوع داده می شود. 	

منطقه ی ونکوور: 604-660-9382

تماس رایگان: 1-800-663-1441

پناهگاه و کمک های خیابانی: 211 	

در لینک https://www.bc211.ca عبارت shelter و نام محل زندگی خود را جستجو کنید.

خط پشتیبانی قمار بریتیش کلمبیا 	

تماس رایگان: 1-888-795-6111

خط مقابله با خشونت علیه جوانان  	

تماس رایگان: 1-800-680-4264

https://www.bc211.ca/
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مراکز کمک به بحران

اگــر مشــکلی داریــد کــه از توانایــی حــل شــما خــارج اســت بــه آن بحــران گفتــه مــی شــود. مــردم ممکــن 
اســت مشــکالت روحــی ) ماننــد افســردگی و اضطــراب ( یــا مشــکالت خانوادگــی ) از هــم پاشــیدگی ازدواج 
یــا آزار و اذیــت ( داشــته باشــند. مشــکالت مــی تواننــد بعــد از رفتــن بــه یــک کشــور دیگــر بزرگتــر بــه چشــم 
بیاینــد. ممکــن اســت احســاس غــم، تنهایــی یــا گیــج بــودن کنیــد. ایــن احساســات مــی تواننــد بســیار 
قــوی و مشــکل ســاز باشــند. برخــی افــراد ممکــن اســت حتــی بــه فکــر خودکشــی بیفتنــد. اگــر شــرایطتان 
بــه گونــه ای بــود کــه نمــی توانیــد آن را حــل کنیــد، یــا احســاس مــی کنیــد کــه در حــل مشــکالتتان تنهــا 
هســتید، مــی توانیــد درخواســت کمــک کنیــد. احســاس خجالــت زدگــی نکنیــد. بســیاری از افــراد در بــازه 

هایــی از زندگیشــان همچیــن احساســاتی را داشــتند.

افرادی برای کمک به شما وجود دارند. با مراکز کمک به بحران تماس بگیرید. در این مراکز افرادی وجود دارند 
کــه بــا شــما صحبت می کنند. آن ها همچنین به شــما در یافتن منابع کمک مــی کنند. تمامی این تماس ها 

رایگان هستند و خدمات آن ها به زبان های مختلف موجود است. 
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خط کمک به بحران 24 ساعت روز و 7 روز هفته در دسترس است.  	

تماس رایگان: 1-800-784-2433

https://crisiscentre.bc.ca

خط پشتیبانی سالمت روان 24 ساعت روز و 7 روز هفته در دسترس است.  	

تماس رایگان: 6789-310 )این شماره تلفن فقط 7 رقم دارد(

https://crisiscentre.bc.ca

وبسـایت YouthInBC یـک وبسـایت چـت آنالیـن بـرای جوانـان 12 تـا 24 سـال اسـت. کـه از 12 ظهـر تـا 12  	
https://crisiscentrechat.ca  :شـب در دسـترس اسـت

https://crisiscentre.bc.ca/
https://crisiscentre.bc.ca/
https://crisiscentre.bc.ca/
https://crisiscentre.bc.ca/
https://crisiscentrechat.ca/
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خشونت، آزار و اذیت و بی محلی کردن

ــد، شرمســار نشــوید.  ــر مقصــر نبودی ــردن همیشــه اشــتباهند. اگ ــت، خشــونت و بــی محلــی ک آزار و اذی
مــی توانیــد از دیگــران کمــک بگیریــد. ســعی در روبــرو شــدن بــا مشــکل بــه تنهایــی نداشــته باشــید. در 
کانــادا، تمامــی خشــونت هــا و تهدیدهایــی کــه از ســر خشــونت هســتند علیــه قانــون مــی باشــند. پلیــس 
مــی توانــد شــخصی کــه بــه فــرد دیگــر آســیب مــی رســاند یــا او را تهدیــد مــی کنــد را دســتگیر کنــد. فــرد 

دســتگیر شــده یــا جریمــه مــی شــود یــا بــه زنــدان مــی رود. 

اگر بحرانی رخ داده است، با 911 تماس بگیرید. برایتان پلیس یا آمبوالنس ارسال می کنند.

همچنین می توانید با VictimLinBC تماس بگیرید.

تماس رایگان: 1-800-563-0808

victimlinbc@bc211.ca :ایمیل

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinbc

mailto:victimlinkbc@bc211.ca
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc
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حمالت فیزیکی و جنسی

اگــر شــخصی شــما را بزنــد یــا بــه شــما آســیبی وارد کنــد، بــه ایــن عمــل حملــه کــردن مــی گوینــد. همچنیــن 
اگــر شــخصی بگویــد کــه بــه شــما آســیب خواهــد رســاند، و شــما بدانیــد کــه ایــن کار را مــی کنــد، بــه ایــن 

کار نیــز حملــه گفتــه مــی شــود. حملــه کــردن بــه یــک نفــر خــالف قانــون مــی باشــد.

حمله ی جنســی به هر نوع تماس جنســی بدون رضایت شــخص گفته می شود. حمله ی جنسی شامل تماس 
جنسی ناخواسته می شود. همچنین شامل تجاوز جنسی نیز می شود. 

اگر تحت خطر هستید و به کمک فوری نیاز دارید، لطفا با 911 تماس بگیرید.

همچنیــن مــی توانیــد بــا VictimLinBC تمــاس بگیریــد. آن هــا بــه شــما کمــک مــی کننــد تــا بــا یــک دکتــر 
مالقــات کنیــد، بــا مشــاور صحبــت کنیــد، بــه پلیــس گــزارش دهیــد، و خدمــات دیگــر را دریافــت کنیــد. ایــن 

خدمــات رایــگان و محرمانــه هســتند. ایــن خدمــات 24 ســاعت روز و 7 روز هفتــه در دســترس هســتند.

تماس رایگان: 1-800-563-0808

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinbc

ــط  ــک خ ــاوز جنســی )The Women Against Violence Against Women )WAVAW ی ــران تج ــز بح مرک
پشــتیبانی و اطالعــات مربــوط بــه تجــاوز جنســی دارد کــه 24 ســاعت روز فعــال اســت. آن هــا همچنیــن 
مــی تواننــد ســریعا شــما را کمــک کننــد و بــه شــما پشــتیبانی روحــی دهنــد. آن هــا همچنیــن مــی تواننــد 

شــما را بــه خدمــات و برنامــه هــای مــورد نیازتــان رجــوع دهنــد.

تماس رایگان: 1-877-392-7583

https://www.wavaw.ca

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc
https://www.wavaw.ca/
https://www.wavaw.ca/
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برنامــه ی خدمــات بــرای قربانیــان و خشــونت علیــه زنــان بــه افــرادی کــه توســط جــرم و جنایــت آســیب 
دیــده انــد، کمــک مــی کنــد. بــه وبســایت آن هــا مراجعــه کنیــد و نــام شــهر خــود را در محــل جســتجو وارد 

کنیــد. 

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-
you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/victim-services-directory

ــه پلیــس گــزارش دهیــد، حتــی اگــر خیلــی وقــت پیــش رخ داده  شــما مــی توانیــد حمــالت جنســی را ب
ــه صــورت  ــد ب ــی توانی ــا را م ــاس آن ه ــد. شــماره تم ــاس بگیری ــا RCMP تم ــی ی ــس محل ــا پلی باشــد. ب

ــد. ــدا کنی اینترنتــی پی

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد گزارش کردن یک جرم، به وبسیات دولت بریتیش کلمبیا مراجعه کنید.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-
you-are-a-victim-of-a-crime/coming-forward/reporting-a-crime

ــا  ــا پلیــس تمــاس بگیریــد، مــی توانیــد ب ــا بزرگتــر هســتید، و نمــی خواهیــد خودتــان ب اگــر 19 ســاله ی
برنامــه خدمــات بــه قربانیــان در محــل زندگــی خــود تمــاس بگیریــد، آن هــا مــی تواننــد جــرم و جنایــت هــا 

را گــزارش دهنــد و پلیــس از هویــت شــما خبــردار نخواهــد شــد.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/re-
porting-a-crime/victim-or-witness-to-crime/third-party-reporting-for-victims-of-sexual-offences

آزار و اذیت در خانواده

آزار و اذیت در خانواده ها ممکن است رخ بدهد. آزار و اذیت، خشونت و بی محلی کردن همیشه کار اشتباهی 
هســتند. فردی که به دیگران آزار می رســاند ممکن اســت زن، شــوهر، شــریک جنســی، و شریک زندگی بدون 
ازدواج شــما باشــد. فرزندان، پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ، خواهر، برادر و خواهر و برادر شــوهر نیز بخشــی از 

خانواده هستند.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/victim-services-directory
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/victim-services-directory
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/victim-services-directory
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/coming-forward/reporting-a-crime
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/coming-forward/reporting-a-crime
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/coming-forward/reporting-a-crime
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/reporting-a-crime/victim-or-witness-to-crime/third-party-reporting-for-victims-of-sexual-offences
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/reporting-a-crime/victim-or-witness-to-crime/third-party-reporting-for-victims-of-sexual-offences
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/reporting-a-crime/victim-or-witness-to-crime/third-party-reporting-for-victims-of-sexual-offences
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انواع مختلفی از آزار و اذیت وجود دارد که می تواند در خانواده رخ دهد. برخی از آن ها مانند:

آزار فیزیـکی: کتـک و لگـد زدن یـا اسـتفاده از یـک اسـلحه ) ماننـد چـوب یـا کمربنـد ( بـرای آسـیب رسـاندن  	
بـه یـک نفر

آزار جنسی: هر نوعی از تماس جنسی بدون رضایت فرد 	

آزار روـحی: تهدیـد بـه گرفتـن بچـه هـای یـک نفـر، اجـازه نـدادن بـه یـک نفـر بـرای صحبـت کردن با دوسـتان  	
یـا خانـواده خـود، اجـازه نـدادن بـه یـک فـرد بـرای از خانـه بیـرون رفتـن یـا تهدید به گرفتـن حمایـت مهاجرتی از 

یـک نفر

ی: اجـازه نـدادن بـه یـک نفـر در گرفتـن شـغل، نگـه داشـتن یـک شـغل، گرفتن آموزش بـرای یک کار  	 آزار ماـل
و داشـتن پول.

ی خـود را انجـام دهـد، اسـتفاده از دین برای ترسـاندن و  	 ی: اجـازه نـدادن بـه یـک نفـر کـه اعمـال دیـن آزار دیـن
کنتـرل یـک نفر

در کانادا آسیب رساندن یا تهدید به آسیب یک نفر، بر خالف قانون است.

شما می توانید یک وضعیت آزاردهنده خانوادگی را رها کنید. شما مجبور به ماندن در یک رابطه 
ی آزاردهنده برای حفظ وضعیت خود در کانادا ندارید. اگر اقامت دائم کانادا دارید، حق و حقوقی 

شامل حال شما می شود. اگر اقامت موقت دارید، باز هم دستتان بسته نیست.
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برای اطالعات بیشتر به این وبسایت ها مراجعه کنید:

مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/fam-
ily-sponsorship/abuse.html

دولت بریتیش کلمبیا

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/safety/public-safety/domestic-violence

در وبسایت https://www.healthlinbc.ca عبارت Domestic violence و Domestic abuse  را جستجو 
. کنید

اگر به کمک نیاز دارید.

اگر در خطر هستید و به کمک فوری نیاز دارید با 911 تماس بگیرید.

همچنیــن مــی توانیــد بــا VictimLinBC تماس بگیرید. آن ها به شــما کمک می کنند تا بــا یک دکتر مالقات 
کنید، با مشــاور صحبت کنید، به پلیس گزارش دهید، و خدمات دیگر را دریافت کنید. این خدمات رایگان و 

محرمانه هستند. این خدمات 24 ساعت روز و 7 روز هفته در دسترس هستند.

تماس رایگان: 1-800-563-0808

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinbc

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/family-sponsorship/abuse.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/family-sponsorship/abuse.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/family-sponsorship/abuse.html
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/safety/public-safety/domestic-violence
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/safety/public-safety/domestic-violence
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc
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همچنین می توانید با مراکز حمایت از بحران تماس بگیرید. این مراکز به زن هایی که تحت آزار و اذیت بوده 
انــد کمــک مــی کننــد تا خانه ی خود را ترک کنند. آن ها به زنان تنها و زنان بچه دار کمک می کنند. این مراکز 
24 ساعت روز و 7روز هفته باز هستند. این مراکز مکان های امنی برای زن ها تا وقتی که محلی جدید برای 
زندگی پیدا می کنند هســتند. در این مراکز حداکثر به مدت 30 روز می توانید بمانید. آن ها به شــما کمک 

می کنند تا در امنیت بمانید و محلی جدید برای زندگی پیدا کنید.

آن ها همچنین شما را در یافتن مشاوره، درمان های پزشکی و دیگر خدمات کمک می کنند. 

وبسایت BC housing لیستی از مراکز حمایت از بحران و خانه های امن دارد.

https://bchousing.org/housing-assistance/women-fleeing-violence/womens-transition-hous-
ing-supports

آزار و اذیت بچه و بی محلی کردن به او

ـی همیشــه کار  ـی محـل ـی اســت. آزار، خشــونت و ـب مراقبــت خــوب از فرزنــدان وظیفــه ی هــر والدیـن
اشــتباهی اســت. بــی محلــی هنگامــی رخ مــی دهــد کــه والدیــن بــه نیــاز هــای فرزنــدان خــود اهمیتــی 
نمــی دهنــد. غــذای کافــی فراهــم نمــی کننــد یــا فرزنــدان خــود را در خانــه رهــا مــی کننــد، ایــن هــا مثــال 

هایــی از بــی محلــی اســت.

اگــر فکــر مــی کنیــد کــه یــک بچــه بــه کمــک نیــاز دارد بــا پشــتیبانی کــودکان تمــاس بگیریــد. بــا شــماره 
1234-310 از هرجــای بریتیــش کلمبیــا کــه هســتید تمــاس بگیریــد) کــد منطقــه نیــازی نیســت (. آن هــا 
24 ســاعت روز و 7 روز هفتــه در دســترس مــی باشــند. دولــت ممکــن اســت یــک کارمنــد اجتماعــی را بــرای 
بررســی کــودک بفرســتد. اگــر آن کارمنــد حــس کنــد کــه بچــه در خطــر اســت، آن هــا مــی تواننــد بچــه را 
از خانــه بــه یــک خانــه ی امــن ببرنــد. اگــر ایــن اتفــاق افتــاد، والدیــن بایــد ســریعا کمــک هــای قانونــی را 

دریافــت کننــد.

https://bchousing.org/housing-assistance/women-fleeing-violence/womens-transition-housing-supports
https://bchousing.org/housing-assistance/women-fleeing-violence/womens-transition-housing-supports
https://bchousing.org/housing-assistance/women-fleeing-violence/womens-transition-housing-supports
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اگر باور دارید که یک بچه در خطر اســت، تحت آزار و اذیت یا کم محلی اســت. قانون می گوید که باید آن 
را گزارش کنید. دولت بریتیش کلمبیا اطالعاتی در مورد گزارش دادن آزار و اذیت کودکان دارد.

در لینک https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home عبارت Child abuse را جستجو کنید.

وبســایت https://www.healthlinbc.ca اطالعاتــی در مــورد آزار و اذیــت و بــی محلــی بــه بچــه هــا دارد. 
در ایــن وبســایت عبــارت Child abuse را جســتجو کنیــد.

برای کسب اطالعات در مورد امن نگه داشتن بچه به وبسایت دولت بریتیش کلمبیا مراجعه کنید.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/safety/public-safety/protecting-children/eeping-ids-safe

قلدری کردن

قلــدری هنگامــی رخ مــی دهــد کــه یــک نفــر بخواهــد شــخصی احســاس ناراحتــی، تــرس یــا آســیب دیدگــی 
کنــد. یــک شــخص ممکــن اســت کســی را بــه خاطــر قیافــه، ســن، فرهنــگ، نــژاد، دیــن، قومیــت، گرایــش 

جنســی یــا هویــت جنســی مــورد قلــدری قــرار دهــد. 

وبسایت دولت بریتیش کلمبیا اطالعاتی در مورد قلدری دارد.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/erase/bullying

قلــدری ممکــن اســت از طریــق رســانه هــم رخ بدهــد )قلــدری اینترنتــی(. قلدرهــا ممکــن اســت پیامــک یــا 
جمــالت و عکــس هــای بدجنســانه یــا اشــاعه دروغ در مــورد یــک نفــر انجــام دهنــد. بــرای کســب اطالعــات 
بیشــتر در مــورد قلــدری اینترنتــی، شــامل نحــوه ی کمــک کــردن پــدر مــادر بــه فرزنــد خــود، بــه لینــک روبــرو 

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/erase/online-safety :مراجعــه کنیــد

برای کسب اطالعات بیشتر یا اگر الزم دارید با کسی درمورد قلدری صحبت کنید، به وبسایت ERASE مراجعه 
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/erase :کنید

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/safety/public-safety/protecting-children/keeping-kids-safe
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/safety/public-safety/protecting-children/keeping-kids-safe
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/erase/bullying
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/erase/bullying
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/erase/online-safety
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/erase
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/erase
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کمک به افراد جوان

بســیاری از آژانــس هــا مشــاوران مخصوصــی بــرای کمــک بــه افــراد جــوان دارنــد. ایــن مشــاوران مــی تواننــد 
بــه ســواالت جوانــان پاســخ دهنــد. آن هــا همچنیــن مــی تواننــد اطالعاتــی در مــورد حاملگــی، مــواد مخــدر، 
بیمــاری هــای جنســی )STDs( و مشــکالت دیگــر بــه شــما بدهنــد. شــما مــی توانیــد بــرای ایــن خدمــات بــه 
صــورت اینترنتــی جســتجو کنیــد. همچنیــن مــی توانیــد از واحدهــای ســالمت محــل زندگــی خــود در مــورد 

مشــاورین موجــود در محــل زندگــی خــود ســوال کنیــد.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/mental-health-support-in-bc/children-and-youth

 public کمــک بگیریــد. در آن عبــارت HealthLin BC بــرای یافتــن مشــاور جوانــان، از ابــزار جســتجوی
health unit  یــا youth health را همــراه نــام محــل زندـگـی خــود جســتجو کنیــد.

https://www.healthlinbc.ca/services-and-resources/find-services

 Big Brothers and Big آژانــس هایــی وجــود دارد کــه بــه بچــه هــا و جوانــان کمــک مــی کننــد. ســازمان
Sisters کانــادا بــرای بچــه هــا یــک فــرد بزرگســال را بــه عنــوان یــک مربــی پیــدا مــی کنــد. ایــن فــرد بزرگســال 
ماننــد خواهــر یــا بــرادر بزرگتــر بچــه اســت. بــرای یافتــن برنامــه هــای خواهــر و بــرادر بزرگتــر در محــل زندگــی 

خــود بــه وبســایت زیــر مراجعــه کنیــد و روی Find an agency در پاییــن صفحــه کلیــک کنیــد.

/https://bigbrothersbigsisters.ca

کالب های دختران و پســران کانادا هم به جوانان کمک می کند. این کالب ها برنامه های زیادی برای بعد از 
مدرسه ی شما دارد. بچه ها می توانند در آنجا ورزش کنند و به یادگرفتن مهارت های مختلف بپردازند. برای 

یافتن کالب های نزدیک خود به وبسایت زیر مراجعه کنید.

https://www.bgccan.com/en/find-your-club

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/mental-health-support-in-bc/children-and-youth
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/mental-health-support-in-bc/children-and-youth
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services
https://bigbrothersbigsisters.ca/
https://bigbrothersbigsisters.ca/
https://www.bgccan.com/en/find-your-club/
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Foundry مرکز

Foundry بــه جوانــان بیــن 12 تــا 24 ســال کمــک مــی کنــد تــا ســالم تــر باشــند. آن هــا منابــع و پشــتیبانی 
https://foundrybc.ca :هایــی شــامل پلتفــرم هــای کمــک آنالیــن بــرای شــما ارائــه مــی دهنــد

تلفــن کمــک بــه کودکان بــرای کمک به کودکان و جوانان اســت. آن ها اطالعات و پشــتیبانی هــای الزم را به 
جوانانی که به هر نوع مشکلی برخوردند می دهند. شما می توانید با آن ها تماس بگیرید، پیامک دهید یا از 
طریق اپلیکیشــن موبایل یا وبســایت با آن ها 24 ســاعت روز و 7 روز هفته ارتباط برقرار کنید. شما مجبور به 
گفتن نام خود به آن ها نیستد. اطالعاتی که به آن ها می دهید محرمانه باقی می ماند. ) آن ها به هیچکس 

درمورد تماس شما نمی گویند (. 

تماس رایگان: 1-800-668-6868

https://idshelpphone.ca

کودکان و جوانانی که به کمک نیاز دارند با خط کمک به کودکان نیز می توانند تماس بگیرند. 

تلفن: 1234-310 ) کد منطقه نیازی نیست (

خط خشــونت علیه جوانان نیز یک خط امن برای جوانان اســت که می توانند جنایات و خشــونت ها را به آن 
گــزارش دهنــد. شــما می توانید ناشــناس باقی بمانید ) نیــازی به گفتن نام خود به آن ها ندارید (. شــما می 
توانیــد بــا آن هــا در مورد مشــکالتتان تماس بگیرید. مشــاوران آن جا می توانند شــما را بــه خدمات و برنامه 
های مورد نیازتان مرجوع دهند. آن ها همچنین اطالعاتی درمورد گنگ های خیابانی و قلدری دارند. خط تلفن 
خشونت علیه جوانان 24 ساعت روز در دسترس است. خدمات آن ها به زبان های مختلف ارائه می شود. 

تماس رایگان: 4264-680-800-1 ) 24 ساعت روز و 7 روز هفته برقرار است (.

http://www.youthagainstviolenceline.com

https://foundrybc.ca
https://kidshelpphone.ca/
https://kidshelpphone.ca/
http://www.youthagainstviolenceline.com/
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برنامــه جلوگیــری، تحصیــالت، وکالــت، مشــاوره و توانمندســازی )PEACE( بــرای کــودکان و جوانــان 3 تــا 18 
 PEACE ســاله مــی باشــد. اگــر در خانــه ی شــما خشــونت وجــود دارد ) خشــونت خانگــی ( مــی توانیــد بــا
تمــاس بگیریــد. هزینــه ای نــدارد و خدمــات آن هــا محرمانــه اســت. آن هــا بــه کســی در مــورد تمــاس 

شــما نمــی گوینــد. 

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-
you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/victim-services-directory

در فهرست راهنمای خدمات قربانیان عبارت PEACE و نام محل زندگی خود را جستجو کنید.

ــا VictimLinBC تمــاس  ــان ب ــان در محــل زندگیت ــات قربانی ــورد خدم ــرای کســب اطالعــات بیشــتر در م ب
بگیریــد. آن هــا مــی تواننــد شــما را بــه برنامــه هــای مختلــف ارجــاع دهنــد، شــامل برنامــه هــای مخصــوص 

بانــوان.

تماس رایگان: 1-800-563-0808

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinbc

ــه  ــوط ب ــای مرب ــارداری و تســت ه ــای ب ــن، تســت ه ــای ســالمت جنســی، ســقط جنی ــا راه ه ــک ه کلینی
بیمــاری هــای جنســی را ارائــه مــی دهنــد. افــراد در هــر ســنی مــی تواننــد بــه ایــن کلینیــک هــا مراجعــه 
کننــد. آن هــا مــی تواننــد شــما را در ســوال هایتــان و برنامــه هــای مختلــف مربــوط بــه ســالمت جنســی 
کمــک کننــد. آن هــا همچنیــن مــی تواننــد شــما را بــه دکتــر مرجــوع دهنــد. بیــش از 60 کلینیــک ســالمت 

جنســی در بریتیــش کلمبیــا وجــود دارد. 

تماس رایگان: 1-800-739-7367

https://www.optionsforsexualhealth.org

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/victim-services-directory
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/victim-services-directory
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/victim-services-directory
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc
https://www.optionsforsexualhealth.org/
https://www.optionsforsexualhealth.org/
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آزار و اذیت و بی محلی به سالمندان 

گاهــی اوقــات افــراد پیرتــر نیــز تحــت آزار و اذیــت و بــد رفتــاری قــرار مــی گیرنــد. آزار ســالمندان شــکل 
هــای مختلفــی دارد شــامل فیزیکــی، احساســی، جنســی و مالــی. ســالمندان نیــز ممکــن اســت تحــت بــی 
محلــی قــرار بگیرنــد ) بــه نیــاز هایشــان رســیدگی نشــود (. آن هــا ممکــن اســت توانایــی مراقبــت از خــود را 
نداشــته باشــند. آزار، خشــونت و بــی محلــی همیشــه کار اشــتباهی اســت. آســیب رســاندن یــا تهدیــد بــه 

آســیب رســاندن بــه یــک نفــر در کانــادا خــالف قانــون اســت.

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر به زبــان های مختلف در مــورد آزار و بی محلی به ســالمندان به وبســات دولت 
بریتیش کلمبیا مراجعه کنید.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors

همچنین می توانید به HealthLinBC مراجعه کنید.

در لینک https://www.healthlinbc.ca عبارت Elder abuse را جستجو کنید.

اگر فرد سالخورده ای می شناسید که تجربه ی آزار دیدن یا بی محلی شدن داشته است، با خط  اطالعات و 
آســیب ســالمندان تماس بگیرید )SAIL(. این خط هرروز به جز روزهای تعطیل رســمی بین 8 صبح تا 8 شــب 

در دسترس است. 

خدمات ترجمه ی این مرکز از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 4 عصر در دسترس است.

منطقه ونکوور: 604-437-1940

تماس رایگان: 1-866-437-1940

http://seniorsfirstbc.ca/programs/sail

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors
https://www.healthlinkbc.ca/
http://seniorsfirstbc.ca/programs/sail/
http://seniorsfirstbc.ca/programs/sail/
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شــما مــی توانیــد بــا VictimLinBC تمــاس بگیریــد. آن هــا بــه شــما کمــک مــی کننــد تــا بــا دکتــر مالقــات 
کنیــد، بــا مشــاور صحبــت کنیــد، بــه پلیــس گــزارش دهیــد و دیگــر خدمــات حمایتــی را دریافــت کنیــد. 
خدمــات VictimLinBC رایــگان و محرمانــه هســتند و بــه زبــان هــای مختلــف 24 ســاعت روز و 7 روز هفتــه 

در دســترس مــی باشــد.

تماس رایگان: 1-800-563-0808

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinbc

آزار و اذیت حیوانات

گاهــی اوقــات افــراد بــه حیوانــات آزار و اذیــت مــی رســانند و بــه آن هــا بــی محلــی مــی کننــد. آن هــا 
ممکــن اســت حیوانــات را دائــم در قفــس نگهــداری کننــد. همچنیــن ممکــن اســت حیــوان را بزننــد یــا بــه 
او غــذا ندهنــد. ایــن حیوانــات ممکــن اســت حیوانــات خانگــی ) ســگ، گربــه و پرنــده (، حیوانــات مزرعــه 

یــا حیوانــات بــاغ وحــش یــا مــزارع بــازی باشــند. حیــوان آزاری خــالف قانــون اســت. 

اگــر فکــر مــی کنیــد حیوانــی در حــال آزار دیــدن یــا بــی محلــی شــدن اســت، بایــد آن را گــزارش کنیــد. بــا 
مرکــز جلوگیــری از ظلــم و ســتم بــه حیوانــات )BCSPCA( تمــاس بگیریــد.

تماس رایگان: 1-855-622-7722

https://spca.bc.ca

نزدیک ترین دفتر SPCA را بیابید.

https://spca.bc.ca/about-us/locations/locations-list

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/victims-of-crime/victimlinkbc
https://spca.bc.ca/
https://spca.bc.ca/
https://spca.bc.ca/about-us/locations/locations-list/
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مشکالت مربوط به نوشیدنی های الکلی، مواد مخدر و قمار

ــکل و مــواد مخــدر ماننــد محصــوالت گیــاه شــاهدانه، کوکائیــن، شیشــه یــا هروئیــن  ــا ال افــراد زیــادی ب
ــزی  ــه ی داروهــای تجوی ــد. آن هــا همچنیــن ممکــن اســت مشــکالتی در مصــرف بــی روی مشــکالت دارن
توســط دکتــر بــرای کــم کــردن درد یــا اضطــراب داشــته باشــند. برخــی از افــراد ممکــن اســت درمــورد فعالیــت 
هــای مختلــف ماننــد غــذا خــوردن، رابطــه جنســی یــا قمــار مشــکالتی داشــته باشــند. قمــار بــه ســعی در 
بــردن پــول بــا شــرطبندی روی چیزهــای مختلــف مثــل کارت بــازی، مســابقات اســب ســواری، ماشــین هــای 

اســالت یــا بــازی هــای کازینــو گفتــه مــی شــود.

ـی کــه همــه ی افــراد با مــواد مخدر، الکل یا قمار مشــکل ندارند، برـخـی دیگر با آن ها معتاد می شــوند.  درحاـل
اعتیاد به یک حس خیلی قوی گفته می شود که نسبت به انجام یا داشتن چیزی می کنید حتی اگر آن کار 
مشــکالت اساســی برای شــما رقم بزند. این احساس ممکن اســت مشکالتی در سالمتی، شغل، مدرسه، پول  و 
یا روابط شــما رقم بزند. این مشــکالت می توانند بســیار شــدید شوند و شــما و خانوادتان و بقیه ی افراد را به 

خطر بیاندازند.
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خــط اطالعــات اعتیــاد مــواد مخــدر و الــکل و مرجــوع دادن بــه خدمــات مناســب، اطالعاتــی در مــورد برنامــه 
هــای مربــوط بــه کمــک بــه معتادیــن مــواد مخــدر و الــکل دارد. آن هــا مــی تواننــد شــما را در یافتــن حمایــت 
بــرای تــرک کــردن الــکل و مــواد مخــدر کمــک کننــد. آن هــا همچنیــن شــما را در یافتــن مشــاوره و درمــان، 
خدمــات ســم زدایــی، مراکــز تــرک اعتیــاد و گــروه هــای پشــتیبانی نزدیــک شــما، کمــک مــی کننــد. ایــن 
خــط پشــتیبانی 24 ســاعت روز و 7 روز هفتــه در دســترس اســت. ایــن کمــک هــا بــه زبــان هــای مختلــف 

وجــود دارنــد.

منطقه ی ونکوور: 604-660-9382

تماس رایگان: 1-800-663-1441

ــادا  ــی شــود ( در کان ــز شــناخته م ــا، گل و حشــیش نی ــوان ماریجوان ــه عن ــن ب ــاه شــاهدانه ) همچنی گی
قانونــی اســت. بســیاری از افــراد هنــوز هــم در مــورد آن ســواالتی دارنــد. بــرای کســب اطالعــات در مــورد 
گیــاه شــاهدانه ) شــامل مــوارد قانونــی و غیــر قانونــی در مــورد آن ( بــه وبســایت دولــت بریتیــش کلمبیــا 

https://cannabis.gov.bc.ca :مراجعــه کنیــد

اگــر بــا مشــکالت مربــوط بــه قمــار دســت و پنجــه نــرم مــی کنیــد ) شــما یــا فــرد دیگــر (، مــی توانــد بــه 
صــورت رایــگان کمــک دریافــت کنیــد. خدمــات حمایــت و درمــان آن بــه زبــان هــای مختلفــی در دســترس 
اســت. برنامــه ی مشــکالت و مســئولیت هــای قمــار بریتیــش کلمبیــا خدمــات و آمــوزش هــای رایــگان و 
 ( GamTal محرمانــه در اختیــار بقیــه مــی گــذارد. ایــن وبســایت اطالعاتــی درمــورد خودیــاری، مشــاوره و
فــروم هــای اینترنتــی رایــگان و محرمانــه ( را بــه شــما مــی دهــد. بــه وبســایت مراجعــه کنیــد یــا بــا خــط 

ــد. BC Gam Info تمــاس بگیری

تماس رایگان: 6111-795-888-1 ) 24 ساعت روز و 7 روز هفته (

https://www.bcresponsiblegambling.ca/getting-help

https://cannabis.gov.bc.ca/
https://www.bcresponsiblegambling.ca/getting-help
https://www.bcresponsiblegambling.ca/getting-help
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خدمات دیگر شامل:

	 HealthLin BC

https://www.healthlinbc.ca/health-topics/alcpb

	 Here to Help

/https://www.heretohelp.bc.ca

	 StopOverDoseBC -وزارت سالمت روحی و اعتیاد

/https://stopoverdose.gov.bc.ca

مرکز استفاده از مصرف مواد و اعتیاد 	

/https://ccsa.ca

موسسه تحقیق مصرف مواد مخدر کانادا در دانشگاه ویکتوریا 	

در لینک https://www.uvic.ca عبارت Institute for substance use را جستجو کنید.

خط پشتیبانی مشکالت بریتیش کلمبیا خدماتش را به زبان های مختلف ارائه می دهد.  	

تماس رایگان: 6111-795-888-1 )24 ساعت روز دردسترس(

	 ) BCCDC به سمت قلب ) خدمات کاهش آسیب

https://towardtheheart.com

آژانـس مهاجرـتی شـما نیـز ممکـن اسـت بتوانـد شـما را کمـک کنـد. برـخی از آژانـس هـا خدمـات و مشـاوره  	
بـرای اعتیـاد، گـروه هـای حمایـتی چنـد ملیـتی و برنامـه هـای آموزشـی مدرسـه را ارائـه مـی دهند. 

افراد با اقامت دائم، شامل پناهندگان 	

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp

اقامت موقت، شامل متقاضیان پناهندگی، کارگران موقت خارجی و دانش آموزان خارجی فرا متوسطه 	

https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Services-and-Support/For-Temporary-Residents

https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/alcpb
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/alcpb
https://www.heretohelp.bc.ca/
https://www.heretohelp.bc.ca/
https://stopoverdose.gov.bc.ca/
https://stopoverdose.gov.bc.ca/
https://ccsa.ca/
https://ccsa.ca/
https://www.uvic.ca/
https://towardtheheart.com/
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Services-and-Support/For-Temporary-Residents
https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Services-and-Support/For-Temporary-Residents
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از بین رفتن حمایت مالی

برخــی از افــراد بــرای آمــدن بــه کانــادا توســط یکــی از اعضــای یــک خانــواده در کانــادا تحــت حمایــت قــرار 
مــی گیرنــد. گاهــی اوقــات مشــکالت یــا تغییراتــی در خانــواده رخ مــی دهــد. بــرای مثــال، یــک زوج ممکــن 
اســت از هــم جــدا شــوند. اگــر ایــن اتفــاق رخ داد، فــرد حمایــت کننــده همچنــان بایــد بــه حمایــت خــود 
ادامــه دهــد. اگــر فــرد تحــت حمایــت، کمــک مالــی دولتــی دریافــت کنــد، فــرد حمایــت کننــده بایــد آن پــول 
را بــه دولــت بریتیــش کلمبیــا بپــردازد. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا دولــت بریتیــش کلمبیــا تمــاس 

بگیریــد.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/tourism-immigration/immigrating-to-bc/sponsorship/pay

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/tourism-immigration/immigrating-to-bc/sponsorship/pay
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/tourism-immigration/immigrating-to-bc/sponsorship/pay
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برنامه استخدام و کمک های دولتی بریتیش کلمبیا

دولــت بریتیــش کلمبیــا بــه افــراد واجــد شــرایطی کــه هیــچ منبــع دیگــری ندارنــد کمــک هــای مالــی مــی 
دهــد. برنامــه اســتخدام و کمــک مالــی )BCEA( مــی توانــد بــه شــما در اســتخدام شــدن کمــک کنــد. شــما 

ممکــن اســت واجــد شــرایط باشــید اگــر:

بیکار باشید یا پول کافی برای بدست اوردن نیاز های اولیه خود در نمی اورید. 	

منتظر منابع مالی دیگری هستید. 	

توانایی کار کردن ندارید. 	

به طور اضطراری به غذا، پناهگاه یا کمک های پزشکی نیاز دارید. 	

ــرای کســانی کــه شــرایط شــهروندی را  کمــک مالــی دولتــی ماهانــه پرداخــت مــی شــود. ایــن کمــک هــا ب
دارنــد در دســترس اســت. بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد شــرایط شــهروندی بــه وبســایت دولــت بریتیــش 

کلمبیــا مراجعــه کنیــد.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/governments/policies-for-government/bcea-poli-
cy-and-procedure-manual/application-and-intae/citizenship-requirements

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/governments/policies-for-government/bcea-policy-and-procedure-manual/application-and-intake/citizenship-requirements
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/governments/policies-for-government/bcea-policy-and-procedure-manual/application-and-intake/citizenship-requirements
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/governments/policies-for-government/bcea-policy-and-procedure-manual/application-and-intake/citizenship-requirements
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هنگامــی کــه درخواســت دادیــد دولــت بریتیــش کلمبیــا وضعیــت مالــی شــما را چــک مــی کنــد ) درامدتــان، 
مخارجتــان و اموالــی کــه صاحــب هســتید ( و تصمیــم مــی گیــرد کــه واجــد شــرایط هســتید یــا خیــر.

تماس رایگان: 1-866-866-0800

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/family-social-supports/income-assistance

شما می توانید به صورت آنالین نیز در خواست کمک مالی دولتی دهید.

https://myselfserve.gov.bc.ca

آژانس های مهاجرتی نیز ممکن است بتوانند شما را در گرفتن کمک های مالی دولتی کمک کنند. 

افراد با اقامت دائم، شامل پناهندگان 	

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp

اقامت موقت، شامل متقاضیان پناهندگی، کارگران موقت خارجی و دانش آموزان خارجی فرا متوسطه 	

https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Services-and-Support/For-Temporary-Residents

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/family-social-supports/income-assistance
https://myselfserve.gov.bc.ca/
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Services-and-Support/For-Temporary-Residents
https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Services-and-Support/For-Temporary-Residents
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بی خانمانی

افــراد بــی خانمــان، محلــی بــرای زندگــی ندارنــد. افــراد بنــا بــه دالیــل مختلفــی بــی خانمــان مــی شــوند. ممکــن 
اســت احســاس بــی امنــی در خانــه کننــد. همچنیــن ممکــن اســت خانــه ی خــود را بــه دلیــل آتــش ســوزی، 
مشــکالت مالــی یــا از هــم پاشــیدن خانــواده از دســت دهنــد. آن هــا ممکــن اســت پولــی بــرای تهیــه کــردن 

محلــی بــرای زندگــی نداشــته باشــند.

اگر مکان امنی برای ماندن ندارید، می توانید در پناهگاه های اضطراری بمانید. این پناهگاه ها رایگان هستند. 
افرادی که در این پناهگاه ها کار می کنند می توانند شــما را در یافتن محل جدیدی برای زندگی کمک کنند. 

آن ها همچنین برای شما غذا، لباس، حمام و بقیه موارد مورد نیازتان را فراهم می کنند. 

مرکــز تهیــه ی خانــه بریتیــش کلمبیــا، پناهــگاه هــای اضطــراری را بــرای هرکــس کــه بــی خانمــان اســت یــا 
ممکــن اســت خانــه ی خــود را از دســت دهــد فراهــم مــی کنــد.

https://bchousing.org/housing-assistance/homelessness-services/emergency-shelter-program

https://bchousing.org/housing-assistance/homelessness-services/emergency-shelter-program
https://bchousing.org/housing-assistance/homelessness-services/emergency-shelter-program
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BC211 خــط تلفــن پناهــگاه و کمک هــای خیابانی را برای کمک به افــراد نیازمند در ونکــوور، خیابان fraser و 
مناطق ویکتوریا ارائه می دهد. 

با تلفن 211 تماس بگیرید یا پیامک دهید.

در لینک https://www.bc211.ca عبارت shelter و نام محل زندگی خود را جستجو کنید.

کارکنان آژانس مهاجرتی نزدیک شما نیز می توانند به شما کمک کنند.

افراد با اقامت دائم، شامل پناهندگان 	

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp

اقامت موقت، شامل متقاضیان پناهندگی، کارگران موقت خارجی و دانش آموزان خارجی فرا متوسطه 	

https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Services-and-Support/For-Temporary-Residents

https://www.bc211.ca/
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Services-and-Support/For-Temporary-Residents
https://www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Services-and-Support/For-Temporary-Residents
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بانک های غذایی

اگــر پــول کافــی بــرای خریــد غــذا نداریــد، ممکــن اســت بــرای دریافــت غــذای رایــگان از بانــک هــای غذایــی 
واجــد شــرایط شــوید. آن هــا همچنیــن ممکــن اســت برنامــه هایــی بــرای غــذا خــوردن ســالم، آشــپزی و 
مدیریــت پــول بــه شــما ارائــه دهنــد. هــر بانــک غذایــی خدمــات مختلفــی دارد. برخــی مــی تواننــد شــما را 

در یافتــن خدمــات مختلــف در جامعــه کمــک کننــد.

برای دریافت غذا شــما باید اثبات کنید که غذای کافی دریافت نمی کنید. بانک  های غذایی ممکن اســت از 
شــما درخواســت چک حقوقیتان، چک کمک مالی، صورت حســاب بانکی یا اعتبار مالیات فرزندتان را بکنند. از 
شما همچنین ممکن است آدرستان را بپرسند، مثل قبض الکترونیکی که نام و آدرستان روی آن وجود دارد. 

بانک های غذایی توسط دولت اداره نمی شوند. مردم غذا و پول را به بانک های غذایی اهدا می کنند. هرکسی 
می تواند اهدا کند. شما می توانید جعبه های اهدای غذا را در سوپرمارکت ها، کلیساها، کانون های فعالیتی 

پیدا کنید.

برای یافتن بانک غذایی در محل زندگیتان، با بانک غذایی بریتیش کلمبیا تماس بگیرید.

تماس رایگان: 1-855-498-1798

https://www.foodbansbc.com

https://www.foodbanksbc.com/
https://www.foodbanksbc.com/
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کمک به خانواده ها

در کانــادا فرزنــدان حــق زنــده مانــدن، موفــق شــدن، رســیدن بــه پتانســیل نهایــی خــود و مراقبــت شــدن 
توســط بزرگســاالنی کــه از آن هــا مراقبــت مــی کننــد دارنــد. قوانینــی بــرای حفاظــت از فرزنــدان وجــود دارد. 

ی فرزنـدان خـود تـا وقـتی کـه به  	 قوانیـن بریتیـش کلمبیـا مـی گوینـد کـه خانـواده هـا مسـئول حمایـت ماـل
19 سـالگی مـی رسـند هسـتند. در بریتیـش کلمبیـا سـن قانوـنی 19 سـال اسـت. خانـواده هـا همچنیـن ممکـن 

اسـت ملـزم بـه حمایـت از فرزنـدان خـود بعـد از 19 سـالگی نیـز باشـند. 

شـما فقـط از بعـد از 2 سـالگی مـی توانیـد از اجبـار بـرای تربیـت فرزنـد خـود اسـتفاده کنیـد. میـزان اجبـاری  	
کـه اسـتفاده مـی کنیـد نیـز باید سـبک باشـد.

شما نباید بچه ی خود را برای پول یا انجام کارهای سخت مبادله کنید. 	

والدیــن مســئولیت هایــی بــه منظــور مراقبــت و فراهــم کــردن نیازهــای مختلــف فرزنــد خــود دارنــد. بــرای 
مثــال مرکــز مشــاوره امنیــت کانــادا توصیــه مــی کنــد کــه بچــه هــای زیــر 10 ســال را نبایــد در ماشــین یــا 
https://canadasafetycouncil.org/category/child-safety :خانــه حتــی بــرای مــدت زمــان کــم تنهــا بگذاریــد

https://canadasafetycouncil.org/category/child-safety/
https://canadasafetycouncil.org/category/child-safety/
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قانــون کانــادا همچنیــن مــی گویــد کــه شــما نبایــد بــا کســی کــه نمــی خواهیــد ازدواج کنیــد یــا بــه ازدواج 
خــود پایبنــد بمانیــد. شــما بــرای طــالق گرفتــن بــه اجــازه ی خانــواده یــا همســر خــود نیــاز نداریــد. 

مرکز خدمات حمایت خانواده، پشتیبانی، اطالعات، آموزش، کارگاه ها و تمامی منابعی که والدین و پدر بزرگ 
و مادر بزرگ ها سرتاسر استان نیاز دارند، فراهم می کند.

تماس رایگان: 1-877-345-9777

/https://canadasafetycouncil.org/category/child-safety

گــروه پدربــزرگ و مادربــزرگ هــای مکلــف بچــه هــا، گروهــی از افــراد اســت کــه بچــه هــای خانــواده هــای 
دیگــر را بــزرگ مــی کننــد.

منطقه ی ونکوور: 604-558-4740

تماس رایگان: 1-855-474-9777

/https://www.parentsupportbc.ca/grandparents-raising-grandchildren

بچه هایی که حمایت بیشتری نیاز دارند

ــرای  ــن اســت ب ــک بچــه ممک ــاز دارد. ی ــه نی ــت اضاف ــه مراقب ــه ب ــد ک ــه ای دارن ــا بچ ــواده ه برخــی از خان
یادگیــری کار خاصــی کنــد باشــد. همچنیــن ممکــن اســت یــک بیمــاری یــا معلولیتــی داشــته باشــد. دولــت 

بریتیــش کلمبیــا بــه خانــواده هــا در بــزرگ کــردن اینگونــه بچــه هــا کمــک مــی کنــد. 

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/managing-your-health/child-behaviour-develop-
ment/assessing-child-development

https://canadasafetycouncil.org/category/child-safety/
https://canadasafetycouncil.org/category/child-safety/
https://www.parentsupportbc.ca/grandparents-raising-grandchildren/
https://www.parentsupportbc.ca/grandparents-raising-grandchildren/
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/managing-your-health/child-behaviour-development/assessing-child-development
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/managing-your-health/child-behaviour-development/assessing-child-development
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/managing-your-health/child-behaviour-development/assessing-child-development
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ــد. آن هــا مــی  ــواده کمــک کن ــه خان ــد ب ــژه، مــی توان ــا نیازهــای وی ــان ب مرکــز مــددکاران بچــه هــا و جوان
تواننــد بــه خانــواده هــا اطالعــات ســودمندی دهنــد و آن هــا را بــه حمایــت هــای دولتــی و جامعــه ارجــاع 

دهنــد. یــک مــددکار در نزدیکــی خــود بیابیــد.

https://www2.gov.bc.ca/gov/search?id=3101EE72823047269017D-
08E55AF6441&tab=1&q=special+needs

اگــر بــرای کمــک هزینــه ی مراقبــت هــای کــودک واجــد شــرایط هســتید و فرزنــدی داریــد کــه بــه کمــک 
هــای ویــژه نیــاز دارد، ممکــن اســت بــه شــما کمــک هزینــه ای تعلــق بگیــرد.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-
care-funding/child-care-benefit

امتیازهایی برای خانواده هایی که بچه دارند

the Canada child benefit یــک پرداخـتـی ماهیانــه بــرای خانواده هایی اســت که بچه ی زیر 18 ســال دارند. 
حداقل یکی از والدین باید مقیم کانادا باشد.

تماس رایگان: 1-800-387-1193

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-bene-
fit-overview.html

امتیاز معاف از مالیات برای فرزندان، برای خانواده هایی که بچه ی زیر 6 سال دارند آن ها را از مالیات درامدی 
معــاف مــی کنــد. امتیازهای این برنامه با برنامه هــای مربوط به منفعت کودک فدرال کانــادا و امتیاز خانواده 
های بریتیش کلمبیا در یک حقوق ماهیانه ترکیب شــده اســت. برای کســب اطالعات بیشــتر به وبسایت زیر 

مراجعه کنید.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/family-social-supports/family-benefits/bc-early-child-
hood-tax-benefit

https://www2.gov.bc.ca/gov/search?id=3101EE72823047269017D08E55AF6441&tab=1&q=special+needs
https://www2.gov.bc.ca/gov/search?id=3101EE72823047269017D08E55AF6441&tab=1&q=special+needs
https://www2.gov.bc.ca/gov/search?id=3101EE72823047269017D08E55AF6441&tab=1&q=special+needs
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-care-funding/child-care-benefit
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-care-funding/child-care-benefit
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-care-funding/child-care-benefit
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-benefit-overview.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-benefit-overview.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/family-benefits/bc-early-childhood-tax-benefit
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/family-benefits/bc-early-childhood-tax-benefit
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/family-benefits/bc-early-childhood-tax-benefit
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مراقبت از کودک

انواع مراقبت از کودک

4 نوع مراقبت از کودک در بریتیش کلمبیا وجود دارد.

همراه با مدرک 	

مدرک ثبت شده اما نیازی به آن نیست 	

نیازی به مدرک نیست 	

مراقبت های خانگی کودک 	

مراکز مراقبت کودک با مدرک رسمی

ـی بازرســی مــی شــوند. ایــن مراکــز بایــد  ایــن مراکــز بــه طــور مرتــب توســط مراکــز ســالمت قانوـن
اســتانداردهای خواســته شــده را بــرای ســالمتی و امنیــت، واجــد شــرایط بــودن کارکنــان، نگهــداری ســوابق، 
فضــا و امکانــات، تعــداد بچــه هــا و کارکنــان و برنامــه هــای مختلــف، رعایــت کننــد. کارکنــان ایــن مراکــز 
ــه انجمــن  ــوط ب ــن مرب ــد قوانی ــز بای ــن مراک ــان ای ــد. صاحب ــده شــده ان ــم دی ــودکان تعلی ــت ک ــرای مراقب ب

ــد. ــت کنن ــت از کــودک را رعای ــه مــدرک مراقب ــوط ب ــن مرب ــردم و قوانی ــه م ــاری رســاندن ب ــت و ی مراقب

مراکز مراقبت کودک بدون نیاز به مدرک ) اما مدرکشان ثبت شده است(

مراکــز مراقبــت کــودک بــدون مــدرک وجــود دارد کــه بــا منابــع مراقبــت از کــودک و مراکــز ارجــاع دهنــده 
تاســیس شــده انــد. اگــر ایــن مراکــز بــه مرحلــه ی تاســیس رســیده انــد، بــه ایــن معناســت کــه آن هــا 

ایــن مراحــل را تکمیــل کــرده انــد: 



214بریتیش کلمبیا

آموزش های کمک های اولیه 	

بررسی سوابق جنایی برای هر فرد باالی 12 سال که در خانه زندگی می کند. 	

ارجاع شخصیتی 	

ارزیابی امنیت خانه 	

تمرین های مراقبت از بچه یا کارگاه های مربوط به آن 	

مراکز مراقبت کننده پشتیبانی، تمرین های مخصوص، منابع و بیمه مسئولیت گروهی را 
فراهم می کنند.

با منابع مراقبت از کودک و مراکز ارجاع به خدمات )CCRR( محل زندگی خود تماس بگیرید. آن ها می توانند 
شما را در یافتن یک مرکز مراقبت از کودک همراه با مدرک یا بدون مدرک محل زندگی خود کمک کنند.

تماس رایگان: 1-888-338-6622

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/how-to-
access-child-care/child-care-resource-referral-centre

مراکز بدون نیاز به مدرک

ایــن مراکــز مــی تواننــد بــه طــور قانونــی بــرای یــک یــا دو کــودک ) یــا بیشــتر درصورتــی کــه از یــک خانــواده 
ــی  ــد و بازرســی نم ــد، مدرکــی ندارن ــت نشــده ان ــز در CCRR ثب ــن مراک ــد. ای ــات فراهــم کنن باشــند( خدم
شــوند. ایــن مراکــز بــدون نیــاز بــه مــدرک نیــازی بــه داشــتن اســتانداردهای ســالمت و امنیتــی کــه مراکــز 
بــا مــدرک دارنــد، ندارنــد. والدیــن و مراقبــان کــودک بایــد بــر مراقبــت و امنیــت کــودکان خــود وقتــی کــه 

کــودک خــود را بــه مراکــز بــدون مــدرک مــی ســپارند، نظــارت کننــد.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/how-to-access-child-care/child-care-resource-referral-centre
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/how-to-access-child-care/child-care-resource-referral-centre
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/how-to-access-child-care/child-care-resource-referral-centre
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مراقبت کودک در خانه

وقتــی کــه والدیــن در خانــه در خواســت مراقــب کــودک مــی دهنــد، بــرای مثــال دایــه یــا پرســتار بچــه. والــد 
یــا مراقــب بچــه بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه چگونــه انتخــاب کننــد و چــه کســی را اســتخدام کننــد. تحــت 

ایــن شــرایط کارفرمــا ) والدیــن ( بایــد بیمــه و حقــوق فــرد را پرداخــت کننــد. 

برای کسب اطالعات بیشتر و جزییات در مورد این 4 نوع مرکز مراقبت از کودک به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/how-
to-access-child-care/licensed-unlicensed-child-care

مرکــز مراقبــت کــودک بریتیــش کلمبیــا اطالعاتــی در مــورد یافتــن مراکــز مراقبــت کودک در محــل زندگیتان 
بــه شــما مــی دهند.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children

منابــع مراقبتــی از کــودک و مراکــزی کــه بــرای خدمــات بــه آنجــا رجوع داده می شــوید در سرتاســر بریتیش 
کلمبیــا وجــود دارد. بــرای یافتــن نزدیــک تریــن مرکــز بــه وبســایت دولت بریتیــش کلمبیــا مراجعه کنید.

در لینــک https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home عبــارت child care resource referral centre را 
جستجو کنید.

مراقبت از کودک مقرون به صرفه 

امتیــاز مراقبــت از کــودک مقــرون بــه صرفــه بــه خانــواده هــا در پرداخــت خدمــات مراقبــت از کــودک کمــک 
مــی کنــد.  ایــن امتیــاز ماهانــه پرداخــت مــی شــود. مقــدار پولــی کــه دریافــت مــی کنیــد بــه میــزان درامــد، 

تعــداد اعضــای خانــواده و نــوع خدمــات مراقبتــی دارد.

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/how-to-access-child-care/licensed-unlicensed-child-care
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/how-to-access-child-care/licensed-unlicensed-child-care
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
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برای فهمیدن واجد شرایط بودن به وبسایت زیر مراجعه کنید.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-
care-funding/child-care-benefit

برای کسب اطالعات بیشتر با مرکز خدمات مراقبت از کودک تماس بگیرید. 

تماس رایگان: 1-888-338-6622

با منابع مراقبت از بچه و خدمات ارجاعی محل زندگی خود تماس بگیرید و آن ها را در محل زندگی خود بیابید.

را   child care resource referral عبــارت   https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home لینــک  در 
ــد. جســتجو کنی

برنامه ی مراقبت از کودک خود را آغاز کنید.

اگــر تصمیــم گرفتیــد کــه خدمــات مراقبت از کــودک در خانه خود را شــروع کنیــد، باید از قوانیــن و مقرراتی 
شامل the community care and assisted living act، گواهینامه مراقبت از کودک و مدیریت صدور مجوز 
اســتاندارد، کــه مــوارد مورد نیاز برای مرکز مراقبت از کودک را توصیف مــی کنند، پیروی کنید. هر مرکز صدور 
مجــوز در جامعــه مراحــل و مســائل مورد نیاز خود را برای تاســیس مرکز مراقبت از کــودک دارد. این مراکز می 

توانند اطالعاتی برمبنای نحوه ی شروع به شما بدهند.

دولت بریتیش کلمبیا اطالعاتی در مورد نحوه ی تاسیس یک مرکز مراقبت از کودک به شما می دهد. 	

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/run-
 ning-daycare-preschool/open-licensed-child-day-care/licensed-child-care-facility

برنامه های ثبت شده بدون نیاز به مدرک  	

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/run-
ning-daycare-preschool/open-licensed-child-day-care/rlnr-day-care

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-care-funding/child-care-benefit
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-care-funding/child-care-benefit
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/child-care-funding/child-care-benefit
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/open-licensed-child-day-care/licensed-child-care-facility
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/open-licensed-child-day-care/licensed-child-care-facility
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/open-licensed-child-day-care/licensed-child-care-facility
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/open-licensed-child-day-care/rlnr-day-care
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/open-licensed-child-day-care/rlnr-day-care
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/open-licensed-child-day-care/rlnr-day-care
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برنامه های مربوط به سالمندان و امتیازات آن ها 

راهنمای سالمندان بریتیش کلمبیا

راهنمــای ســالمندان بریتیــش کلمبیــا اطالعاتــی در مــورد امتیــازات، ســالمت، ســبک زندگــی، خانــه گرفتــن، 
ــع، خدمــات و  ــه مــی دهــد. همچنیــن لیســتی از مناب ــرای ســالمندان ارائ ــه جایــی، امــوال و امنیــت ب جاب
برنامــه هــا وجــود دارد. ایــن راهنمــا بــه زبــان هــای انگلیســی، فرانســوی، پنجابــی، چینــی، کــروی، ویتنامــی 

و فارســی وجــود دارد. 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/about-seniorsbc/se-
niors-related-initiatives/bc-seniors-guide

ــا اداره  ــق تمــاس ب ــا از طری شــما مــی توانیــد یــک نســخه چاپــی از راهنمــای ســالمندان بریتیــش کلمبی
وکالــت ســالمندان  بگیریــد. ایــن اداره از دوشــنبه تــا جمعــه از ســاعت 8:30  صبــح تــا 4:30 بعــد از ظهــر 

بــاز مــی باشــد.

منطقه ویکتوریا: 250-952-3181

تماس رایگان: 1-877-952-3181

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/about-seniorsbc/seniors-related-initiatives/bc-seniors-guide
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/about-seniorsbc/seniors-related-initiatives/bc-seniors-guide
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/seniors/about-seniorsbc/seniors-related-initiatives/bc-seniors-guide


218بریتیش کلمبیا

مراقبت در خانه

افــراد بــا معلولیــت یــا ســالمندان ممکــن اســت بــه کمــک بیشــتری در زندگــی روزمــره خــود نیــاز داشــته 
باشــند. برخــی از مــردم ممکــن اســت خانــه ی خــود را تــرک و بــه محلــی برونــد کــه کمــک و مراقبــت پزشــکی 
ــه هــای مراقبتــی طوالنــی مــدت مــی  ــا خان ــه هــای مــددکاری ی ــن مــکان هــا خان ــه ای ــه مــی دهــد. ب ارائ

گوینــد.

برـخـی از افــراد کــه به مراقبت های اضافه نیاز دارند، مــی خواهند که در خانه ی خود بمانند. آن ها می توانند 
کمک ها و پشــتیبانی های پزشــکی را از کارکنانی که به خانه های آن ها می روند دریافت کنند. این خدمات 

را مراقبت در خانه می گویند.

شرایط مختلفی وجود دارد که در آن این خدمات می توانند به شما کمک کنند. 

افـراد معلـول یـا کهنسـال کـه ایـن خدمـات را دریافـت مـی کننـد تـا بتواننـد در خانـه ی خـود تـا حـد امـکان  	
زندـگی کننـد. 

افـرادی بـرای یـک فـرد مریـض یـا معلـول خانـواده فردی را اسـتخدام می کنند تا به آن هـا کمک کند و دیگر  	
اعضای خانواده بتوانند اسـتراحت کنند. 

گاهی اوقات افراد بیمار می توانند به جای بیمارستان رفتن در خانه مراقبت دریافت کنند.  	

افـرادی کـه نزدیـک بـه آخـر عمـر خـود هسـتند مـی تواننـد خدمات مراقبـت در خانـه را دریافت کننـد به این  	
خدمـات مراقبـت تسـکین دهنـده گفته می شـود. 

خدمــات مراقبــت در خانــه کمــک اضافی را فراهم می کنــد. افرادی که مراقبــت در خانه را دریافت               
مــی کننــد بایــد بتواننــد با کمک هــای مختلف از جانــب خانواده، دوســتان و جامعه خــود از خود             

مراقبت کنند. 
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اگر نمی توانید هزینه ی مراقبت های خانگی را پرداخت کنید. دولت ممکن اســت بخشــی از هزینه ی آن را 
پوشش دهد. برای واجد شرایط شدن کمک هزینه ی دولتی برای خدمات مراقبت خانگی و جوامع باید:

شـهروند کانـادا یـا اقامـت دائـم آن را داشـته باشـید. ) یـا دارای اقامـت موقـت تاییـد شـده توسـط وزارت  	
فـدرال بـرای مهاجـرت باشـید (.

در بریتیش کلمبیا حداقل به مدت 3 ماه زندگی کرده باشید. 	

19 ساله یا بزرگتر باشید. 	

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/accessing-health-care/home-community-care

مراقبــت خانگــی توســط مراکــز ســالمتی نزدیــک محــل زندگیتــان ارائــه مــی شــود. بــا مراجعــه بــه وبســایت 
و بررســی نقشــه مــی توانیــد مراکــز ســالمتی نزدیــک بــه خــود را بیابیــد. بــا دفتــر مراقبــت خانگــی در محــل 

زندگــی خــود بــرای فهمیــدن واجــد شــرایط بــودن مراقبــت هــای خانگــی و جامعــه، تمــاس بگیریــد. 

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/partners/
health-authorities/regional-health-authorities

واحد سالمت ونکوور ساحلی

منطقه ونکوور: 604-736-2033

http://www.vch.ca/your-care/home-community-care

fraser واحد سالمت

تماس رایگان: 1-855-412-2121

https://www.fraserhealth.ca/Service-Directory/Services/home-and-community-care/
home-and-community-care#.XzXA8B3_rcN

https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/accessing-health-care/home-community-care
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/accessing-health-care/home-community-care
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/partners/health-authorities/regional-health-authorities
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/partners/health-authorities/regional-health-authorities
https://www2.gov.bc.ca//gov/content/health/about-bc-s-health-care-system/partners/health-authorities/regional-health-authorities
http://www.vch.ca/your-care/home-community-care
http://www.vch.ca/your-care/home-community-care
https://www.fraserhealth.ca/Service-Directory/Services/home-and-community-care/home-and-community-care#.XzXA8B3_rcN
https://www.fraserhealth.ca/Service-Directory/Services/home-and-community-care/home-and-community-care#.XzXA8B3_rcN
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واحد سالمت جزیره

منطقه ویکتوریا: 250-370-8699

تماس رایگان: 1-877-370-8699

https://www.islandhealth.ca/our-services/home-care-services

واحد سالمت داخلی

ناحیه elowna: شماره 4200-862-250  و سپس کلید 2 را فشار دهید.  

https://www.interiorhealth.ca/YourCare/HomeCommunityCare/Pages/default.aspx

واحد سالمت شمالی

ناحیه ی پرنس جرج: 250-565-2649

تماس رایگان: 1-866-565-2999

https://www.northernhealth.ca/services/home-community-care

https://www.islandhealth.ca/our-services/home-care-services
https://www.islandhealth.ca/our-services/home-care-services
https://www.interiorhealth.ca/YourCare/HomeCommunityCare/Pages/default.aspx
https://www.northernhealth.ca/services/home-community-care
https://www.northernhealth.ca/services/home-community-care
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تغذیه سالم برای سالمندان

دفترچــه ی تغذیــه ســالم بــرای ســالمندان دســتورهای آشــپزی، منــو هــا و اطالعاتــی دربــاره تغذیــه مناســب 
دارد. ایــن دفترچــه بــه زبــان هــای انگلیســی، فرانســوی، چینــی و پنجابــی در دســترس مــی باشــد.

Healthy Eating for Seniors Hand- عبــارت https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home  در وبســایت
Boo را جستجو کنید. 

ــرای ســفارش دادن یــک نســخه رایــگان از دفترچــه در وبســایت https://www.healthlinbc.ca عبــارت  ب
ــا HealthLin BC تمــاس بگیریــد. ــا ب Resource Order Form را جســتجو کنیــد ی

تماس رایگان: 811

711:TTY

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
https://www.healthlinkbc.ca/
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رانندگی

تعاریف

تاریخ انقضا: گواهینامه و بیمه در تاریخ شــخصی اعتبارشــان تمام می شــوند. هنگامی که از تاریخ انقضای 
خود گذشــتند، اســتفاده از آن ها غیرقانونی اســت. رانندگان باید قبل از رانندگی دوباره، گواهینامه یا بیمه ی 

خود را تمدید کنند.

بیمه: یک قرارداد که یک نفر برای محافظت از یک شی ) مانند خانه یا ماشین ( به یک شرکت پول پرداخت 
می کند. اگر خانه یا ماشین آسیب ببیند شرکت بیمه هزینه ی تعمیر یا تعویض آن را پرداخت می کند. 

دچار اختالل: هنگامی که قضاوت و تصمیم گیری یک فرد تحت تاثیر مواد مخدر یا الکل قرار می گیرد.

سربرگ: یک کاغذ که روی آن نام و لوگوی یک شرکت درج شده است.
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الیســنس: دو شــکل نوشــتاری برای این کلمه وجود دارد و هر دو معانی مختلفی دارند. شــما می توانید یک 
Licence ) گواهینامه (  داشته باشید، و می توانید Licensed ) گواهینامه دار ( شوید.

هنگامـی کـه گواهینامـه بـه شـکل Licence مـی آیـد، بـه کارتی گفته می شـود کـه آن را در کیف پول خود  	
نگـه مـی داریـد. ایـن نشـان مـی دهد که شـما اجـازه ی رانندگی در بریتیـش کلمبیا را دارید. 

هنگامـی کـه گواهینامـه بـه شـکل License مـی آیـد، نشـان دهنـده ی این اسـت کـه یک نفـر گواهینامه )  	
اجـازه ( دارد. بـرای مثـال نمایندـگی مجوزدار فروش ماشـین 

حق رهن/قســط: یک قرض قانونی که مربوط به یک شــی مانند ماشــین می باشــد. قســط به این معناســت 
هنگامی که صاحب ماشین، ماشین خود را می فروشد، او باید قسط آن را قبل فروختن پرداخت کرده باشد، 
در این صورت قرض آن پاک شــده اســت. اگر وســیله نقلیه ای بخرید که قسط آن مانده است، باید قسط آن 

را نیز بپردازید. قبل از خرید یک ماشین می توانید وجود یا عدم وجود قسط روی آن را بررسی کنید.

دوباره جدید کردن یک چیز: اگر گواهینامه ی رانندگی شــما در تاریخ 31 دســامبر منقضی می شــود. شما باید 
برای رانندگی دوباره تا قبل از 1 ژانویه آن را تمدید کنید.
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بیمه

:ICBC .می باشد )ICBC( دولت بریتیش کلمبیا صاحب شرکت بیمه ی بریتیش کلمبیا

بیمه ی پایه ای وسایل نقلیه را ارائه می دهد و هزینه های خرابی آن را پرداخت می کند. 	

از راننـدگان جدیـدی کـه مـی خواهنـد گواهینامـه بگیرنـد تسـت مـی گیـرد، و بـه رانندگانی که از کشـورهای  	
دیگـر آمـده انـد نیـز گواهینامه مـی دهد. 

هویـت یـک شـخص را هنگامـی کـه کارت خدمـات بریتیـش کلمبیـا، گواهینامـه رانندـگی و کارت خدمـات  	
سـالمتی را مـی گیـرد، تاییـد مـی کنـد.

وبســایت ICBC اطالعــات ســودمند زیــادی درمــورد رانندـگـی در بریتیــش کلمبیــا دارد. بعضــی از ایــن 
ــی باشــند.  ــز در دســترس م ــای چینــی و پنجابــی نی ــان ه ــه زب ــات ب اطالع

تماس رایگان: 1-800-663-3051

https://www.icbc.com/Pages/default.aspx

https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
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بیمه ی پایه

بــدون بیمــه نبایــد رانندگــی کنیــد. هــر ماشــین ثبــت شــده در بریتیــش کلمبیــا بایــد بیمــه ی خــودکار پایــه 
ای را داشــته باشــد. اگــر تصادفــی کردیــد، بیمــه پــول خســارت ماشــین دیگــر را مــی دهــد. همچنیــن هزینــه 

هــای پزشــکی اگــر فــردی در تصــادف آســیب دیــد را نیــز پوشــش مــی دهــد.

شما می توانید بیمه ی طرح خودکار را برای وسیله نقلیه ی خود در دفاتر معامله بیمه طرح خودکار خریداری 
کنید. این دفاتر مستقل بیمه ی وسایل نقلیه ICBC را می فروشند.

https://www.icbc.com/locators/Pages/default.aspx

بیمه تنها در صورتی از شما مراقبت می کند که آن را قبل از تصادف یا آسیب زدن به ماشین خریداری کرده 
باشید.

ــه  ــردی ک ــد ف ــد مانن ــرار مــی دهن ــر خــود ق ــه ی ماشــین شــما را تحــت تاثی ــه ی بیم ــادی هزین ــوارد زی م
ــرای کار کــردن و ســابقه ی رانندگیتــان. ــد، محــل زندگــی شــما، اســتفاده از ماشــین ب ماشــین شــما را مــی ران

لیســت کــردن نــام تمامی افرادی که با ماشــین شــما رانندگی می کننــد، اهمیت دارد. اگر شــخصی خارج این 
لیســت با ماشــین شــما رانندگی کند و تصادف کند، ممکن اســت الزم باشــد پول بیشــتری پرداخت کنید. با 

معامله گر بیمه ی طرح خودکار خود در مورد لیست رانندگان ماشین خود صحبت کنید.

اگــر درحــال نقــل مــکان بــه بریتیــش کلمبیــا هســتید، ICBC ســوابق رانندگــی تــا 15 ســال قبــل شــما در 
 ICBC کشــور قبلیتــان در مــی آورد. الزم اســت کــه مــدارک رانندگــی خــود را بــه دفاتــر گواهینامــه رانندگــی

ببریــد.

https://www.icbc.com/insurance/moving-travelling/Pages/Insurance-discount-for-new-resi-
dents.aspx

https://www.icbc.com/locators/Pages/default.aspx
https://www.icbc.com/insurance/moving-travelling/Pages/Insurance-discount-for-new-residents.aspx
https://www.icbc.com/insurance/moving-travelling/Pages/Insurance-discount-for-new-residents.aspx
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می توانید یک قرار مالقات را به صورت آنالین رزرو کنید.

در وبسایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت Boo road test را جستجو کنید.

خرید بیمه ی اضافه

اگــر تصــادف کردیــد، بیمــه ی پایــه تمامــی هزینــه هــای آن را پوشــش نمــی دهــد. مــی توانیــد بــا خریــد 
بیمــه ی اضافــی از خــود محافظــت کنیــد. بــرای مثــال، مــی توانیــد بــا خریــداری بیمــه ی تصــادف هزینــه 
هــای مربــوط بــه آســیب ماشــین خــود را پوشــش دهیــد، حتــی اگــر تصــادف تقصیــر خودتــان بــوده اســت. 

از معاملــه گــر بیمــه ی طــرح خــودکار خــود در مــورد بیمــه ی اضافــی ســوال کنیــد.

https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
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گواهینامه ی رانندگی

گواهینامه رانندگی از کشوری دیگر

ــا  ــه بریتیــش کلمبی ــا 90 روز بعــد از مهاجــرت ب شــما مــی توانیــد از گواهینامــه ی کشــور قبلــی خــود ت
ــه  ــه بعــد از رســیدن ب ــرای گواهینامــه رانندگــی بریتیــش کلمبیــای خــود بالفاصل ــد ب اســتفاده کنیــد. بای

ــر کنیــد. ــد خــود صب ــرای دریافــت گواهینامــه جدی اینجــا درخواســت دهیــد. ممکــن اســت الزم باشــد ب

اگر فقط به قصد دیدن و مسافرت آمده اید، می توانید از گواهینامه ی غیر بریتیش کلمبیای خود تا 6 ماه 
استفاده کنید. بعد از 6 ماه به یک گواهینامه بریتیش کلمبیا برای رانندگی در اینجا نیاز دارید.

مراحل مختلفی برای گرفتن گواهینامه رانندگی وجود دارد. این مراحل به محل گواهینامه ی اصلی شما بستگی 
دارد. رانندگان برخی از کشورها ممکن است بدون انجام تست اضافی، گواهینامه ی خود را دریافت کنند. اما 

بقیه باید تست های دانشی، بینایی و مهارت جاده ای را انجام دهند. 

در وبسایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت Driver licensing را جستجو کنید. 

https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
https://www.icbc.com/Pages/default.aspx


228بریتیش کلمبیا

اگر گواهینامه ی شما به زبان انگلیسی نمی باشد، باید ترجمه ی آن را از یک مترجم تایید شده فراهم کنید. 

در وبســایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت Language services را جســتجو کنید و 
به سمت پایین برای یافتن Document Translation اسکرول کنید.

وقتی گواهینامه رانندگی بریتیش کلمبیا را دریافت کردید، نباید از گواهینامه ی قبلی خود 
استفاده کنید.

در وبسایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت Moving to BC را جستجو کنید. 

دانش آموزان نیازی به دریافت گواهینامه ی بریتیش کلمبیا ندارند، اگر: 

یک گواهینامه رانندگی معتبر از کشوری دیگر دارند. 

https://tools.canlearn.ca/cslgs-scpse/cln-cln/reea-mdl/reea-mdl-1-eng.do?nom-name=BC

کارگــران موقتــی خارجــی کــه در زمیــن هــای کشــاورزی کار میکننــد، تــا 12 مــاه مــی تواننــد از گواهینامــه 
رانندگــی کشــور دیگــری اســتفاده کننــد، بعــد از 12 مــاه بــه گواهینامــه بریتیــش کلمبیــا نیــاز دارنــد. 

هنگام رانندگی همیشــه گواهینامه رانندگی را با خود به همراه داشــته باشید. پلیس ممکن است 
از شما در خواست دیدن گواهینامه کند. 

ــد. برخــی از  ــاد بگیری ــا ی قوانیــن رانندگــی و معنــی تابلوهــای موجــود در جــاده هــا را در بریتیــش کلمبی
آن هــا ممکــن اســت بــا چیــزی کــه قبــال یــاد گرفتــه ایــد یکســان باشــد. برخــی دیگــر نیــز ممکــن اســت 
متفــاوت باشــند. بــرای ایــن مســئله مــی توانیــد یــک تســت آنالیــن بــرای دانــش رانندگــی خــود بدهیــد.

https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
https://tools.canlearn.ca/cslgs-scpse/cln-cln/reea-mdl/reea-mdl-1-eng.do?nom-name=BC
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در وبســایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبــارت Practice nowledge test را جســتجو 
کنید. 

Learn to Drive Smart اطالعاتــی درمــورد قوانیــن، تابلوهــا و عالمــت گــذاری هــای جــاده هــا در بریتیــش 
کلمبیــا بــه شــما مــی دهــد. 

در وبسایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت Learn to Drive Smart را جستجو کنید.

 Learn to ــد. اپلیکیشــن ــز بدهی ــود نی ــد تســت تمرینــی را در گوشــی هوشــمند خ ــی توانی ــن م همچنی
Drive Smart را دانلــود کنیــد.

درخواست گواهینامه برای رانندگان جدید

بــرای درخواســت گواهینامــه رانندگــی بریتیــش کلمبیــا بایــد حداقــل 16 ســال ســن داشــته باشــید. اگــر 
زیــر 19 ســال ســن داریــد، بایــد رضایــت نامــه ی ولــی خــود را داشــته باشــید. آن هــا مــی تواننــد بــا شــما بــه 
دفتــر گواهینامــه رانندگــی بیاینــد یــا یــک رضایــت نامــه ی امضــا شــده از آن هــا بــا خــود داشــته باشــید. 

شــما می توانید برای گواهینامه رانندگی در دفاتر گواهینامه رانندگی ICBC در خواســت قرار مالقات  دهید. 
بــا مراجعه بــه وبســایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبــارت Find a service location را 

جستجو کنید.

باید 2 مدرک احراز هویت با خود به همراه داشته باشید.

بــرای رانندگــی وســایل نقلیــه مختلــف بــه گواهینامــه مــورد نیــاز همــان وســیله نیــاز داریــد. مثــال ماشــین، 
موتورســیکلت، اتوبــوس، کامیــون هــای بــزرگ و تاکســی هــا همگــی گواهینامــه خــاص خــود را دارنــد. 

https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
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برنامه ی قبولی گواهینامه 

بریتیــش کلمبیــا یــک برنامــه ی قبولــی گواهینامــه دارد. بــرای گرفتــن حــق کامــل رانندگــی بایــد مراحــل 
خاصــی از آن را پشــت ســر بگذرانیــد. اگــر ایــن اولیــن گواهینامــه ی شــما مــی باشــد، بایــد ابتــدا قوانیــن 
اولیــه و دانــش رانندگــی را یــاد بگیریــد. بعــد از گذرانــدن آزمــون دانشــی ) آییــن نامــه ( شــما بــرای مرحلــه 
ی بعــدی قبــول مــی شــوید. ایــن برنامــه بــه شــما بــرای  تبدیــل شــدن بــه یــک راننــده ی امــن تــر کمــک 

مــی کنــد. 

در وبسایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت Graduated licensing را جستجو کنید. 

مرحله ی یادگیری- اولین مرحله ی گرفتن گواهینامه بریتیش کلمبیا، گرفتن گواهینامه یادگیری 
است. شما باید یک تست دانشی ) آیین نامه ( برای نشان دادن دانستن قوانین رانندگی بریتیش 

کلمبیا بدهید. همچنین باید بینایی خود را تست کرده باشید.

شــما مــی توانیــد تســت آییــن نامــه ی خــود را بــه زبــان انگلیســی، عربــی، کرواســیایی، فارســی، فرانســوی، 
پنجابــی، روســی، چینــی ســاده شــده و ســنتی، اســپانیایی و ویتنامــی بدهیــد. اگــر بــه یــک مترجــم نیــاز 

داریــد بــا دفتــر گواهینامــه رانندگــی ICBC هماهنــگ کنیــد.

گواهینامه یادگیری به مدت 2 ســال اعتبار دارد. شــما حداقل به مدت 12 ماه قبل از تســت رانندگی شــهری 
خــود، بایــد بــا آمــوزگار رانندگی خود تمریــن کنید. در مرحله ی یادگیری یک ســری اعمال را هنــوز نمی توانید 
انجام دهید، برای مثال رانندگی از نصف شــب تا 5 صبح. شــما می توانید لیســتی از قوانین و مقررات گواهی 

یادگیری را به صورت آنالین ببینید.

در وبسایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت Get your L را جستجو کنید.

https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
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در مرحلــه ی تــازه کاری- بعــد از تمرین به مدت 1 ســال، با اجازه ی آموزگار خــود می توانید برای گرفتن مدرک 
تازه کاری خود، تست شهری دهید.

در وبسایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت Get your N را جستجو کنید.

برای دادن تست شهری باید ابتدا قراری را تنظیم کنید. این قرارداد را به صورت آنالین نیز می توانید تنظیم 
کنید.

تماس رایگان: 1-888-715-7775

در وبسایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت Boo road test را جستجو کنید.

ــرای گرفتــن مــدرک کامــل خــود یــک تســت  ــد ب ــازه کاری، مــی توانی ــا مــدرک ت بعــد از گذشــت 2 ســال ب
ــد.  ــر بدهی شــهری دیگ

برای انجام تست های شهری و آیین نامه یک دستمزدی دریافت می کنند. بعد از گذراندن تست شهری، برای 
گرفتن گواهینامه رانندگی خود باید یک هزینه ی دیگری نیز پرداخت کنید. 

در وبسایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت fees را جستجو کنید.

مدارس رانندگی

ــام  ــت ن ــد در کالس هــای رانندگــی ثب ــد، ممکــن اســت بخواهی ــه رانندگــی ای نداری ــچ گواهینام ــر هی اگ
کنیــد. ICBC لیســتی از آموزشــگاه هــای رانندگــی مــورد تاییــد دارد. ممکــن اســت بتوانیــد یــک آمــوزگار 

رانندگــی کــه بــه زبــان خودتــان صحبــت مــی کنــد نیــز بیابیــد. 

https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
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در وبسایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت choose driving school را جستجو کنید.

منابع رانندگان

منابع آنالین خوبی برای رانندگی وجود دارد.

وبسـایت هـای http://www.drivebc.ca و http://www.shiftintowinter.ca اطالعـات بـه روز خوـبی در  	
مـورد وضعیـت جـاده هـا و نکتـه هـای رانندـگی دارد.

وبسـایت http://www.drivebc.ca/directions.html به شـما فاصله تان را از شـهرهای دیگر و مدت زمان  	
الزم بـرای رسـیدن بـه آن هـا را به شـما می گوید.

نقشـه  	  http://www.hellobc.com/british-columbia/transportation-maps/maps.aspx وبسـایت 
هاـیی از شـهرها و مناطـق سرتاسـر بریتیـش کلمبیـا دارد.

https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
http://www.shiftintowinter.ca/
http://www.drivebc.ca/
http://www.drivebc.ca/directions.html
http://www.hellobc.com/british-columbia/transportation-maps/maps.aspx
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قوانین راهنمایی رانندگی

رانندگی امن

کمربند ایمنی

کمربندهــای ایمنــی مــی تواننــد از شــما در مقابــل آســیب دیدگــی یــا مــرگ هنــگام تصادفــات محافظــت 
ــد ایمنــی را  ــد کمربن ــدگان و مســافران بای ــی رانن ــه تمام ــد ک ــی گوین ــا م ــن بریتیــش کلمبی ــد. قوانی کنن
ببندنــد. اگــر شــما یــا مســافرتان کمربنــد ایمنــی نبســته اســت، پلیــس مــی توانــد شــما را جریمــه کنــد و 

ــد. ــه ی آن را بپردازی ــد هزین بای

صندلی های کودک

کــودکان در ماشــین بایــد روی صندلــی هــای کــودک بنشــینند. آن هــا را هرگــز نبایــد روی پــای افــراد دیگــر 
بنشانید. 
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صندلی کودکان در ماشین باید استانداردهای خاصی را رعایت کند. این استانداردها شامل: 

توسط اداره ی جابجایی کانادا تایید شده باشد. 	

ی ماشـین کـودکان یـک تاریـخ انقضاـیی دارد. کـه ایـن تاریـخ بغـل یـا پشـت  	 نـو یـا تقریبـا نـو باشـد. صندـل
ی نوشـته شـده اسـت. بـرای اطمینـان حاصـل کـردن از منقضی نشـدن تاریـخ صندلی، آن را بررسـی کنید.  صندـل

ی ای خـارج کانـادا خریدیـد، ممکـن اسـت اسـتانداردهای مربـوط بـه قوانین  	 سـاخت کانـادا باشـد. اگـر صندـل
امنیـت کانـادا را رعایـت نکرده باشـد.

همچنین قوانینی درمورد استفاده از صندلی ماشین کودکان وجود دارد: 

ی ماشـین کـودک همیشـه بایـد در عقـب ماشـین باشـد. هرگـز نبایـد آن را در جلـوی ماشـین نصـب  	 صندـل
کنیـد. بـه ایـن دلیـل کـه جلـوی ماشـین ایربـگ دارد. اگـر ایربـگ به صندلی کـودک بخورد، ممکن اسـت صدمات 

جـدی ای را وارد کنـد.

کودکان زیر 9 سال باید روی صندلی کودک بنشینند. 	

کودکان بین 9 تا 13 سال نیز باید روی صندلی عقب بنشینند. 	

نوزادان

ی کوچـک وجـود دارد. ) کـه صورت بچه به پشـت قرار  	 ی هـای مخصوصـی بـرای نـوزادان و کـودکان خیـل صندـل
مـی گیرد (.

تمامـی کـودکان 12 ماهـه و کوچکتـر و بـه وزن حداکثـر 9 کیلوگـرم ) 20 پونـد ( باید روی صندلی مخصوص  	
نـوزادان قرار بگیرند.

کودکان 

ی هـای کـودک  	 ی 40 پونـد ( بایـد روی صندـل کـودکان بزرگتـر از 12 مـاه و بیـن 9 تـا 18 کیلوگـرم ) 20 اـل
بنشـینند. 
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ی هـای نـوزادان هم همیشـه  	 ی ماشـین مخصـوص کـودکان بایـد بـه خوـبی متصـل شـده باشـد. صندـل صندـل
ی  ی را بـه گوشـه هـای ماشـین متصـل مـی کنـد. دفترچـه راهنمـای صندـل بایـد یـک بنـد داشـته باشـد کـه صندـل

هـای ماشـین یـا خـود ماشـین را بررسـی کنیـد.

کودکان بزرگتر

ی اسـتفاده می شـوند. ایـن صندلی ها بـرای کودکان بیشـتر از  	 ی هـای بوسـتر بـا کمربنـد هـای معموـل صندـل
ی  19 کیلوگـرم ) 40 پونـد ( هسـتند. کـودکان زیـر 9 سـال یـا 145 سـانتیمتر ) 4 فـوت و 9 اینـچ ( بایـد از صندـل

بوسـتر اسـتفاده کنند. 

تمامی کودکان 9 سال و بزرگتر باید از کمربند های ایمنی معمولی استفاده کنند.  	

انجمـن خـودروی بریتیـش کلمبیـا  )BCAA( اطالعـات زیـادی در مـورد امنیـت کـودک دارد. از وبسـایت بـرای  	
یافتـن اطالعـات زیـر اسـتفاده کنید:

یافتن صندلی کودک مناسب برای سن و اندازه ی کودک خود 	

دیدن ویدیوها برای نصب صندلی کودک در خودرو 	

فهمیدن روش درست برای بستن کمربند ایمنی برای کودک خود روی صندلی کودک 	

برنامــه ی مســافرت کــودک BCAA مــی توانــد بــه شــما در مــورد نحــوه ی گذاشــتن کــودک خــود روی 
ــرای بررســی صندلــی  صندلــی کــودک آمــوزش دهــد. ممکــن اســت کلینیــک هایــی در محــل زندگیتــان ب

هــای ماشــینتان وجــود داشــته باشــد.

داوطلبان آموزش دیده صندلی های ماشین شما و دفترچه راهنمای مالک را چک می کنند. 

تماس رایگان: 1-877-247-5551

در وبسایت https://www.bcaa.com عبارت Child car seat را جستجو کنید.

https://www.bcaa.com/
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برای کسب اطالعات بیشتر

https://www.icbc.com/Pages/ اطالعاتــی درمــورد صندلــی ماشــین کــودکان دارد. در وبســایت ICBC
ــد.  ــارت Child car seats را جســتجو کنی default.aspx عب

مرکز جابجایی کانادا نیز اطالعاتی درباره صندلی های ماشین دارد.

در وبسایت https://tc.canada.ca/en به سمت پایین برای Child car seat اسکرول کنید.

رانندگی خطرناک

رانندگی، الکل و مواد مخدر

بریتیش کلمبیا قوانین سختی درباره رانندگی تحت تاثیر، الکل، گیاه شاهدانه و دیگر مواد مخدر دارد.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/driving-and-cycling/road-safe-
ty-rules-and-consequences/drug-alcohol

 drug impaired و alcohol impaired عبارت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx در وبسات
را جســتجو کنیــد. 

شــما اگــر تحــت اختــالالت ) هنگامــی کــه تصمیم گیری شــما تحــت تاثیر الــکل یا دیگــر مواد 
مخــدر باشــد ( باشــید پلیــس می تواند شــما را متوقف کنــد. در این حالت بایــد جریمه بدهید. 
همچنین ممکن اســت ماشــین و گواهینامه رانندگی خود را از دســت بدهید. حتی ممکن اســت                                     

به زندان بروید

https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
https://tc.canada.ca/en
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/driving-and-cycling/road-safety-rules-and-consequences/drug-alcohol
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/driving-and-cycling/road-safety-rules-and-consequences/drug-alcohol
https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
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راننده حواس پرت

ــا  ــگام رانندگــی، خــالف قوانیــن بریتیــش کلمبی ــل هن ــد موبای اســتفاده از یــک وســیله الکترونیکــی مانن
ــدون حــواس یــک از دالیــل  ــا حــواس پــرت گفتــه مــی شــود. رانندگــی ب ــه ایــن عمــل رانندگــی ب اســت. ب
ــا وســایل  ــل ی ــگام اســتفاده از موبای ــر شــما را هن ــی باشــد. اگ ــا م ــش کلمبی ــات در بریتی ــی تصادف اصل

ــد.  ــه ی آن را بپردازی ــد جریم ــد و بای ــی کنن ــه م ــد، شــما را جریم الکترونیکــی گرفتن

در وبسایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت Distracted driving را جستجو کنید.

سرعت غیرمجاز

ســرعت غیــر مجــاز بــه رانندگــی ســریع تــر از حــد مجــاز گفتــه مــی شــود. در اکثــر شــهرها، حــد ســرعت در 
جــاده هــای اصلــی 50 کیلومتــر بــر ســاعت و خــارج شــهرها ایــن عــدد معمــوال بیشــتر اســت. تابلوهــای حــد 
ســرعت را نــگاه کنیــد. نزدیــک مــدارس و پــارک هــا حــد ســرعت معمــوال 30 کیلومتــر بــر ســاعت اســت. اگــر 
شــما را بــا ســرعت غیــر مجــاز گرفتنــد، جریمــه مــی شــوید و بایــد هزینــه ای بــرای آن پرداخــت کنیــد. ایــن 
جریمــه هــا ممکــن اســت بســیار بــاال باشــند. اگــر جریمــه را پرداخــت نکنیــد، اجــازه ی تمدیــد گواهینامــه 

رانندگــی خــود را نداریــد. 

در وبسایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت speed را جستجو کنید. 

خط های ویژه

در برـخـی از شــهرها خــط هــای مخصوصی بــرای دوچرخه ها وجود دارد. همچنین ممکن اســت خــط هایی برای 
اتوبوس ها و وســایل نقلیه ی با بیش از 2 سرنشــین وجود داشــته باشــد. به این خط ها، خط های پر رفت و 
آمد )HOV( گفته می شــود. وســایل نقلیه الکترونیکی و موتوســیکلت ها ممکن اســت بتوانند از برخی از خط 

های HOV استفاده کنند. برخی از بزرگراه ها نیز خط های HOV دارند. 

به خط های ویژه توجه کنید. ممکن است به خاطر رانندگی در خط های ویژه جریمه شوید.

https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
https://www.icbc.com/Pages/default.aspx


238بریتیش کلمبیا

جریمه های رانندگی

اگر هنگام سرعت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز یا استفاده از تلفن همراه شما را گرفتند، ممکن است جریمه 
شوید و هزینه ای پرداخت کنید. همچنین ماشین و گواهینامه ی رانندگیتان ممکن است برای مدتی مصادره 
شــود. اگر پلیس شــما را هنگام رانندگی متوقف کرد، در ماشــین بمانید. افســر پلیس برای صحبت کردن به 

سمت ماشین شما می آید، از ماشین پیاده نشوید به جز مواردی که خودشان به شما بگویند.

اگــر جریمــه شــدید، هزینــه ی آن را بــه پلیــس پرداخــت نکنیــد. جریمــه ی خــود را مــی توانیــد در مــکان 
هــای زیــر پرداخــت کنیــد:

	 ICBC تنظیم یک قرار مالقات در هر دفتر گواهینامه رانندگی

در بیشتر دفاتر معامله گرهای بیمه ی خودکار 	

	  ICBC در تمامی مراکز درخواست

در یکی از دفاتر ثبت دادگاه استان 	

	 https:// .پرداخـت کنید PayBC همچنیـن مـی توانیـد آن را بـه صـورت چک بوسـیله ی تلفـن، یا آنالین در
 /pay.gov.bc.ca

در وبسایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت Pay ticet را جستجو کنید.

اگر فکر می کنید جریمه ی شــما اشــتباه اســت، می توانید درخواســت لغو آن را بکنید. باید به دادگاه بروید 
و توضیح دهید که چرا فکر می کنید جریمه اشــتباه اســت. اگر قاضی با شــما موافق باشد، نیازی به پرداخت 

جریمه ندارید.

اگر برای رانندگی خشن جریمه شدید، ممکن است مجبور شوید برای بیمه ی ماشین پول بیشتری 
پرداخت کنید. همچنین ممکن است گواهینامه رانندگی خود را از دست دهید. اگر جریمه ی خود 

را پرداخت نکنید، اجازه ی گرفتن گواهینامه رانندگی جدید یا بیمه ی ماشین را ندارید. 

https://pay.gov.bc.ca/
https://pay.gov.bc.ca/
https://pay.gov.bc.ca/
https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
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بلیط های پارکینگ

قبــل از پــارک کــردن ماشــین خــود، بــه تابلوهــای موجــود در خیابــان هــا دقــت کنیــد. ایــن تابلوهــا بــه شــما 
مــی گوینــد کــه کــی و کجــا مــی توانیــد پــارک کنیــد. در بســیاری از مــکان هــا پــارک کــردن در برخــی از 
مواقــع ممنــوع مــی باشــد. بــرای مثــال روی تابلــو هــا و پارکینــگ متــر هــا نوشــته اســت، پــارک کــردن بیــن 
ســاعت 3 تــا 6 عصــر ممنــوع مــی باشــد. برخــی از پارکینــگ هــا یــک دســتگاه پــارک متــر دارنــد کــه بــرای 
پــارک کــردن هزینــه پرداخــت مــی کنیــد. جلــوی ایســتگاه اتوبــوس و شــیرهای آتــش نشــانی نمــی توانیــد 

پــارک کنیــد.

برخی از پارکینگ ها برای افراد دارای معلولیت جســمی رزرو شــده اســت. این مکان ها بوســیله ی یک تابلو 
عالمت گذاری شــده اند و معموال نزدیک به ورودی ســاختمان ها هســتند. تنها افراد دارای معلولیت جسمانی 

در این مکان ها مجوز پارک کردن دارند. اگر به مجوز نیاز دارید با دکتر خود صحبت کنید. 

اگــر در مــکان هــای پــارک ممنــوع و زمــان هــای ممنــوع پــول پارکینــگ خــود را ندهیــد ممکــن اســت جریمــه 
شــوید. ممکــن اســت ماشــین شــما را بــا جرثقیــل ببرنــد. اگــر ایــن اتفــاق رخ داد بایــد بــرای برگردانــدن آن 

پــول پرداخــت کنیــد. 

اگــر جریمــه ی پارکینــگ شــدید، بایــد آن را در اســرع وقــت پرداخــت کنیــد. در بســیاری از مناطــق اگــر 
جریمــه ی خــود را ظــرف 14 ســاعت پرداخــت نکنیــد، بایــد دیرکــرد آن را نیــز پرداخــت کنیــد.
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تصادفات ماشین

اگر تصادف کردید به مراحل زیر عمل کنید:

1- اگر کسی آسیب دیده است با 911 تماس بگیرید.

2- وسیله ی نقلیه خود را از وسط جاده خارج کنید ) اگر انجام این کار امن باشد (.

3- در مورد اینکه چه کسی یا چه چیزی باعث تصادف شد صحبت نکنید.

4- اطالعات زیر را یادداشت کنید:

نام، آدرس و شماره تلفن هرکدام از راننده ها 	

شماره پالک ماشین هرکدام از راننده ها 	

اطالعات بیمه ی ماشین هایی که توسط ICBC بیمه نشده اند. 	

تاریخ، زمان و محل تصادف 	

وضعیت آب و هوایی 	

مسیر رانندگی شما و دیگر راننده ها 	

مبدا شما و راننده های دیگر 	
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5- اگر امکان دارد از صحنه ی تصادف و ماشین خود عکس بگیرید. با دوربین گوشی خود نیز می توانید این 
کار را انجام بدهید.

6- اطالعات خود را به راننده ی دیگر بدهید.

7- نام، آدرس و شماره تلفن تمامی شاهدان تصادف را یادداشت کنید. 

8- اگر دوربین داشبورد دارید، می توانید ویدیوی مربوط به قبل، هنگام و بعد از تصادف را ذخیره کنید.

ICBC گزارش دادن به

ــه ایــن عمــل تقاضــای بیمــه گفتــه مــی شــود. اگــر  ــه ICBC گــزارش دهیــد. ب اگــر تصادفــی کــرده ایــد، ب
ــد. اگــر  ــه ی تعمیــر آســیب وارده را پرداخــت مــی کن ــول واقــع شــد، ICBC هزین تقاضــای شــما مــورد قب
مجــروح شــده ایــد، ICBC مطمئــن خواهــد شــد کــه شــما پشــتیبانی و کمــک الزم را بــرای بهبــودی دریافــت 
ــه  ــه شــما مــی گویــد کــه چگون خواهیــد کــرد. اگــر وســیله ی نقلیــه شــما آســیب دیــده اســت، ICBC ب
میــزان آســیب وارده را تخمیــن بزنیــد ) هزینــه ی تعمیــر ماشــین چقــدر مــی شــود ( و کجــا ماشــین خــود 

را بــرای تعمیــر ببریــد.

شــما می توانید 24 ســاعت روز و 7 روز هفته با ICBC تماس بگیرید. همچنین می توانید تقاضای خود را به 
صورت آنالین انجام دهید. 

تماس برای تقاضای بیمه

مترو ونکوور: 604-520-8222

تماس رایگان ) بریتیش کلمبیا، کانادا و ایالت متحده آمریکا (: 1-800-910-4222

در وبسایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت Report a claim را جستجو کنید.

https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
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خرید ماشین یا کامیون

خرید از یک معامله گر معتبر

بــه کمپانــی فــروش وســایل نقلیــه ) ماشــین و کامیــون (، نمایندگــی فــروش ماشــین گفتــه مــی شــود. 
ــده هــای فــروش  ــو و کارکــرده را مــی فروشــند. در بریتیــش کلمبیــا نماین نمایندگــی هــا ماشــین هــای ن
ماشــین بایــد توســط مرکــز فــروش وســایل نقلیــه )VSA( مــورد تاییــد قــرار گرفتــه باشــد. نمایندگــی هــای 
معتبــر بایــد مــدرک VSA را روی در خــود نصــب کــرده باشــند. آن هــا بایــد یــک مــدرک قابــل مشــاهده در 

ــر خــود داشــته باشــند. Lisensed salespeople کارت مــدرک VSA دارد.  دفت

شما می توانید با استفاده از وبسایت زیر نمایندگی ها و دالل های ثبت شده را چک کنید.

http://publicregistry.mvsabc.com/Pages/en_US/Forms/Public/Register/Default.aspx?Retur-
nUrl=%2f

یــک دالل معتبــر بایــد بــه شــما میــزان کارکــرد ماشــین را بگویــد. آن هــا بایــد مطمئــن شــوند کــه ماشــین 
اســتانداردهای Motor vehicle Act را رعایــت مــی کنــد. اگــر از نمایندگــی هــای معتبــر یــک وســیله نقلیــه 
ــد شــما را در حــل کــردن مشــکلتان  ــا آن مشــکلی پیــدا کردیــد، VSA مــی توان خریدیــد و بعــد از خریــد ب

یــاری کنــد. 

http://publicregistry.mvsabc.com/Pages/en_US/Forms/Public/Register/Default.aspx?ReturnUrl=%2f
http://publicregistry.mvsabc.com/Pages/en_US/Forms/Public/Register/Default.aspx?ReturnUrl=%2f
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بــرای یافتــن نمایندـگـی هــای معتبــر در محــل زندـگـی خــود، بــه صــورت آنالیــن جســتجو کنیــد. اکثــر 
نمایندگــی هــا یــک وبســایت بــا قیمــت هــا و اطالعــات مربــوط بــه وســایل نقلیــه خــود دارنــد. نمایندگــی هــا 
همچنیــن ممکــن اســت در روزنامــه هــا و ســایر وبســایت هــا نیــز تبلیــغ کننــد. قانــون مــی گویــد کــه دالل 
هــا بایــد قیمــت کامــل وســایل نقلیــه را در تبلیغــات خــود بیــان کننــد. ممکــن اســت بــرای خریــد وســایل 
نقلیــه ی آن هــا، هزینــه ی اضافــی ای نیــز نیــاز باشــد ماننــد هزینــه ی مســتند ســازی. ایــن هزینــه هــای 
اضافــی نیــز در تبلیغــات بایــد بیــان شــوند. قبــل از موافقــت بــر ســر قیمــت نهایــی، از هزینــه هــای اضافــی 

نیــز مطلــع شــوید.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد خرید وسایل نقلیه به وبسایت مرکز خرید وسایل نقلیه مراجعه کنید. در 
آن جا ویدیوهایی به زبان انگلیسی، کانتونی، ماندارین و پنجابی وجود دارد. 

در وبسایت https://mvsabc.com زیر منوی Consumer ویدیوی Buying at a dealership را بیابید.

خرید ماشین کارکرده از یک شخص دیگر

بــرای خریــد ماشــین لزومــا نیــازی بــه رفتــن بــه نمایندگــی هــا نداریــد. شــما مــی توانیــد یــک ماشــین را بــه 
صــورت مســتقیم از مالــک آن خریــداری کنیــد. ماشــین هــای بــرای فــروش توســط صاحبشــان در اینترنــت 

و روزنامــه هــا تبلیــغ مــی شــوند. 

مراقب باشید، بسیاری از افرادی که وسیله نقلیه خود را می فروشند دالل های غیر قانونی هستند. دالل های 
غیرقانونی فروشــنده های ماشــین نامعتبر هستند. ممکن اســت هزینه ی کمتری به شما پیشنهاد دهند، اما 
ریســک خرید آن بیشــتر اســت. برای مثال ماشــین ممکن است امن نباشد یا مال فرد دیگری باشد. دالل های 
غیر قانونی مانند نمایندگی های معتبر شــرایط قانونی مورد نیاز را ندارند. اگر با ماشــینی که از یک دالل های 

غیر قانونی خریده اید به مشکل برخورده اید، نمی توانید از VSA کمک بگیرید.

https://mvsabc.com/
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قبل از خرید

قبـل از خریـد ماشـین مـورد نظـر خـود، تحقیقـات مـورد نیـاز را انجـام دهیـد. از قبـل مطمئـن شـوید کـه چقدر  	
پـول مـی توانیـد خـرج کنیـد. اگـر نظـر خـود را عـوض کردیـد ممکـن اسـت دیگر نتوانید ماشـین را پـس بدهید یا 
پـول خـود را پـس بگیریـد. همچنیـن قبـل از امضـای قـرارداد تصمیـم بگیریـد که به چه نوع وسـیله نقلیه ای نیاز 
داریـد. بـه موضوعاـتی مثـل امنیـت خودرو، مصرف سـوخت، هزینه های نگهداری و ویژـگی های دیگر مانند کولر 
ماشـین یا دوربین پشـتیبانی نیز فکر کنید. ماشـین ها و قیمتشـان را با نگاه کردن به سـایت ها و مراجعه به 

دالل هـای مختلـف مقایسـه کنیـد. همچنیـن میتوانیـد بـرای دادن پول کمتر با آن هـا مذاکره کنید. 

سـابقه خـودرو را بررسـی کنیـد تـا متوجـه شـوید تصـادف کـرده یـا مشـکالت دیگـری نداشـته باشـد. مـی  	
توانید گزارشـی از سـابقه خودرو در icbc.com یا carfax.ca دریافت کنید. برای بررسـی سـابقه ماشـین هزینه 
ای از شـما گرفتـه خواهـد شـد. اگـر از یـک فروشـنده مجـاز خریـد مـی کنیـد، از آنهـا بخواهیـد گـزارش سـابقه 
خـودرو را بـه شـما نشـان دهنـد. در صـورت اسـتفاده از وسـیله نقلیـه، بایـد بـه یـک مکانیـک واجـد شـرایط بـرای 

بازرسـی )بررسـی( ماشـین مراجعـه کنیـد.

همیشـه قبـل از خریـد، وسـیله نقلیـه را بـرای تسـت رانندـگی ببریـد. السـتیک هـا را بررسـی کنیـد و همـه  	
مسـائل دیگـر )بـه عنـوان مثـال، چـراغ هـا و بـرف پـاک کـن هـا( را امتحـان کنید. اگر بـه تنهایی با خرید ماشـین 
راحـت نیسـتید، دوسـتی را کـه تجربـه خریـد ماشـین را دارد همـراه خـود بیاوریـد. بـرای اطالعـات بیشـتر، بـه 
بـه  بـا مراجعـه  بریتیـش کلمبیـا مراجعـه کنیـد.  اداره فـروش خـودرو  بخـش راهنمـای خریـد در وب سـایت 
بـه دنبـال راهنمـای خریـد بگردیـد. همچنیـن مـی   consumers زیـر منـوی  https://mvsabc.com وبسـایت
توانیـد اطالعـات خـود را از ICBC بگیریـد. در وبسـایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت 

buy used vehicle را جسـتجو کنیـد. 

از پرداخت ودیعه )قسـمتی از پیش پرداخت( خودداری کنید مگر اینکه مطمئن باشـید خودرو را خریداری  	
خواهیـد کـرد. اگـر ودیعـه مـی دهیـد، بپرسـید کـه بـرای چیسـت و آیـا مـی توانیـد پـول خـود را پـس بگیریـد. 
اطالعـات مهـم را در اسـناد مکتـوب دریافـت کنیـد، بـه عنـوان مثـال، رسـیدی کـه نشـان مـی دهـد سـپرده را 

پرداخـت کـرده ایـد، و لیسـت شـرایط و ضوابـط.

https://mvsabc.com/
https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
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مـردم معمـوال بـرای خریـد ماشـین وام مـی گیرنـد. گاهـی اوقـات شـخصی ممکن اسـت ماشـین خـود را قبل  	
از پرداخت اقسـاط وام خود بفروشـد. اگر شـما آن ماشـین را خریدید، باید اقسـاط آن را نیز به جای فروشـنده 
بپردازیـد. بـه ایـن پدیـده حـق رهـن گفتـه مـی شـود. قبـل از خریـد یک ماشـین بایـد درمورد حق رهـن آن پرس 
و جـو کنیـد. بـرای جسـت و جـو درمـورد حـق رهـن ماشـین بـه سـال سـاخت، مـدل و شـماره شناسـایی ماشـین 
)VIN( نیـاز داریـد. ایـن جسـت و جـو در گـزارش CARFAX قابـل دسترسـی اسـت. معاملـه گـران معتبـر اجـازه ی 
فـروش ماشـین هاـیی بـا حـق رهـن را ندارند. http://www.carfax.ca برای کسـب اطالعات بیشـتر به وبسـایت 

BC registry services مراجعـه کنیـد.

http://www.bcregistryservices.gov.bc.ca/bcreg/pprpg/ppsearch.page

گارانتی 

گارانتــی داشــتن بــه ایــن معناســت کــه فروشــنده در صــورت خرابــی یــک قطعــه آن را بــه صــورت رایــگان 
یــا بــا هزینــه ی کمــی تعویــض مــی کنــد. ماشــین هــای نــو وقتــی از کارخانــه خــارج مــی شــوند گارانتــی 
دارنــد. ماشــین هــای دســت دوم ممکــن اســت توســط فروشــنده گارانتــی شــده باشــند. انــواع مختلفــی 
از گارانتــی وجــود دارد و هــر کــدام چیزهــای مختلفــی را پوشــش مــی دهنــد. قبــل از خریــد یــک ماشــین، 
درمــورد داشــتن یــا نداشــتن گارانتــی، مــوارد تحــت پوشــش گارانتــی و مــدت زمــان اعتبــار آن اطالعــات 

کســب کنیــد.

وام گرفتن

شــما مــی توانیــد بــرای خریــد ماشــین وام نیــز بگیریــد. از یــک بانــک یــا موسســه ی اعتبــاری بــرای گرفتــن 
ــه ایــن عمــل تامیــن  ــه شــما وام دهــد. ب وام ماشــین درخواســت دهیــد. فروشــنده نیــز ممکــن اســت ب
مالــی غیررســمی گفتــه مــی شــود. نــرخ هــای بهــره ی جاهــای مختلــف را بررســی کنیــد. قبــل از وام گرفتــن 
مطمئــن شــوید کــه از تمامــی شــرایط و ضوابــط آن مطلــع شــده ایــد. اگــر بــه کمــک و راهنمایــی نیــاز داردی 

بــا بانــک یــا آژانــس مهاجرتــی خــود تمــاس بگیریــد. 

http://www.carfax.ca/
http://www.bcregistryservices.gov.bc.ca/bcreg/pprpg/ppsearch.page
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قبــل از امضــای قــرارداد و خریــد ماشــین مطمئــن شــوید کــه تمامــی قــول و قرارهــای فروشــنده و معاملــه 
گــر در قــرارداد نوشــته شــده اســت. از هرچیــزی کــه امضــا مــی کنیــد یــک کپــی تهیــه کنیــد. ایــن مــدارک 
را در مکانــی امــن نگهــداری کنیــد. اگــر قراردادتــان بــه توافــق نهایــی نرســیده اســت، ماشــین را نخریــد. اگــر 

چیــزی را از قلــم بندازیــد ممکــن اســت در آینــده وقــت و هزینــه ی شــما را هــدر دهــد. 
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ماشین های خارج بریتیش کلمبیا

اگــر ماشــینی از خــارج بریتیــش کلمبیــا بخریــد یــا بــا خــود ماشــینی بــه آنجــا بیاوریــد، باید در قبال بررســی 
آن هزینــه ای بپردازیــد تــا بتوانیــد آن را ثبــت کنیــد و بــرای آن بیمــه بگیریــد. بــا دالل ماشــین خــود بــرای 
اطــالع نحــوه ی وارد کــردن ماشــین خــود بــه درون بریتیــش کلمبیــا تمــاس بگیریــد. همچنیــن مــی توانیــد 

در وبسایت https://www.icbc.com/Pages/default.aspx عبارت import vehicle را جستجو کنید. 

اجاره و به اشتراک گذاری ماشین

خریــد و صاحــب بــودن یــک ماشــین مــی توانــد گــران باشــد. شــما بایــد بــرای خــود ماشــین، بیمه، ســوخت و 
مراقبــت از آن هزینــه بپردازیــد. اگــر نیــاز زیــادی در اســتفاده از یــک ماشــین نداریــد. مــی توانیــد ماشــین 
اجــاره کنیــد یــا بــه یــک گــروه اشــتراک گــذاری ماشــین بپردازیــد. شــما مــی توانیــد ماشــین، کامیــون و 
ون را از شــرکت هــای اجــاره ی خــودرو اجــاره کنیــد. اکثــر اجــاره دهنــدگان خــودرو بصــورت روزانــه هزینــه 
ی آن را دریافــت مــی کننــد. همچنیــن بایــد بــرای بیمــه و ســوخت آن نیــز هزینــه بپردازیــد. شــما نمــی 

توانیــد یــک خودرویــی را بــدون بیمــه اجــاره کنیــد. 

https://www.icbc.com/Pages/default.aspx
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در یــک شــبکه ی بــه اشــتراک گــذاری ماشــین، گروهــی از افــراد یــا یــک کســب و کار، تعــدادی ماشــین 
دارنــد کــه شــما مــی توانیــد بــا پرداخــت هزینــه ای، ماشــینی را اجــاره کنیــد. همچنیــن ممکــن اســت بــرای 
عضویــت در آن شــبکه، هزینــه ای بپردازیــد. اجــاره کــردن ماشــین در شــبکه هــای بــه اشــتراک گــذاری 
ماشــین ممکــن اســت بــرای شــما ارزان تــر تمــام شــود. معمــوال شــرکت اشــتراک گذارنــده هزینــه ی 

ســوخت، بیمــه و نگهــداری ماشــین را مــی دهــد. 

در اینترنت برای یافتن شــرکت های اجاره و به اشــتراک گذاری ماشــین جســتجو کنید. در ونکوور به وبسایت 
https://www.translin.ca مراجعه و عبارت car sharing  را جستجو کنید. 

https://www.translink.ca/
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استخدام شدن و کسب و کار

تعاریف

مــدرک: برخی از شــغل ها برای اســتخدامی بــه آموزش یا تمرینات خاصی نیاز دارند. بــه این امر، مدرک گفته 
می شــود. افرادی که این دانش را ندارند اجازه ی کار نخواهند داشــت. هر فرد برای کارکردن در آن شــغل ها 

به مدرک نیاز دارد. 

همکار: فردی که با شما کار می کند. 

جبران خسارت: حقوقی برای فردی که مجروح است یا بیکار شده است.

محرمانه: هنگامی که شخصی یک اطالعاتی را با یک فرد دیگر به اشتراک می گذارد و آن اطالعات به صورت 
راز نگه داشته می شود و با کس دیگری به اشتراک گذاشته نشود. 

کارمند: کسی که برای یک شرکت یا شخص دیگری کار می کند.

کارفرما: شخصی که فرد دیگری را برای کار کردن استخدام می کند.

اخراج: اخراج کردن یک شخص از کار خود.
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پا در میانی: کارکردن با 2 شخص یا گروه برای یافتن راه حل برای هر دو طرف

پــس از دبیرســتان: تحصیــالت رســمی بعد از دبیرســتان. این تحصیالت مــی تواند در کالج، دانشــگاه یا یک 
موسسه باشد.

مراجع: افرادی که شما را می شناسند و می توانند شما را به عنوان یک مستاجر یا کارمند خوب توصیه کنند. 

صنعت تحت نظارت: کاری که برای کارکنان خود قوانین خاصی برای واجد شرایط شدن آن ها دارد.

فسخ: وقتی یک کار تمام می شود یا یک شرکت شخصی را اخراج می کند.
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شماره بیمه اجتماعی 

بــرای کار کــردن در کانــادا بــه یــک شــماره بیمــه اجتماعــی )SIN( نیــاز داریــد. همچنیــن بــرای بهــره بــردن 
ــرای کســب اطــالع در مــورد نحــوه ی  ــه یــک SIN نیــاز داریــد. ب از امتیــازات و برنامــه هــای دولتــی نیــز ب
https://www.canada.ca/ .و مــدارک مــورد نیــاز بــرای آن، بــا دولــت کانــادا تمــاس بگیریــد SIN گرفتــن

en/employment-social-development/services/sin.html

تماس رایگان: 1-866-274-6627

شــماره SIN شــما شــخصی مــی باشــد و اطالعــات مهمــی در مــورد شــما دارد. در مــورد نحــوه ی مراقبــت از 
http://www.esdc.gc.ca/en/sin/protect.page .خــود اطالعــات کســب کنیــد SIN

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin.html
http://www.esdc.gc.ca/en/sin/protect.page
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یافتن یک شغل 

برای یافتن شغل کجاها بگردیم.

WorBC

WorBC  بخشــی از دولــت بریتیــش کلمبیــا مــی باشــد. شــما مــی توانیــد بــه وبســایت آن هــا مراجعــه 
کــرده و در مــورد شــغل هــا و حرفــه هــای مختلــف اطالعــات کســب کنیــد. همچنیــن مــی توانیــد در مــورد 
اقتصــاد، صنایــع و بــازارکار بریتیــش کلمبیــا نیــز اطالعــات کســب کنیــد. شــما مــی توانیــد درمــورد خدمــات 

اســتخدامی و برنامــه هــای آموزشــی شــغل هــای مختلــف اطــراف خــود نیــز اطالعــات کســب کنیــد. 

http://www.worbc.ca/

همچنین منابع بسیار زیادی برای افراد تازه وارد در بریتیش کلمبیا وجود دارد. 

https://www.worbc.ca/Resources-for/New-to-B-C.aspx

http://www.workbc.ca/
https://www.workbc.ca/Resources-for/New-to-B-C.aspx
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WorBC خدمات استخدامی

ــگان  ــه صــورت رای ــد. در آن جــا منابعــی ب ــرای یافتــن شغلشــان کمــک مــی کن ــراد ب ــه اف مرکــز WorBC ب
وجــود دارد کــه مــی توانیــد بــرای یافتــن شــغل خــود اســتفاده کنیــد. گاهــی اوقــات آن هــا بــرای چیزهایــی 
کــه ممکــن اســت بــرای کارکــردن نیــاز داشــته باشــید بــه شــما کمــک هزینــه مــی دهنــد، بــرای مثــال کرایــه 
ی اتوبــوس یــا کفــش کار. آن هــا همچنیــن ممکــن اســت آمــوزش مهــارت هــا و فرصــت تجربیــات کاری 
را بــرای شــما فراهــم کننــد. افــرادی کــه از خدمــات مرکــز WorBC اســتفاده مــی کننــد ممکــن اســت بــرای 

کمــک هزینــه هــای مخــارج زندگــی واجــد شــرایط شــوند. 

مرکز WorBC دارای خدمات: 

پشتیبانی و کارگاه های مختلف برای یافتن شغل مورد نظر شما 	

آموزش مهارت های مختلف 	

تجربیات کاری 	

خدماتی برای افرادی که می خواهند برای خودشان کار کنند. 	

ارائـه کمـک بـرای یافتـن شـغل، آمـاده کـردن رزومـه، برقـراری ارتبـاط بـا کارفرمایـان و آمـاده شـدن بـرای یک  	
مصاحبـه کاری

کمک و پشتیبانی های تکنولوژی برای افرادی که معلولیت دارند. 	

ی بـرای شـرکت کـردن در خدمـات و شـروع بـه کار شـدن، شـامل مراقبـت از کـودک، انتقال  	 حمایـت هـای ماـل
یافتـن، لبـاس هـا و ابـزارآالت ضـروری بـرای کار و تفسـیر و ترجمـه زبـان.

http://www.worbccentres.ca :نزدیک خود را بیابید WorBC مرکز

http://www.workbccentres.ca/
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منابع دیگر

بــا آژانــس مهاجرتــی خــود صحبــت کنیــد. آن هــا ممکــن اســت کارگاه هایــی درمــورد مهــارت جســت جــوی 
شــغل، حــق و حقــوق کارکنــان و مســئولیت هــای آن هــا و آداب و رســوم محــل کار در کانــادا برگــزار کننــد. 
ایــن آژانــس هــا کارگاه هایشــان را بــه زبــان هــای مختلــف برگــزار مــی کننــد. آژانــس مهاجرتــی نزدیــک 

خــود را بیابیــد. 

	 https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp اقامت دائم، شامل پناهندگان

اقامـت موقـت، شـامل متقاضیـان پناهندـگی، کارکنـان موقـت خارـجی، و دانـش آمـوزان بعـد از متوسـطه  	
http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents خارـجی 

اعالمیه هایی در WorBC برای یافتن شغل و حرفه ی مورد نظر شما وجود دارد. 	

https://www.worbc.ca/Jobs-Careers/Find-Jobs.aspx

	 http://www.jobban.gc.ca :فدرال همچنین اعالمیه های کاریابی دارد job ban وبسایت

شـما ممکـن اسـت بـرای برنامـه هـای اسـتخدامی کـه شـما را بـرای یافتـن شـغلتان کمـک مـی کننـد، واجـد  	
شـرایط باشـید.

http://www.worbc.ca/Employment-Services/Labour-Maret-Programs.aspx

مرکــز the silled immigrant اطالعــات و برنامــه هــای اســتخدامی ای دارد. اطالعــات مــورد نیــاز خــود را بــه 
صــورت آنالیــن یــا از طریــق مراجعــه حضــوری کســب کنیــد. دفتــر آن هــا در کتابخانــه عمومــی ونکــور مــی 

https://pwp.vpl.ca/siic :باشــد. آدرس: ونکــور، خیابــان 350 جورجیــای غربــی. وبســایت

به دوســتان، معلمان، آشــنایان، همســایگان و مشاوران خود بگویید که دنبال کار هستید. آن ها ممکن است 
شما را راهنمایی کنند یا شما را به یک کارفرما معرفی کنند.

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
http://www.welcomebc.ca/temporaryresidents
https://www.workbc.ca/Jobs-Careers/Find-Jobs.aspx
http://www.jobbank.gc.ca/
http://www.workbc.ca/Employment-Services/Labour-Market-Programs.aspx
https://pwp.vpl.ca/siic/
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روزنامه ی محلی زندگیتان نیز ممکن است اعالمیه های کاریابی داشته باشد. در بخش های مربوط به شغل 
مورد نظر خود بگردید. همچنین می توانید این بخش ها را در وبسایت روزنامه نیز بخوانید.

برخــی کســب و کار هــا نیــز اعالمیــه هایــی روی در و پنجــره هــا نصــب مــی کننــد. بســیاری از مغــازه هــا، 
 help ــوان ــا عن ــه هایــی ب ــال اعالمی ــه دنب ــد. ب ــن روش اســتفاده مــی کنن ــه هــا و رســتوران هــا از ای کاف
ــه هــا،  ــاب خان ــن کســب و کارهــا همچنیــن ممکــن اســت در کت ــد. ای ــا seeing بگردی wanted، hiring ی

ــار فروشــی نیــز اعالمیــه پخــش کننــد.  مراکــز تفریحــی و خــوار و ب

اگر شرکتی وجود دارد که عالقه به کار در آن دارید، می توانید از آن ها در مورد وضعیت استخدامی آن ها 
بپرسید. همچنین می توانید به دفتر آن ها مراجعه کنید، با آن ها تماس بگیرید یا ایمیل بفرستید.

بســیاری از شــرکت هــای بــزرگ، بخــش هــای خاصــی بــرای اســتخدام کارکنــان جدیــد دارنــد. بــه ایــن بخــش، 
منابــع انســانی )HR( گفتــه مــی شــود. بــرای مثــال یــک بیمارســتان، هتــل یــا مدرســه ممکــن اســت دارای 
بخــش منابــع انســانی باشــد. بــرای یافتــن شــغل در شــرکت هــای بــزرگ بــا بخــش منابــع انســانی آن هــا 

تمــاس بگیریــد.

بخــش خدمــات عمومــی بزرگتریــن کارفرمــا در بریتیــش کلمبیا می باشــد. با مراجعــه به وبســایت آن ها در 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/ .مــورد فرصت های شــغلی و اعالمیه هــای کاریابی مطلــع شــوید

careers-myhr/job-seeers

ــه دنبــال شــغلی مربــوط بــه تحصیــالت و تجربیــات خــود در کشــور مــادر خــود هســتید، برنامــه ی  اگــر ب
ــا مهــارت، بــه درد شــما مــی خــورد.  مســیر شــغلی بــرای مهاجــران ب

https://www.welcomebc.ca/Wor-or-Study-in-B-C/Wor-in-B-C/Employment-Language-Programs

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/careers-myhr/job-seekers
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/careers-myhr/job-seekers
https://www.welcomebc.ca/Work-or-Study-in-B-C/Work-in-B-C/Employment-Language-Programs
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چگونگی درخواست برای یک شغل

فرم های کاریابی

اکثــر شــرکت هــا از شــما مــی خواهنــد کــه فرمــی را بــرای آن هــا پــر کنیــد. شــما بایــد آدرس خــود، شــماره 
تلفــن، ســابقه کاری و مشــخصات افــرادی کــه بــرای آن هــا کار کــرده ایــد را بــه آن هــا بدهیــد. قبــل از پــر 
کــردن فــرم مطمئــن شــوید کــه تمامــی اطالعــات را بــا خــود داریــد. برخــی از شــرکت هــا فــرم شــما را بــه 

صــورت حضــوری مــی گیرنــد و برخــی دیگــر نیــز بــه صــورت آنالیــن.

وبســایت WorBC اطالعاتی درمورد فرم های شــغلی دارد. شــما همچنین می توانید در مورد نحوه ی نوشــتن 
رزومه، آماده شــدن برای مصاحبه کاری، آشــنایی با افرادی که می توانند شــما را در یافتن شــغل کمک کنند و 

استفاده از فضای مجازی جهت یافتن شغل اطالعات کسب کنید.

https://www.worbc.ca/Jobs-Careers/Find-Jobs/Power-up-your-job-search.aspx

رفرنس ها )مراجع(

قبــل از گشــتن بــه دنبــال کار، تعــدادی رفرنــس بــرای خــود بیابیــد. رفرنــس هــا بــه افــرادی گفتــه مــی شــود 
کــه شــما را مــی شناســند و مــی تواننــد شــما را بــرای کاری پیشــنهاد کننــد. کارفرمایــان ممکــن اســت بــا 
ــام،  ــد ن ــع شــوند. شــما بای ــودن شــما مطل ــد و در مــورد واجــد شــرایط ب رفرنــس هــای شــما تمــاس بگیرن

شــماره تمــاس و آدرس آن هــا را هنــگام درخواســت بــرای یــک شــغل بــه کارفرمایــان خــود بدهیــد. 

https://www.workbc.ca/Jobs-Careers/Find-Jobs/Power-up-your-job-search.aspx
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اگــر بــه تازگــی بــه کانــادا آمــده ایــد، ممکــن اســت هیــچ رفرنســی نداشــته باشــید. کارهــای داوطلبانــه مــی 
توانــد شــما را در کســب تجربــه ی کاری و آشــنایی بــا افــراد تــازه کمــک کنــد.

http://www.worbccentres.ca :ممکن است شما را در یافتن کارهای داوطلبانه کمک کند WorBC مرکز

بررسی سو پیشینه

 برخــی از کارفرمایــان ممکــن اســت از شــما درخواســت بررســی ســو پیشــینه کننــد. بررســی ســو پیشــینه 
یــک گــزارش رســمی از پلیــس مــی باشــد. ایــن گــزارش نشــان مــی دهــد کــه آیــا تــا بحــال بــرای یــک عمــل 
غیرقانونــی دســتگیر شــده ایــد )گناهــکار شــناخته شــده باشــید(. اگــر ســو پیشــینه داریــد همچنــان مــی 
ــد را اســتخدام نمــی  توانیــد کار پیــدا کنیــد. هرچنــد برخــی از کارفرمایــان افــرادی کــه ســو پیشــینه دارن
کننــد، بــرای مثــال مــدارس و شــرکت هــای مراقبــت از کــودک. مــی توانیــد بــرای بررســی ســو پیشــینه بــه 

https://justice.gov.bc.ca/eCRC/home.htm :صــورت آنالیــن درخواســت دهیــد

رزومه

بسیاری از شرکت ها هنگامی که برای شغلی درخواست می دهید، از شما رزومه یا نامه ی دارای پوشش می 
خواهند. رزومه تحصیالت و تجربیات کاری شما را شرح می دهد و اینکه کی شاغل بوده اید و چکار کرده اید. 
فرمت و محتویات رزومه بر اساس شغلی که می خواهید برای آن درخواست دهید ممکن است فرق کند. 

نامــه ی دارای پوشــش، یــک نامــه ی کوتــاه بــه کارفرمــا مــی باشــد. شــما بایــد در آن بنویســید کــه چــرا ایــن 
شــغل را مــی خواهیــد و بــه چــه دالیلــی در ایــن شــغل خــوب عمــل خواهیــد کــرد. ایــن نامــه بســیار مهــم 
اســت زیــرا باعــث مــی شــود کــه کارفرمــا بهتــر شــما را بشناســد. همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه مهــارت 

ارتبــاط برقــرار کــردن شــما چقــدر اســت. بــرای ایــن نامــه قوانیــن خاصــی وجــود دارد. 

به عنوان مثال، یک نامه پوششــی باید شــامل یک صفحه یا کمتر باشــد. همچنین باید اطالعات تماس کامل 
شما از جمله نام، شماره تلفن، آدرس ایمیل و آدرس منزل را نیز داشته باشد.

http://www.workbccentres.ca/
https://justice.gov.bc.ca/eCRC/home.htm
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ببینیــد کــه شــرکت، رزومه و نامه پوششــی شــما را چگونه می خواهــد دریافت کند، به عنــوان مثال از طریق 
ایمیل، از طریق یک وب سایت، یا به صورت چاپ شده بر روی کاغذ باشد. 

برای یادگیری نحوه نوشتن رزومه و نامه پوششی خود به وب سایت WorkBC مراجعه کنید.

workbc.ca/Jobs-Careers/Find-Jobs/Power-upyour-job-search.aspx

مراکــز WorkBC نیــز کارگاه هــای رایــگان ارائــه مــی دهنــد. بــرای یافتــن مرکــز نزدیــک خــود بــه وب ســایت 
WorkBCCentres.ca :روبــرو مراجعــه کنیــد

بخش جستجوی کار در بانک کار کانادا اطالعاتی در مورد نوشتن رزومه دارد.

مصاحبه های شغلی

ــرای  اگــر واجــد شــرایط باشــید و کارفرمــا از رزومــه و نامــه شــما خوشــش بیایــد، ممکــن اســت شــما را ب
مصاحبــه دعــوت کنــد. ایــن جلســه ای بــرای کارفرماســت تــا دربــاره شــما اطالعــات بیشــتری کســب کنــد. 
مصاحبــه معمــوال در محــل کارفرمــا انجــام مــی شــود، امــا مــی توانــد تلفنــی یــا آنالیــن نیــز باشــد. کارفرمــا 
در مــورد تحصیــالت، مهــارت هــا و تجربــه کاری شــما ســواالتی مــی پرســد. آنهــا ممکــن اســت چیزهایــی 

از ایــن قبیــل بپرســند:

چرا می خواهید اینجا کار کنید؟ 	

چرا فکر می کنید بهترین فرد برای این کار هستید؟ 	

در مورد خودتان توضیح دهید. 	

در مورد مشاغل دیگری که داشته اید توضیح دهید. 	

https://www.workbc.ca/Jobs-Careers/Find-Jobs/Job-application-tips.aspx
https://www.workbc.ca/Employment-Services/WorkBC-Centres/Find-Your-WorkBC-Centre.aspx
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کارفرمایــان از شــما مــی خواهنــد کــه در مــورد مهــارت هــای خــود توضیــح دهیــد. پاســخ دادن بــه ســواالت 
را قبــل از مصاحبــه تمریــن کنیــد.

کارفرمایــان همچنیــن از شــما مــی خواهنــد کــه به تجــارت آنها اهمیــت دهید. بنابرایــن قبل از 
مصاحبه با شرکت آنها آشنا شوید.

در مصاحبه، شما نیز می توانید از کارفرما در مورد وظایف شغلی، دستمزد، ساعات کار، مزایا و زمان تعطیالت 
سوال بپرسید.

در وب ســایت WorkBC دربــاره رزومــه، نامــه هــای پوششــی و مصاحبــه هــای شــغلی اطالعــات بیشــتری 
workbc.ca/Jobs-Careers/Find-Jobs/Power-upyour-job-search.aspx :مــی توانیــد کســب کنیــد

همچنین اطالعاتی در وب سایت Job Bank کانادا وجود دارد.

jobbank.gc.ca - روی »جستجوی شغل« و »برنامه ریزی شغلی« در منو کلیک کنید.

پروفایل های شغلی

WorkBC اطالعاتــی در مــورد بیــش از 500 شــغل مختلــف دارد. ایــن وبســایت بــه بســیاری از ســواالت شــما 
در مــورد مشــاغل و مشــاغل خــاص در بریتیــش کلمبیــا پاســخ مــی دهــد. در ایــن ســایت مــی توانیــد در 

مــورد شــرایط کار، شــرایط شــغلی، دســتمزد و مــوارد دیگــر اطالعــات کســب کنیــد. 

workbc.ca/Jobs-Careers/Explore-Careers.aspx

خدمات برای مهاجران ماهر

ممکن است بتوانید از مهارت ها، تجربه، تحصیالت و مدارک خود برای کار در کانادا استفاده کنید.

https://www.workbc.ca/Jobs-Careers/Find-Jobs/Job-application-tips.aspx
https://www.jobbank.gc.ca/home
https://www.jobbank.gc.ca/home
https://www.workbc.ca/Jobs-Careers/Explore-Careers.aspx
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مرکــز اطالعــات مهاجــران ماهــر )Skilled Immigrant Info Centre( مــی توانــد بــه شــما در یافتــن اطالعــات 
در مــورد مشــاغل خــاص کمــک کنــد. آنهــا مــی تواننــد در مــورد فرصــت هــای شــغلی مختلــف در رشــته شــما 
)صنعــت( بــه شــما اطالعــات بدهنــد. آنهــا همچنیــن از مهاجرانــی کــه کســب و کار راه انــدازی مــی کننــد 
حمایــت مــی کننــد. شــما مــی توانیــد اطالعــات را بــه صــورت آنالیــن پیــدا کنیــد یــا بــه صــورت حضــوری 

مراجعــه کنیــد. دفتــر آنهــا در کتابخانــه عمومــی ونکــوور اســت.

خیابان 350 جورجیا غربی، ونکوور

pwp.vpl.ca

مسیرهای شغلی برای مهاجران ماهر )Career Paths for Skilled Immigrants( به متخصصان کمک می کند 
تــا از مهــارت هــا، آموزش و مدارک خارجی خود برای کار در بریتیش کلمبیا اســتفاده کنند. آنها می توانند به 
شــما کمک کنند تا مشــاغلی مطابق با تجربه و ســابقه خود پیدا کنید. آنها همچنین خدمات زیر را ارائه می 

دهند:

آموزش زبان مرتبط با شغل 	

برنامه ریزی شغلی و مربیگری 	

ارزیابی )بررسی( اعتبارنامه و تجربه 	

ارتباط با مقامات ناظر 	

ارجاع به کارفرمایان و مربیان 	

کمک مالی برای پرداخت هزینه های حرفه ای آموزش یا مجوزها 	

فرصت های تجربه کاری در کانادا، به عنوان مثال از طریق برنامه های کار - تحصیلی یا مشاغل موقت 	

اگــر شــغل شــما یــا مــدارک تحصیلــی شــما در بریتیــش کلمبیــا بــه رســمیت شــناخته نمی شــود، مســیرهای 
WelcomeBC. .شــغلی بــرای مهاجــران ماهــر مــی توانــد بــه شــما در یافتــن گزینــه هــای دیگــر کمــک کنــد

ca، »مســیرهای شــغلی بــرای مهاجــران ماهــر« را جســتجو کنیــد.

https://www.vpl.ca/siic/
https://www.vpl.ca/siic/
https://www.welcomebc.ca/
https://www.welcomebc.ca/
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دریافت گواهی کار در بریتیش کلمبیا

برخــی از مشــاغل در بریتیــش کلمبیــا تحــت نظــارت هســتند. ایــن بــدان معناســت کــه افــراد بــرای انجــام 
ایــن مشــاغل بــه تحصیــالت و آمــوزش ویــژه نیــاز دارنــد و بایــد ثابــت کننــد کــه مهــارت هــا و آمــوزش هــای 

الزم را دارنــد کــه بــه آن گواهینامــه گفتــه مــی شــود.

اگــر مــی خواهیــد در یک شــغل تحت نظارت کار کنید، باید نشــان دهید که تحصیالتی کــه دریافت کرده اید 
شرایط کانادا را دارد. شما باید گواهینامه خود را بررسی کنید و ممکن است برای کار در اینجا نیاز به تحصیالت 

یا آموزش بیشتری داشته باشید.
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آیا باید گواهینامه دریافت کنم؟

ــرای کار در بریتیــش  اگــر هــر یــک از ایــن مــوارد در مــورد شــما صــدق مــی کنــد، بایــد ببینیــد کــه آیــا ب
کلمبیــا مجــاز هســتید یــا خیــر، بــه عنــوان مثــال:

به دانشگاه رفته اید 	

به کالج رفته اید 	

کارآموزی داشته اید 	

گواهی، دیپلم، یا مدرک مربوط به کار خود را تکمیل کرده اید 	

برای استفاده از یک عنوان )به عنوان مثال، دکتر یا استاد( ثبت نام کرده اید  	

برای کار گذشته خود به یک مجوز، ثبت نام یا گواهی نیاز داشته اید 	

لطفا توجه داشته باشید

کلمات دیگری به معنای "مجاز" وجود دارد. این موارد شــامل "دارای اجازه"، "تعیین شــده"، "دارای مجوز"، "عضو" یا 
"ثبت شده" است.

ببینید آیا برای انجام کار خود مجاز هستید یا خیر.

1. به jobbank.gc.ca بروید.

2. روی »برنامه ریزی شغلی« و سپس روی »نمایه های شغلی« کلیک کنید.

3. نام شغل یا حرفه خود را تایپ کنید. لیستی از مشاغل را مشاهده خواهید کرد. نام شغلی را انتخاب کنید 
که شبیه شغل شما باشد.

4. بعد، منطقه را انتخاب کنید: "استان بریتیش کلمبیا". روی "جستجو" کلیک کنید.

5. در زیــر نــام شــغل، روی »نیازها« کلیک کنید. اطالعات مربوط به "گواهینامــه و مجوز حرفه ای" را بخوانید. 

https://www.jobbank.gc.ca/home
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ممکن اســت پیوندی به نام "ســازمان ناظر" )که به آن ســازمان تنظیم و مقررات نیز گفته می شود( مشاهده 
کنید. این دفتری است که قوانین صدور گواهینامه را تعیین می کند. برای یافتن اطالعات در مورد دریافت 

گواهی، روی لینک کلیک کنید.

Job Bank .6 خواهد گفت که آیا شغل شما در بریتیش کلمبیا مورد تایید است یا خیر.

مشــاغل بــا نــام یکســان ممکــن اســت در کشــورهای مختلــف متفــاوت باشــند و مقایســه آنهــا مــی توانــد 
ســخت باشــد. مشــاغلی کــه ممکــن اســت در کشــور دیگــری نیــاز بــه گواهینامــه نداشــته باشــند، ممکــن 
اســت در کانــادا نیــاز بــه گواهینامــه داشــته باشــند. حتــی ممکــن اســت بســته بــه اینکــه در کــدام قســمت 
از کانــادا هســتید یــا بــرای چــه کســی کار مــی کنیــد )بــه عنــوان مثــال دســتیاران مراقبــت هــای بهداشــتی( 

متفــاوت باشــد.

گرفتن گواهینامه

ــه مرجــع نظارتــی صحیــح مراجعــه کنیــد. وب ســایت آنهــا معمــوال نحــوه  ــرای دریافــت گواهــی، بایــد ب ب
درخواســت را بــه شــما مــی گویــد. شــما بایــد مــدارک رســمی را از کشــور خــود ارســال کنیــد و در اســرع وقــت 
درخواســت خــود را بفرســتید. برخــی از مراجــع نظارتــی بــه شــما اجــازه مــی دهنــد قبــل از آمــدن بــه کانــادا 

درخواســت دهیــد. اگــر اینطــور نباشــد، بایــد بالفاصلــه پــس از ورود درخواســت دهیــد.

1. در مورد ثبت نام و "عضویت" در وب سایت به دقت مطالعه کنید.

2. از طریق تلفن یا ایمیل با مرجع ناظر در تماس باشید و در مورد آموزش  و مدارک خارجی خود سوال بپرسید.

3. مدارک خود را برای درخواســت آماده کنید. قبل از ترجمه یا ارزیابی اســناد خود با مرجع ناظر صحبت کنید. 
این مرجع ممکن است قوانینی در مورد مکان مراجعه برای این خدمات داشته باشد.

4. بپرسید که آیا نیاز به شرکت در امتحان دارید یا باید نشانی از کارفرمای قبلی خود ارائه دهید.
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5. جمع آوری پول برای پرداخت هزینه ها. این کار ممکن است صدها یا حتی هزاران دالر هزینه داشته باشد. 
اگر پول ندارید، ممکن است بتوانید وام کم بهره ای دریافت کنید تا به شما در پرداخت هزینه ها کمک کند. 

این برنامه ها کمک مالی ارائه می کنند:

برنامـه مسـیرهای شـغلی بـرای مهاجـران ماهـر WelcomeBC.ca، »مسـیرهای شـغلی بـرای مهاجـران ماهـر«  	
را جسـتجو کنیـد.

وام های شناسایی اعتبارنامه خارجی 	

	 successbc.ca/fcr :موفقیت

	  /pics.bc.ca/programs/employment/foreign-credential-cognition :عکس

	 issbc.org/our-services/fcrloans :ISSBC

انتظار برای نتایج

ممکــن اســت چندیــن مــاه طــول بکشــد تــا درخواســت شــما ارزیابــی شــود. در ایــن مــدت، ســازمان ناظــر 
ممکــن اســت:

برای بررسی تجربه شما با مراجع و کارفرمایان قبلی تان تماس بگیرد 	

مهارت های مرتبط با شغل شما را بیازماید 	

با شما مصاحبه کند 	

مدارک یا اطالعات بیشتری بخواهد 	

قبل از اینکه بتوانید استخدام شوید و در یک شغل مجاز در بریتیش کلمبیا شروع به کار کنید، 
باید گواهینامه خود را دریافت کنید.

https://www.welcomebc.ca/
https://successbc.ca/fcr
https://pics.bc.ca/programs/employment/foreign-credential-recognition/
https://pics.bc.ca/programs/employment/foreign-credential-recognition/
https://issbc.org/our-services/fcrloans
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آموزش تکمیلی

ــوزش بیشــتری داشــته  ــه آم ــاز ب ــا نی ــش کلمبی ــاز در بریتی ــک صنعــت مج ــرای کار در ی ــن اســت ب ممک
باشــید. بــه ایــن آمــوزش "ارتقــا" یــا "آمــوزش پــل" مــی گوینــد. از یــک مرجــع ناظــر یــا یــک کارفرمــا بپرســید 

کــه بــه چــه نــوع ارتقــا یــا آمــوزش پلــی نیــاز داریــد.

نحوه دریافت کمک

برنامــه "مســیرهای شــغلی بــرای مهاجــران ماهــر" مــی توانــد بــه ارزیابــی و شناســایی مــدارک شــما در کانــادا 
کمــک کنــد. همچنیــن مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد بــرای دریافــت مجوزهــای حرفــه ای درخواســت دهید. 
اگــر شــغل یــا مــدارک شــما در بریتیــش کلمبیــا بــه رســمیت شــناخته نمــی شــود، مســیرهای شــغلی بــرای 

مهاجــران ماهــر مــی توانــد بــه شــما در یافتــن گزینــه هــای دیگــر کمــک کنــد.

WelcomeBC.ca - جستجوی "مسیرهای شغلی برای مهاجران ماهر"

مرکز اطالعات مهاجران ماهر می تواند اطالعاتی در مورد مشاغل خاص و فرصت های شغلی به شما بدهد. آنها 
همچنین می توانند به شــما در راه اندازی کســب و کار کمک کنند. اطالعات الزم را در وب ســایت آنها بیابید. 

اگر در منطقه ونکوور زندگی می کنید، می توانید به دفتر کتابخانه عمومی ونکوور مراجعه کنید.

West Georgia Street, Vancouverpwp.vpl.ca/siic

اطالعات بیشتر

WelcomeBC اطالعاـتی در مـورد مشـاغل تحـت نظـارت و مـدارک خارجی دارد. همچنین می توانید داسـتان  	
Welcomebc.ca/fqr :هـای مهاجـران و تجربیـات آنها را در بریتیـش کلمبیا بخوانید

	 workbc.ca/labourmarketprograms :اطالعاتی در مورد برنامه های اشتغال و ارتقاء دارد WorkBC

https://www.welcomebc.ca/
https://www.vpl.ca/siic/
https://www.welcomebc.ca/Resources-For/For-regulators/Foreign-Qualifications-Recognition-(FQR)
https://www.workbc.ca/Employment-Services/Labour-Market-Programs.aspx
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بــا یــک مرکــز WorkBC تمــاس بگیریــد تــا در مــورد ارزیابــی اعتبارنامــه خارجــی ســوال کنیــد. آنهــا برنامــه  
هــای آموزشــی را کــه در خــارج از کانــادا انجــام داده ایــد بررســی مــی  کننــد تــا ببیننــد آیــا الزامــات شــغلی 

بریتیــش کلمبیــا را بــرآورده مــی کننــد.

workbc.ca/Employment-Services/WorkBCCentres/Find-Your-WorkBC-Centre.aspx

مرجع ناظر ممکن است از شما بخواهد که از یکی از این سازمان ها ارزیابی دریافت کنید: 	

	 )ICES( خدمات ارزیابی اعتبارنامه بین المللی

bcit.ca/ices

مرکز اطالعات کانادایی برای اعتبارنامه های بین المللی  	

cicic.ca/2/home.canada

سایر منابع

ی )کالـج هـا و دانشـگاه هـا( برنامـه هـای آموزشـی و ارتقای شـغلی دارند. شـما  	 موسسـات تحصیـالت تکمیـل
مـی توانیـد بـرای برنامـه هـای آموزش شـغلی مدارس در بریتیش کلمبیا، در اینترنت جسـتجو کنید. مسـتقیما 
بـا مدرسـه تمـاس بگیریـد و از آنهـا در مـورد برنامـه هایشـان بپرسـید. قبل از ثبت نام برای یـک برنامه، با مرجع 

نظارـتی خـود تمـاس بگیریـد و بپرسـید کـه آیـا ایـن برنامـه، نیازهای آنهـا را برآورده می کنـد یا خیر.

gov.bc.ca/gov/content/education-training/post-secondary-education/find-a-programor-insti-
tute/find-an-institute

برنامـه هـای معیـار زبـان کاناداـیی بـه شـما در مهـارت هـای زبـان انگلیسـی کمـک مـی کنـد. آنهـا ارزیاـبی  	
هـای زبـان انگلیسـی، کالس هـا و آمـوزش هـای ویـژه ارائـه مـی دهنـد. آنهـا مـی تواننـد بـه شـما کمـک کنند تا 
انگلیسـی خـاص مرتبـط بـا شـغل خـود را یـاد بگیریـد. از مرجـع ناظـر خـود بپرسـید کـه چـه نـوع دوره هـای زبـان 

language.ca :انگلیسـی را بـرای صـدور گواهینامـه بایـد بگذرانیـد

https://www.workbc.ca/Employment-Services/WorkBC-Centres/Find-Your-WorkBC-Centre.aspx
https://www.bcit.ca/ices/
https://www.cicic.ca/2/home.canada
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/post-secondary-education/find-a-program-or-institution/find-an-institution
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/post-secondary-education/find-a-program-or-institution/find-an-institution
https://www.language.ca/home/


267بریتیش کلمبیا

آژانس های هماهنگ کننده ممکن اسـت دوره های آموزشـی کوتاهی را برای کمک به شـما در یافتن کار  	
ارائـه دهنـد. آنهـا ممکـن اسـت آمـوزش زبـان رایـگان ارائـه دهنـد. آنهـا همچنیـن می تواننـد به شـما در یافتن 
کارفرمایاـنی کـه آمـوزش هـای شـغلی ویـژه ای ارائـه مـی دهنـد کمـک کننـد. یـک آژانـس هماهنـگ کننـده در 

نزدیـکی خـود پیـدا کنید.

ساکنین دائمی، از جمله پناهندگان 	

cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp

سـاکنان موقت، از جمله درخواسـت دهندگان پناهندگی، کارگران خارجی موقت و دانشـجویان بین المللی  	
پـس از تحصیالت تکمیلی 

welcomebc.ca/temporaryresidents

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.welcomebc.ca/temporaryresidents
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کار کردن

پیوستن به اتحادیه

اتحادیــه گروهــی از کارمنــدان اســت کــه بــا هــم کار مــی کننــد تــا بــا کارفرمــا صحبــت کننــد. اتحادیــه هــا 
ــا، شــرایط کاری بهتــر و مــوارد دیگــر را داشــته باشــند. اتحادیــه  ممکــن اســت درخواســت دســتمزد، مزای
هــا بــه کارگــران کمــک مــی کننــد تــا مشــکالت خــود را بــا کارفرمایــان حــل کننــد. آنهــا همچنیــن زمانــی کــه 

کارفرمــا قانــون یــا قــرارداد را نقــض مــی کنــد، بــه کارمنــدان کمــک مــی کننــد.

اتحادیه ها برای فعالیت در محل کار باید گواهینامه داشته باشند. یعنی همه کارگران به حمایت از اتحادیه 
رای داده اند. کارمندان برای عضویت در اتحادیه عوارض )پول( می پردازند. حق الزحمه اتحادیه به طور خودکار 

از چک های حقوقی شما کسر می شود )گرفته می شود(. 

همــه کارکنــان حــق قانونــی عضویــت در اتحادیــه را دارنــد. در برخــی مشــاغل بــرای اســتخدام حتمــا بایــد 
عضــو اتحادیــه شــوید.

اگر در اتحادیه هســتید و با کارفرمای خود مشــکل دارید، با اتحادیه خود صحبت کنید. یک نفر از اتحادیه با 
شما همکاری و در مورد وضعیت شما با کارفرما صحبت می کند. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد اتحادیه 

ها، با فدراسیون کار بریتیش کلمبیا تماس بگیرید. ونکوور بزرگ: 604-430-1421

bcfed.ca

https://bcfed.ca/
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قوانین مربوط به کار

قانــون اســتانداردهای اســتخدام )The Employment Standards Act(، قانونــی بــرای حمایــت از کارگــران 
در بریتیــش کلمبیــا اســت. کارفرمایــان بایــد از ایــن قانــون پیــروی کننــد. بــه عنــوان مثــال، قانــون مــی  
گویــد کارفرمایــان بایــد بــه کارگــران اجــازه دهنــد تــا بعــد از 5 ســاعت کار، 30 دقیقــه وقــت ناهــار بــدون 
حقــوق داشــته باشــند. ایــن قانــون همچنیــن مــی  گویــد کــه اگــر شــغل خــود را رهــا کنیــد، کارفرمــای شــما 
ــول بدهــد. قوانیــن دیگــر از  ــه شــما پ ــد ب ــرای تمــام ســاعاتی کــه کار کــرده  ای ــد ظــرف مــدت 6 روز ب بای
حقــوق کارگــران بــرای مــوارد دیگــر محافظــت مــی کنــد، ماننــد حقــوق اضافــه کاری )حقــوق بیشــتر بــرای کار 
اضافــی( و مرخصــی )مرخصــی از کار بــا حقــوق(. قانــون اســتانداردهای اســتخدامی شــامل کارگــران تمــام 

وقــت، پــاره وقــت و غیــر رســمی مــی شــود.

اگر کارفرمای شــما از این قوانین پیروی نمی کند، در مورد این موضوع با آنها صحبت کنید. اگر مشــکل حل 
نشد، با اتحادیه خود یا شعبه استانداردهای استخدام تماس بگیرید. تلفن رایگان: 1-833-236-3700

gov.bc.ca/gov/content/employmentbusiness/employment-standards-advice/employment-standards

اگــر بــه شــعبه اســتانداردهای اســتخدامی شــکایت کنیــد از شــما محافظــت مــی شــود. کارفرمــای شــما 
نمــی توانــد شــما را بــه ایــن دلیــل کــه شــکایت کــرده ایــد اخــراج کنــد. آنهــا نمــی تواننــد بگوینــد کــه شــما 
را اخــراج مــی کننــد یــا از پرداخــت حقــوق خــودداری مــی کننــد. بــرای اطالعــات بیشــتر، بــه وب ســایت زیــر 

مراجعــه کنیــد.

www2.gov.bc.ca/gov/content/employmentbusiness/employment-standards-advice/employ-
ment-standards/forms-resources/igm/esa-part-10-section-83

برخی از کارکنان توســط قانون اســتانداردهای اســتخدام حمایت نمی شــوند. این شامل کارکنانی می شود که 
دارای شــغل های خودناظر هســتند که به عنوان مثال شــامل پزشــکان، وکال و حســابداران می شود. همچنین 

شامل افرادی می شود که کسب و کار خود را دارند.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/forms-resources/igm/esa-part-10-section-83
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/forms-resources/igm/esa-part-10-section-83
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کارکنــان مــی تواننــد بــه عنــوان کارمنــد شــرکت یــا به عنوان پیمانکار مســتقل اســتخدام شــوند. پیمانکاران 
مســتقل خوداشــتغال هســتند و آنهــا بــرای خودشــان کار مــی کننــد. گاهــی مشــخص نیســت کــه شــخص، 
کارمنــد شــرکت اســت یــا پیمانــکار مســتقل )خوداشــتغال(. ایــن موضــوع بــر حقــوق کارمنــدان تاثیــر مــی 
گــذارد. ممکــن اســت شــرکت و کارگــر در مــورد ایــن موضــوع اختــالف نظــر داشــته باشــند. اگــر ایــن اتفــاق 

بــرای شــما افتــاد، بــا شــعبه اســتانداردهای اســتخدامی تمــاس بگیریــد.

اگر عضو اتحادیه هستید، شعبه استانداردهای استخدامی نمی تواند به شما کمک کند. اگر در 
این زمینه مشکلی دارید، باید با یکی از اعضای اتحادیه خود صحبت کنید. 

ساعات کار و اضافه کاری

ــر کارفرمایــی  ــه اســت. اگ ــا 8 ســاعت در روز و 40 ســاعت در هفت ــول کار در بریتیــش کلمبی ــان معم زم
از شــما بخواهــد کــه بیــش از 8 ســاعت در روز یــا بیــش از 40 ســاعت در هفتــه کار کنیــد، بایــد حقــوق 
بیشــتری بــه شــما بپــردازد. بــه ایــن پرداخــت اضافــه کاری گفتــه مــی شــود. پرداخــت اضافــه کاری یــک و 
نیــم برابــر )1.5 برابــر( حقــوق ســاعتی معمولــی شــما اســت. بــه عنــوان مثــال، اگــر دســتمزد معمولــی شــما 

16 دالر در ســاعت باشــد، دســتمزد اضافــه کاری شــما 24 دالر در ســاعت خواهــد بــود. 

کارکنان پاره وقت یا غیر رسمی اگر بیش از 8 ساعت در روز کار کنند، باید حقوق اضافه کاری دریافت کنند. 
کارفرما نمی تواند پولی که کمتر از 2 ســاعت کار باشــد را به شــما پرداخت کند، حتی اگر زمان کار کمتر از 2 
ســاعت باشــد. اگر کارفرما از شــما بخواهد که ســر کار بیایید و شــما برای کار خود را معرفی کنید، باید حداقل 

برای 2 ساعت به شما حقوق بدهند.

gov.bc.ca/gov/content/employmentbusiness/employment-standards-advice/employment-stan-
dards/hours

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/hours
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/hours
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برـخـی از مشــاغل بــرای ســاعات کار و اضافه کاری مجبور نیســتند قوانین را رعایت کنند. اگــر در مورد قوانین 
شغلی خود سوالی دارید با شعبه استانداردهای استخدام تماس بگیرید.

مرخصی

پــس از 5 ســاعت کار، کارفرمــای شــما بایــد 30 دقیقــه بــه شــما اســتراحت دهــد. کارفرمــا مجبــور نیســت 
بــرای زمــان اســتراحتتان بــه شــما پــول بدهــد.

اگر کارفرما از شما بخواهد که در زمان تعطیالت آماده کار باشید، یا اگر از شما بخواهد که قبل از تمام شدن 
30 دقیقه به محل کار خود بازگردید، باید هزینه این زمان را به شما بپردازد.

شــما ممکــن اســت در یــک شــیفت بــا وقفــه زمانــی کار کنیــد. ایــن یــک شــیفت بــا یــک وقفــه طوالنــی 
بــدون پرداخــت حقــوق بــرای زمــان میــان دو شــیفت اســت. بــه عنــوان مثــال، بســیاری از کارمنــدان 
رســتوران 4 ســاعت در صبــح و 4 ســاعت در عصــر کار مــی کننــد. فاصلــه بیــن شــروع اولیــن شــیفت تــا 
پایــان آخریــن شــیفت بایــد کمتــر از 12 ســاعت باشــد. اگــر در یــک شــیفت کار مــی کنیــد، کارفرمــا بایــد 

حداقــل 2 ســاعت کار بــرای کل روز بــه شــما دســتمزد بدهــد، نــه بــرای هــر قســمت از شــیفت شــما.

در هر هفته کاری، باید 1 زمان استراحت داشته باشید که حداقل 32 ساعت طول بکشد. این بدان معناست 
که اگر کارفرمای شما از شما بخواهد که 7 روز متوالی در طول یک هفته کار کنید، باید یک و نیم برابر حقوق 

ساعتی شما را برای ساعاتی که در کوتاه ترین روز کار می کنید، پرداخت کند.

gov.bc.ca/gov/content/employmentbusiness/employment-standards-advice/employment-stan-
dards/hours

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/hours
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/hours
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دریافت حقوق 

بیشــتر کارگــران هــر 2 هفتــه یــک بــار یــا دو بــار در مــاه حقــوق مــی گیرنــد. کارفرمــای شــما ممکــن اســت بــا 
یــک چــک حقــوق را بــه شــما پرداخــت کنــد. برخــی از کارفرمایــان ممکــن اســت بــا واریــز مســتقیم )بــا واریــز 
مســتقیم پــول بــه حســاب بانکــی شــما( حقوقتــان را بــه شــما پرداخــت کننــد. بــرای دریافــت مســتقیم پــول 
بایــد بــه صــورت کتبــی بــا ایــن موضــوع موافقــت کنیــد. کارفرمــای شــما بایــد ظــرف 8 روز پــس از پایــان 
هــر دوره حقــوق را بــه شــما پرداخــت کنــد. آنهــا بایــد بــا هــر چــک، یــک فیــش حقــوق )ســوابق( بــه شــما 
بدهنــد. فیــش حقــوق بایــد ســاعاتی کــه کار کــرده ایــد، نــرخ حقــوق و ســاعات اضافــه کاری شــما را نشــان 
دهــد. همچنیــن کل مبلــغ پرداختــی، کســورات )مالیــات و کارمــزد( و خالــص پرداختــی شــما )پولــی کــه پــس 

از انجــام همــه کســرها دریافــت مــی کنیــد( را بایــد نشــان بدهــد.

gov.bc.ca/gov/content/employmentbusiness/employment-standards-advice/employment-standards/wages

کسر از حقوق 

قانون می گوید که یک کارفرما باید برای پرداخت مالیات ها و برنامه های خاص، پولی را از چک حقوق شــما 
کسر کند. این کسر از حقوق ممکن است شامل موارد زیر باشد:

مالیات بر درآمد: دولت کانادا برای پرداخت هزینه خدمات عمومی از کارگران مالیات می گیرد. 	

طـرح بازنشسـتگی کانـادا: طـرح بازنشسـتگی کانـادا )CPP( یـک برنامـه دولـت کانـادا اسـت. بازنشسـتگی  	
جایگزیـن بخشـی از درآمـد شـما در هنـگام بازنشسـتگی و تـرک کار مـی شـود.

اگــر واجــد شــرایط باشــید، تــا پایــان عمــر ماهانــه حقــوق دریافــت خواهیــد کــرد. اگــر کارفرمــا داریــد، او نیمی از 
ســهم CPP شــما را از هــر چــک حقوقــی کســر مــی کنــد و نیمــی دیگــر از ســهم شــما را پرداخــت خواهــد کــرد. 

اگر خوداشتغال هستید، کل سهم را خودتان باید پرداخت کنید. دولت هم به این برنامه پول می دهد. مبلغی 
که دریافت می کنید بستگی به میزان کار شما دارد. اگر کسی که شامل طرح بازنشستگی کانادا می شود فوت 
کند، ممکن اســت همســر او واجد شرایط دریافت پرداخت  های طرح بازنشستگی کانادا باشد. به این پرداختی 

مزایای بازمانده می گویند.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/wages
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بیمـه اشـتغال )EI(: بیمـه اشـتغال یـک برنامـه دولـت کانـادا اسـت و بـه کارکناـنی که شـغل خود را از دسـت  	
ی کـه بـه دنبـال شـغل جدیـد هسـتید بیمـه اشـتغال بـه شـما حقـوق ماهانـه  مـی دهنـد کمـک مـی کنـد. در حاـل
مـی دهـد. همـه افـرادی کـه در کانـادا کار مـی کنند مقداری پول به صندوق بیمه اشـتغال مـی پردازند. پرداخت 
هـای بیمـه اشـتغال )حـق بیمـه( از چـک حقـوق ماهیانـه شـما کسـر مـی شـود و کارفرمایـان نیـز آن را پرداخـت 
مـی کننـد. اگـر شـغل خـود را از دسـت بدهیـد و حـق بیمـه اشـتغال پرداخـت کـرده باشـید، ممکـن اسـت واجـد 

شـرایط دریافـت مزایـای )پرداخـت( بیمه اشـتغال باشـید.

مزایـای مشـمول مالیـات: برـخی از کارفرمایـان بـه کارکنـان خـود مزایـای رایگاـنی از جملـه جـای پـارک، کارت  	
اتوبـوس، یـا خدمـات مراقبـت از دنـدان مـی دهنـد. مزایـای رایـگان ماننـد بخشـی از درآمـد شـما در نظـر گرفتـه 

مـی شـود و شـما بـرای آنهـا مالیـات خواهیـد پرداخـت.

حقـوق اتحادیـه: اتحادیـه هـا حقـوق )هزینـه( خـود را از اعضـا دریافـت می کننـد. اگر در اتحادیه هسـتید و  	
اتحادیـه بـا کارفرمـای شـما قـرارداد دارد، هزینـه اتحادیه از حقوق شـما کسـر می شـود.

کسـورات داوطلبانـه: مـی توانیـد از طریـق کسـورات در چـک حقـوق خـود درخواسـت کنیـد بـرای طـرح هـای  	
بیمه اضافی یا کمک های مالی به موسسـات خیریه بپردازید. این کسـورات داوطلبانه هسـتند و شـما مجبور 
ی بدهیـد تا این کسـورات را از حسـابتان  نیسـتید آن را پرداخـت کنیـد. شـما بایـد بـه کارفرمـای خـود اجـازه کتـب
کـم کنـد. همچنیـن مـی توانیـد از کارفرمـای خـود بخواهیـد کـه بـرای چیزهـای دیگر از حقوق شـما کسـر کند، از 

جمله:

مساعده )دستمزد پرداخت شده قبل از کار( 	

چیزهایــی کــه از کارفرمــا خریــده ایــد )بــه عنــوان مثــال، اگــر در یــک فروشــگاه الســتیک کار مــی کنیــد  	
و الســتیک را بــه صــورت اعتبــاری مــی خریــد(

اســتفاده شــخصی از دارایــی کارفرمــا )بــه عنــوان مثــال، اگــر وســیله نقلیــه یــا آپارتمانــی را از کارفرمــا  	
اجــاره کنیــد(
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کارفرمای شما نمی تواند برای پوشش هزینه های تجارت از حقوق شما کسر کند. به عنوان مثال، یک کارفرما 
نمی تواند پولی را برای پرداخت شکسته شدن اموال شرکت، آسیب اموال یا سرقت از حقوق شما کسر کند. 

کارفرمای شما همچنین مجاز نیست که از شما بخواهد چنین هزینه هایی را پرداخت کنید. 

برای اطالعات بیشتر به وب سایت شعبه استانداردهای استخدامی مراجعه کنید.

gov.bc.ca/gov/content/employmentbusiness/employment-standards-advice/employment-stan-
dards/wages/deductions

حداقل دستمزد

حداقــل دســتمزد کمتریــن مبلغــی اســت کــه یــک کارگــر در هــر ســاعت مــی توانــد دریافــت کنــد. از ژوئــن 
2021، حداقــل دســتمزد در بریتیــش کلمبیــا 15.20 دالر در ســاعت اســت. کارفرمایــان بایــد حداقــل 
دســتمزد را بــه همــه کارگــران بپردازنــد. ایــن دســتمزد بــرای کارگــران تمــام وقــت، پــاره وقــت و غیــر رســمی 
یکســان اســت. بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد حداقــل دســتمزد، بــه وب ســایت شــعبه اســتانداردهای 

اســتخدام مراجعــه کنیــد.

Gov.bc.ca – جستجوی عبارت »دریافت پول برای کار«

برخــی از کارگــران بــا »نــرخ مقــدار« حقــوق مــی گیرنــد. ایــن بــدان معناســت کــه آنهــا بــه ازای مقــدار کاری 
کــه انجــام مــی دهنــد، حقــوق مــی گیرنــد، نــه تعــداد ســاعات. بــه عنــوان مثــال، اگــر در مزرعــه ای مشــغول 
چیــدن میــوه هســتید، ممکــن اســت بــه ازای هــر پونــد میــوه ای کــه مــی چینیــد، دســتمزد دریافــت کنیــد. 
اگــر نویســنده هســتید، ممکــن اســت بــرای هــر کلمــه مقــدار مشــخصی درآمــد کســب کنیــد. صــرف نظــر از 
نحــوه پرداخــت شــما، حداقــل دســتمزد بایــد بــه شــما پرداخــت شــود. برخــی از کارگــران، ماننــد آنهایــی کــه 
میــوه یــا ســبزی مــی چیننــد، ممکــن اســت حداقــل دســتمزد متفاوتــی داشــته باشــند. قبــل از شــروع کار 

دربــاره نحــوه پرداخــت حقــوق خــود بپرســید.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/wages/deductions
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/wages/deductions
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
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کودکان و کار

ــد. آنهــا فقــط  ــد در ســاعات مدرســه کار کنن ــر 15 ســال نمــی توانن ــد کــودکان زی ــادا مــی گوی ــون کان قان
مــی تواننــد قبــل و بعــد از مدرســه کار کننــد. بــرای اســتخدام کــودکان زیــر 15 ســال، کارفرمــا بایــد اجــازه 
کتبــی )نامــه( را از والدیــن دریافــت کنــد. معمــوال کــودکان زیــر 12 ســال اجــازه کار ندارنــد. آنهــا بایــد مجــوز 

اســتخدام کــودک از شــعبه اســتانداردهای اســتخدامی داشــته باشــند.

کــودکان ممکــن اســت کارهــای کوچکی را قبل یا بعد از مدرســه انجام دهند که به عنوان مثال شــامل تحویل 
روزنامه یا نگهداری از کودک می شود. این مشاغل مشمول قانون استانداردهای استخدامی نیستند.

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد اســتخدام جوانــان بــه ســایت شــعبه اســتانداردهای اســتخدامی 
مراجعــه کنیــد:  Gov.bc.ca – جســتجوی عبــارت »اســتخدام جوانــان«

تعطیالت

همــه کارگــران بایــد حداقــل 2 هفتــه مرخصــی بــا حقــوق، پــس از 1 ســال کار کامــل دریافــت کننــد. اگــر 
قبــل از رفتــن بــه مرخصــی کار خــود را تــرک کنیــد، کارفرمــای شــما بایــد مقــداری پــول اضافــی بــرای حقــوق 
مرخصــی بــه شــما بدهــد. دســتمزد مرخصــی بایــد حداقــل 4 درصــد از درآمــد شــما باشــد. پــس از 5 ســال 

مانــدن در یــک شــغل، بایــد 3 هفتــه مرخصــی و 6 درصــد حقــوق مرخصــی دریافــت کنیــد.

برای اطالعات بیشتر در مورد تعطیالت، به وب سایت استانداردهای استخدام مراجعه کنید.

Gov.bc.ca - جستجوی "تعطیالت"

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
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تعطیالت رسمی 

اکثــر تعطیــالت در کانــادا توســط دولــت تعییــن مــی شــود کــه بــه آنهــا تعطیــالت رســمی مــی گوینــد. در 
تعطیــالت رســمی، یــک روز مرخصــی از کار دریافــت مــی کنیــد، ولــی همچنــان حقــوق مــی گیریــد. برخــی 
الزامــات بــرای اعمــال ایــن قوانیــن وجــود دارد. بــرای مثــال، شــما بایــد 30 روز یــا بیشــتر بــرای کارفرمــای 
خــود کار کــرده باشــید. بایــد حداقــل 15 روز از 30 روز قبــل از تعطیــالت کار کــرده باشــید. اگــر در تعطیــالت 
ــر  ــم براب ــک و نی ــد ی ــی کنی ــه کار م ــام ســاعاتی ک ــرای تم ــد ب ــای شــما بای ــد، کارفرم ــی کنی رســمی کار م
دســتمزد داده و همچنیــن متوســط دســتمزد روزانــه را بــه شــما بدهــد. یــک و نیــم برابــر دســتمزد، یعنــی 
حقــوق ســاعتی معمــول شــما بــه اضافــه نصــف ایــن مبلــغ اســت. بــه عنــوان مثــال، اگــر شــما 16 دالر در 
ســاعت درآمــد داشــته باشــید، یــک و نیــم برابــر آن 24 دالر در ســاعت خواهــد بــود. میانگیــن دســتمزد 
روزانــه همــان چیــزی اســت کــه معمــوال در یــک روز کاری بــه دســت مــی آوریــد. اگــر در تعطیــالت رســمی 

کار نمــی کنیــد، همچنــان حــق دریافــت حقــوق متوســط روز را داریــد.

10 روز تعطیالت رسمی در بریتیش کلمبیا وجود دارد:

روز سال نو )1 ژانویه( 	

روز خانواده )سومین دوشنبه فوریه( 	

جمعه خوب )جمعه قبل از یکشنبه عید پاک، در ماه مارس یا آوریل( 	

روز ویکتوریا )دوشنبه قبل از 24 می( 	

روز کانادا )1 جوالی. اگر 1 جوالی یکشنبه باشد، تعطیلی رسمی روز 2 جوالی است( 	

روز بریتیش کلمبیا )اولین دوشنبه ماه آگوست( 	

روز کارگر )اولین دوشنبه ماه سپتامبر( 	

روز شکرگزاری )دوشنبه دوم اکتبر( 	

روز یادبود )11 نوامبر( 	

روز کریسمس )25 دسامبر( 	
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برای اطالعات بیشــتر در مورد تعطیالت رســمی در بریتیش کلمبیا، به وب ســایت اســتانداردهای اســتخدام 
مراجعه کنید.

gov.bc.ca/gov/content/employmentbusiness/employment-standards-advice/employment-stan-
dards/statutory-holidays

مرخصی گرفتن از کار

کارمنــدان مــی تواننــد بــه دالیــل مشــخصی از مرخصــی اســتفاده کننــد. اگــر بــه یکــی از ایــن دالیــل نیــاز 
بــه مرخصــی داریــد، کارفرمــا مجبــور نیســت بــه شــما پــول بدهــد، امــا ممکــن اســت دولــت کانــادا مقــداری 

پــول بــه شــما بدهــد.

مرخصی زایمان و والدین 

مرخصــی زایمــان بــرای زنــان بــاردار، اســتراحت از کار اســت. زنــان بــاردار ممکــن اســت تــا 17 هفتــه مرخصــی 
ــان  ــه مرخصــی زایم ــر ب ــل از آن شــروع شــود. اگ ــا قب ــوزاد ی ــد ن ــد از روز تول ــان داشــته باشــند و بای زایم
نیــاز داریــد، بایــد در اســرع وقــت درخواســت دهیــد و حداقــل 4 هفتــه قبــل از رفتــن بــه مرخصــی بایــد 

درخواســت خــود را ارائــه دهیــد. 

اگر زنی به دلیل تولد یا پایان بارداری نتواند به سر کار بازگردد، می تواند 6 هفته دیگر مرخصی بگیرد.

مرخصــی والدیــن یــک اســتراحت از کار بــرای والدینــی اســت کــه نــوزاد جدیــد دارنــد. زنانــی کــه از مرخصــی 
ــا ۶۱ هفتــه مرخصــی والدیــن داشــته باشــند. ســایر والدیــن  ــد ممکــن اســت ت زایمــان اســتفاده کــرده  ان
ممکــن اســت تــا ۶۲ هفتــه از مرخصــی والدیــن اســتفاده کننــد. والدینــی کــه کودکــی را بــه فرزنــدی قبــول 

مــی کننــد نیــز مــی تواننــد از مرخصــی والدیــن اســتفاده کننــد.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/statutory-holidays
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/statutory-holidays
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والدین می توانند برای دریافت مزایای بیمه کار در طول مرخصی زایمان و والدین درخواست دهند. این بدان 
معناست که در حالی که شما کار نمی کنید، دولت مقداری پول به شما می دهد. مزایای والدین ممکن است 

بین والدین واجد شرایط به اشتراک گذاشته شود.

والدیــن بایــد بــرای دریافــت مزایــای زایمــان بیمــه اشــتغال یــا مزایــای والدیــن درخواســت دهنــد و بــه آنهــا 
پولــی بــه طــور خــودکار پرداخــت نمــی شــود. بــرای اطالعــات بیشــتر:

وب سایت قانون استانداردهای استخدامی بریتیش کلمبیا  	

gov.bc.ca/gov/content/employmentbusiness/employment-standards-advice/employment-stan-
dards/time-off/leaves-ofabsence

بررسی اجمالی مزایای بیمه اشتغال مادران و والدین 	

 canada.ca/en/services/benefits/ei/eimaternity-parental.html

مراقبت دلسوزانه

مرخصی مراقبت دلسوزانه

اگر نیاز به مراقبت از فردی در خانواده خود دارید که بیمار یا در حال مرگ اســت، کارفرمای شــما باید به شــما 
اجازه دهد از کار خود مرخصی بگیرید. به این مرخصی مراقبت دلسوزانه می گویند. هیچ حقوقی برای مرخصی 
مراقبت دلسوزانه وجود ندارد. قوانینی در مورد مرخصی مراقبت دلسوزانه وجود دارد به طوری که در یک دوره 
12 ماهه می  توانید تا 27 هفته مرخصی مراقبت دلسوزانه بگیرید. باید گواهی پزشکی دریافت کنید که نشان 
می  دهد یک عضو خانواده  تان در عرض ۲۶ هفته آینده در معرض خطر باالی مرگ قرار دارد. اطالعات بیشتری 

در مورد مرخصی مراقبت دلسوزانه دریافت کنید و ببینید که آیا واجد شرایط هستید یا خیر.

gov.bc.ca/gov/content/employmentbusiness/employment-standards-advice/employment-stan-
dards/time-off/leaves-of-absence

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/time-off/leaves-of-absence
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/time-off/leaves-of-absence
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-maternity-parental.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/time-off/leaves-of-absence
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/time-off/leaves-of-absence
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مزایای مراقبت و مرخصی بیمه اشتغال 

برخــی از افــراد بــرای مراقبــت یــا حمایــت از فــردی کــه بــه شــدت بیمــار، مجــروح یــا در حــال مــرگ اســت، 
بایــد زمانــی را از کار مرخصــی بگیرنــد. ممکــن اســت از طریــق بیمــه اشــتغال بتوانیــد تــا 55 درصــد از درآمــد 

خــود را دریافــت کنیــد.

به عنوان یک مراقبت کننده، مجبور نیستید با فردی که از او مراقبت یا حمایت می کنید رابطه 
داشته باشید یا با او زندگی کنید، اما آنها باید شما را مانند خانواده خود در نظر بگیرند.

3 نوع مزایا وجود دارد:

مزایای مراقبت از خانواده برای کودکان 	

مزایای مراقبت از خانواده برای بزرگساالن 	

مزایای مراقبت دلسوزانه 	

بــرای اطالعــات بیشــتر و مشــاهده اینکــه آیــا واجــد شــرایط هســتید، بــه وب ســایت دولــت کانــادا مراجعــه 
canada.ca/en/services/benefits/ei/caregiving.html :کنید

مرخصی سوگواری 

یــک فــرد ممکــن اســت پــس از فــوت یکــی از اعضــای خانــواده خــود، درخواســت مرخصــی کنــد کــه بــه آن 
مرخصــی ســوگواری گفتــه مــی شــود. کارمنــدان ممکــن اســت تــا 3 روز از مرخصــی ســوگواری اســتفاده 
ــک  ــد از اعضــای درجــه ی ــوت شــده بای ــرد ف ــرد و ف ــق نمــی گی ــوق تعل ــه مرخصــی ســوگواری حق ــد. ب کنن

خانــواده باشــد.

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/caregiving.html


280بریتیش کلمبیا

مزایای بیماری

وقتــی افــراد بیمــار هســتند، ممکــن اســت بــرای بهبــودی از محــل کار مرخصــی بگیرنــد. فــردی کــه بــه دلیــل 
بیمــاری یــا آســیب دیدگــی نمــی توانــد کار کنــد، ممکــن اســت هــر ســال تــا 3 روز مرخصــی بــدون حقــوق 

بگیرد.

ایــن مرخصــی بــرای کارمندانــی اعمــال مــی شــود کــه حداقــل 90 روز بــرای کارفرمــای خــود کار کــرده انــد. در 
صــورت درخواســت، کارمنــدان بایــد اطالعــات کافــی را ارائــه دهنــد تــا کارفرمــای خــود را راضــی کننــد کــه 

بیمــار یــا مجــروح هســتند و در نتیجــه مســتحق مرخصــی مــی باشــند.

اگر به دلیل بیماری، مجروحیت یا قرنطینه نمی توانید کار کنید، می توانید برای دریافت مزایای بیماری بیمه 
اشتغال درخواست دهید.

مرخصی حمایت از خانواده

برخــی از کارگــران مجبورنــد بــرای مراقبــت از یکــی از اعضــای بیمــار خانــواده خــود مرخصــی بگیرنــد. آنهــا 
ممکــن اســت نیــاز بــه شــرکت در فعالیــت مدرســه فرزندشــان داشــته باشــند یــا ممکــن اســت بــرای 
مراقبــت از خانــواده خــود از محــل کار مرخصــی بگیرنــد کــه بــه آن مرخصــی حمایــت از خانــواده گفتــه مــی 
شــود. کارفرمایــان بایــد هــر ســال تــا 5 روز بــه کارکنــان خــود مرخصــی حمایــت از خانــواده بدهنــد. قانــون 

کارفرمایــان را ملــزم بــه پرداخــت حقــوق کارکنــان در مــدت مرخصــی حمایــت از خانــواده نمــی کنــد.
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مرخصی بیماری و جراحت های بحرانی 

در صورتــی کــه احتمــال مــرگ فــرد در اثــر یــک بیمــاری یــا جراحــت وجــود داشــته باشــد، آن بیمــاری یــا 
جراحــت »بحرانــی« اســت. کارمنــدان مــی تواننــد بــرای مراقبــت از اعضــای خانــواده کــه بــه شــدت بیمــار 
یــا مجــروح هســتند از محــل کار خــود مرخصــی بگیرنــد. بــرای مرخصــی بیمــاری و جراحــت بحرانــی حقــوق 
پرداخــت نمــی شــود. کارکنــان ممکــن اســت تــا 16 هفتــه مرخصــی بگیرنــد تــا از یکــی از اعضــای بزرگســال 
خانــواده کــه بــه شــدت بیمــار یــا آســیب دیــده اســت مراقبــت کننــد. آنهــا بــرای مراقبــت از یــک کــودک، 

مــی تواننــد تــا ۳۶ هفتــه مرخصــی بگیرنــد.

خشونت خانگی یا جنسی

کارکنانــی کــه خشــونت خانگــی یــا جنســی را تجربــه مــی کننــد، مــی تواننــد از کار مرخصــی بگیرنــد. آنهــا 
مــی تواننــد تــا 5 روز مرخصــی بــا حقــوق و حداکثــر 5 روز مرخصــی بــدون حقــوق بگیرنــد. حداکثــر 15 هفتــه 

مرخصــی بــدون حقــوق اضافــی نیــز در دســترس اســت.
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از دست دادن شغل

اخراج از کار

کارفرمــا نمــی توانــد بــدون دلیــل کارمنــد خــود را اخــراج کنــد. کارفرمایــان بایــد قبــل از پایــان کار بــه کارمنــد 
اخطــار کتبــی )نامــه یــا ایمیــل( بدهنــد و اگــر کارفرمــا اخطــار کتبــی نــداد، بایــد غرامــت )حقــوق اضافــی( 
بدهــد. همچنیــن ممکــن اســت کارفرمــا مجبــور باشــد هــم اخطــار کتبــی و هــم غرامــت بدهــد. قوانینــی در 

مــورد غرامــت و اخطــار کتبــی وجــود دارد.

اگـر شـخصی کمتـر از 3 مـاه نـزد کارفرماـیی کار کـرده باشـد، کارفرمـا نیـازی بـه ارائـه اخطار کتبی یـا پرداخت  	
غرامـت نـدارد. 3 مـاه اول کار اغلـب "دوره آزمایشـی" نامیـده می شـود.

اگر فرد بیش از 3 ماه در محل کار بوده است، کارفرما باید 1 هفته اخطار یا 1 هفته حقوق بدهد. 	

اگر فرد یک سال در این کار بوده است، کارفرما باید اخطار ۲ هفته ای یا ۲ هفته حقوق بدهد. 	

پس از 3 سال، کارفرما باید 3 هفته اخطار یا 3 هفته حقوق بدهد. 	

ی یـا دسـتمزد بـا هـر سـالی کـه کارمنـد در کار بمانـد افزایـش مـی یابـد. حداکثـر 8 هفتـه  	 میـزان اخطـار کتـب
اخطـار یـا حقـوق پـس از 8 سـال کار اسـت.
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یک کارمند ممکن است کار خود را به خوبی انجام ندهد. یک کارمند همچنین ممکن است رفتار خوبی نداشته 
باشد )مثال دیر رسیدن به محل کار(. کارفرما نمی تواند کارمند را در اولین باری که مشکل پیش می آید اخراج 
کند. آنها باید به کارمند هشدار دهند که این رفتار غیرقابل قبول است. آنها باید نحوه رفع مشکل را توضیح 
دهند. آنها همچنین باید به کارمند زمان بدهند تا تغییر کند. کارفرما باید آخرین اخطار را بدهد و در صورت 
تغییر نکردن کارمند، او اخراج می شود. اگر مشکل دوباره تکرار شود، کارفرما ممکن است کارمند را بدون اطالع 

قبلی یا پرداخت حقوق اخراج کند. 

در برخــی مــوارد، کارفرمــا ممکــن اســت کارمنــدی را تنهــا پــس از بــه وجــود آمــدن یــک مشــکل بــدون اطــالع 
قبلــی یــا پرداخــت حقــوق اخــراج کنــد. بــرای ایــن اتفــاق بایــد یــک مشــکل جــدی وجــود داشــته باشــد، مثــال 
اگــر کارمنــد از کارفرمــا دزدی کنــد یــا کســی را آزار دهــد یــا تهدیــد کنــد. بــه ایــن دالیــل »علــت عادالنــه« 
گفتــه مــی شــود. اگــر کارفرمــای شــما فقــط مــی گویــد کــه دلیلــی بــرای اخــراج شــما بــدون اطــالع قبلــی یــا 

پرداخــت حقــوق دارد و شــما مخالــف هســتید، بــا شــعبه اســتانداردهای اســتخدام تمــاس بگیریــد.

وقتی شــغلی را ترک می کنید، کارفرمای شــما باید ســابقه کار را به شــما بدهد. برای درخواســت بیمه اشتغال 
)EI( به این مدرک نیاز دارید.

تعدیل نیرو

اگــر کارفرمــا هیــچ کاری بــرای انجــام نداشــته باشــد، ممکــن اســت نیــاز باشــد یــک کارمنــد را اخــراج کنــد. 
ایــن اتفــاق ممکــن اســت حتــی اگــر کارمنــد کار اشــتباهی انجــام نــداده باشــد رخ دهــد. کارمنــدی کــه بــه 
دلیــل نداشــتن کار اخــراج مــی شــود، »تعدیــل شــده اســت«. کارفرمایانــی کــه کارگــران را تعدیــل مــی کننــد 

بایــد از همیــن قوانیــن پیــروی کننــد. آنهــا بایــد اخطــار کتبــی و یــا غرامــت بدهنــد.
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گاهی اوقات ممکن است یک تعدیل نیروی موقت وجود داشته باشد. کارفرما باید نشان دهد:

به کارمند در هنگام استخدام در مورد تعدیل نیروی موقت گفته شده است . 	

تعدیل نیرو بخشی از صنعت است )به عنوان مثال، کار فصلی مانند چوب بری یا چیدن میوه(، یا 	

کارمند با تعدیل نیروی موقتی موافقت می کند. 	

اگــر کارفرمــا بــه هــر یــک از ایــن دالیــل کارمنــد را اخــراج کنــد، بایــد ظــرف 13 هفتــه او را بــه کار بازگردانــد. 
اگــر کارفرمــا کارمنــد را برنگردانــد، بایــد غرامــت بدهــد بــه طــوری کــه انــگار کارمنــد را اخــراج کــرده اســت.

برـخـی از کارفرمایــان از کلمــات مختلفــی بــرای توصیــف پایان کار اســتفاده می کننــد. این کلمــات عبارتند از 
»اخــراج«، »مرخــص کــردن«، »خاتمه دادن« یا »تعدیل نیرو«. با کارفرمای خود مشــورت کنید تا مطمئن شــوید 

منظور آنها را متوجه شده اید.

gov.bc.ca//gov/content/employmentbusiness/employment-standards-advice/employ-
ment-standards/termination

استعفا

کارمندان ممکن اســت تصمیم بگیرند از کار خود اســتعفا دهند. هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید کارمندان 
باید زودتر اطالع دهند. اما بهتر است این موضوع را زودتر به کارفرمای خود بگویید. اکثر افراد 2 هفته قبل از 
اتمام کار به کارفرمایان خود اطالع می دهند. در صورت استعفا، کارفرما مجبور نیست غرامتی به شما بپردازد.

)EI( بیمه اشتغال

بیمــه اشــتغال )EI( بــه کارمندانــی پــول مــی دهــد کــه شــغل خــود را بــه دالیلــی کــه نمــی تواننــد کنتــرل 
کننــد از دســت داده انــد. بــرای مثــال، کار کافــی بــرای انجــام دادن وجــود نــدارد، کار در تابســتان یــا زمســتان 
ــد  ــرای دریافــت بیمــه اشــتغال بای ــل کــرده اســت. ب ــان را تعدی ــا شــرکت همــه کارکن انجــام مــی شــود، ی
آمــاده، مایــل و قــادر بــه انجــام کار باشــید. شــما همچنیــن بایــد فعاالنــه بــه دنبــال شــغل جدیــد بگردیــد.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/termination
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/termination
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همیشه به محض توقف کار، برای مزایای دریافت بیمه اشتغال درخواست دهید. حتی اگر هنوز سابقه اشتغال 
)ROE( خود را دریافت نکرده اید، می توانید برای دریافت مزایا درخواســت دهید. اگر ثبت درخواســت مزایا را 
بیش از 4 هفته پس از آخرین روز کاری خود به تاخیر بیندازید، ممکن است مزایای آن را از دست بدهید.

افــرادی کــه اســتعفا مــی دهنــد واجــد شــرایط بیمــه اشــتغال نیســتند. افــراد خوداشــتغال نیــز واجــد شــرایط 
ــه اشــتغال  ــاره بیم ــه اشــتغال نیســتند. درب ــه مشــاغل تحــت پوشــش بیم ــه اشــتغال نیســتند. هم بیم

اطالعــات بیشــتری کســب کنیــد و ببینیــد کــه آیــا واجــد شــرایط هســتید یــا خیــر.

canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-regularbenefit.html

اگر شــغل خود را از دســت دادید، به مرکز WorkBC محلی خود مراجعه کنید. آنها خدمات رایگانی برای کمک 
 WorkBCCentres.ca :به شما برای یافتن شغل ارائه می دهند

کمک به درآمد

فقط برای چند ماه می توانید از بیمه اشــتغال اســتفاده کنید. ممکن اســت بیمه اشــتغال شــما قبل از یافتن 
شغل به پایان برسد. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است واجد شرایط دریافت کمک از دولت استانی باشید که 

برنامه اشتغال و کمک بریتیش کلمبیا نامیده می شود و به آن کمک درآمد یا رفاه نیز می گویند.

برای کسب اطالعات به وب سایت برنامه اشتغال و کمک مراجعه کنید.

gov.bc.ca/gov/content/governments/policiesfor-government/bcea-policy-and-proceduremanual/
ministry-overview/overview-of-bceaprogram

تلفن رایگان: 1-866-866-0800

همچنین می توانید با Service BC تماس بگیرید.

تلفن رایگان: 1-800-663-7867

selfserve.gov.bc.ca :می توانید به صورت آنالین برای کمک درآمد اقدام کنید

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-regular-benefit.html
https://www.workbc.ca/Employment-Services/WorkBC-Centres/Find-Your-WorkBC-Centre.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-for-government/bcea-policy-and-procedure-manual/ministry-overview/overview-of-bcea-program
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-for-government/bcea-policy-and-procedure-manual/ministry-overview/overview-of-bcea-program
https://myselfserve.gov.bc.ca/
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اگر در محل کار آسیب دیدید

قانــون مــی گویــد کارفرمایــان بایــد مطمئــن شــوند کــه محــل کار ایمــن و ســالم اســت. آنهــا بایــد مطمئــن 
ــه شــما  ــد ب ــن بای ــد. همچنی ــان گذاشــته ان ــاز شــما را در اختیارت ــورد نی ــزات ایمنــی م ــه تجهی شــوند ک
ــال  ــد دســتورالعمل هــای ایمنــی کارفرمــا را دنب ــا در امــان بمانیــد. شــما بای ــد ت آمــوزش و اطالعــات بدهن

کنیــد و اگــر چیــزی ناامــن دیدیــد، بایــد فــورا بــه کارفرمــا اطــالع دهیــد.

WorkSafeBC بــه جلوگیــری از صدمــات در محــل کار کمک می کنــد. آنها کارمندان و کارگــران را آموزش می 
دهنــد. آنهــا همچنیــن بــه افرادی که در محل کار آســیب می بیننــد کمک می کنند. افراد مبتــال به بیماری یا 
آسیب دیده ناشی از کار ممکن است نتوانند کار کنند. اگر این اتفاق برای شما بیفتد، WorkSafeBC ممکن 
اســت به شــما غرامت )پول برای دســتمزد از دســت رفته( بدهد و هزینه های مراقبت پزشکی را پوشش دهد. 

کارفرمایان برای پوشش WorkSafeBC هزینه می دهند.
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اگــر در محــل کارتــان تصــادف کردیــد، فــورا کمــک بگیریــد. برخــی از شــرکت هــا کمــک هــای اولیــه دارنــد. بــا 
آنهــا تمــاس بگیریــد یــا بــه آنهــا مراجعــه کنیــد. در اســرع وقــت حادثــه را بــه سرپرســت یــا کارفرمــا گــزارش 
دهیــد. اگــر کســی شــاهد حادثــه )یــا آن را دیــده( بــود، بایــد از او بخواهیــد آنچــه را کــه دیــده گــزارش 
کنــد. فــرم گــزارش را پــر کنیــد، شــرکت شــما ممکــن اســت فــرم هــای گــزارش تصــادف داشــته باشــد. اگــر 
ایــن کار را نکردنــد، مــی توانیــد بــا خــط تلفــن Teleclaim تمــاس بگیریــد. اگــر نیــاز بــه مراجعــه بــه پزشــک 
داریــد، بــه پزشــک خــود اطــالع دهیــد کــه در محــل کار آســیب دیــده ایــد. اگــر بــه دلیــل جراحــت یــا بیمــاری 

از کار غیبــت کردیــد، بــا WorkSafeBC تمــاس بگیریــد.

بــرای اطالعــات بیشــتر، بــا WorkSafeBC تمــاس بگیریــد. ایــن ســامانه مــی توانــد بــه شــما بــه بیــش از 
170 زبــان کمــک کنــد. همچنیــن دارای اطالعــات بــه زبــان هــای ســنتی و ســاده چینــی، پنجابــی، کــره ای، 

ویتنامــی، اســپانیایی و فرانســوی اســت.

مرکز تماس ادعاها / ادعای تلفنی

تلفن رایگان: 1-888-967-5377

workafebc.com

https://www.worksafebc.com/en
https://www.worksafebc.com/en
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تبعیض و آزار و اذیت

قانــون حقــوق بشــر بریتیــش کلمبیــا قانونــی اســت کــه از کارگــران در برابــر رفتــار ناعادالنــه محافظــت مــی 
کنــد. کارفرمایــان نمــی تواننــد بــه دالیــل غیــر مرتبــط بــا کار از اســتخدام افــراد خــودداری کننــد. ایــن مــوارد 
شــامل رنــگ پوســت، نــژاد، وضعیــت تاهــل، پیشــینه خانوادگــی، مذهــب، جنســیت، گرایــش جنســی، ســن 

یــا ناتوانــی اســت.

همــه افــراد حــق دارنــد در محــل کار احســاس امنیت کننــد. اگر یــک کارفرما یا همکار پیشــنهادهای جنســی 
ناخوشــایندی به دیگران بدهد )به عنوان مثال، همیشــه از شــما برای قرار مالقات درخواســت کند، جوک های 
ناپســند بگوید یا بدن شــما را لمس کند(، به این کار آزار جنســی گفته می شــود. همچنین اگر مردم کشــور، 
قومیت یا مذهب شــما را مورد انتقاد یا شــوخی قرار دهند، نوعی آزار و اذیت اســت. قانون حقوق بشر از شما 

در برابر این رفتارها محافظت می کند

در مورد حمایت از حقوق بشر اطالعات بیشتری کسب کنید. 	

gov.bc.ca/gov/content/justice/humanrights/human-rights-protection

در مورد حقوق و وظایف انسانی خود اطالعات بیشتری کسب کنید . 	

bchrt.bc.ca/human-rights-duties/index.htm

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/human-rights/human-rights-protection
http://www.bchrt.bc.ca/human-rights-duties/index.htm
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درباره قانون حقوق بشر بریتیش کلمبیا  	

bchrt.bc.ca

اگــر بــه هــر دلیلــی کــه در قانــون حقــوق بشــر گنجانــده شــده اســت بــا تبعیــض مواجــه شــدید، می توانیــد 
بــه دادگاه حقــوق بشــر بریتیــش کلمبیــا شــکایت کنیــد.

دادگاه حقوق بشر بریتیش کلمبیا

منطقه ونکوور: 604-755-2000

TTY: 604-775-2021

bchrt.bc.ca

اگــر بــه هــر دلیلــی کــه در قانــون حقــوق بشــر گنجانــده شــده اســت بــا تبعیــض مواجــه شــدید، می توانیــد 
بــه دادگاه حقــوق بشــر بریتیــش کلمبیــا شــکایت کنیــد.

دادگاه حقوق بشر بریتیش کلمبیا

منطقه ونکوور: 604-775-2000

TTY: 604-775-2021

bchrt.bc.ca

ــا یــک شــرکت  ــادا، ی ــادا، پســت کان ــت کان ــک، دول ــال، یــک بان ــوان مث ــه عن ــدرال اســت )ب ــا ف اگــر کارفرم
chrc-ccdp.gc.ca :ـی(، بــا کمیســیون حقــوق بشــر کانــادا تمــاس بگیریــد هواپیماـی

http://www.bchrt.bc.ca/
http://www.bchrt.bc.ca/
http://www.bchrt.bc.ca/
http://www.bchrt.bc.ca/
http://www.bchrt.bc.ca/
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انجمن آموزش عدالت، ویدیوهایی در مورد آزار و اذیت، تبعیض و حقوق بشر به زبان های انگلیسی، ماندارین 
و پنجابی دارد.

justiceeducation.ca – جستجوی عبارت حقوق بشر

بــرای گرفتــن مشــاوره در مــورد تبعیــض و آزار و اذیــت، یــا بــرای ثبــت شــکایت رســمی، بــا کلینیــک 
حقــوق بشــر بریتیــش کلمبیــا تمــاس بگیریــد. آنهــا مــی تواننــد بــه ســواالت شــما پاســخ داده و اطالعــات 

بیشــتری بــه شــما بدهنــد.

کلینیک حقوق بشر بریتیش کلمبیا

منطقه ونکوور: 604-622-1100

تلفن رایگان: 1-855-685-6222

infobchrc@clasbc.net :ایمیل

bchrc.net

انــواع دیگــری از آزار و اذیــت وجــود دارد کــه در قانــون حقــوق بشــر گنجانــده نشــده اســت. آنهــا شــامل 
چیزهایــی هســتند کــه باعــث مــی شــود شــخص احســاس خجالــت یــا تــرس کنــد. برخــی از نمونــه  آنهــا 
عبارتنــد از: شــایعه پراکنــی یــا ترویــج داســتان  هــای بــد، انتقــاد زیــاد، اســم گذاشــتن روی افــراد، خیــره 
شــدن بــه دیگــران، فریــاد زدن، نادیــده گرفتــن یــا طــرد کــردن یــک شــخص و مســدود کــردن راه یــک فــرد.

کارفرمای شــما موظف اســت یک محل کار بدون آزار و اذیت را فراهم کند. اگر کســی شما را مورد آزار و اذیت 
یا قلدری قرار می دهد، می توانید آن را گزارش دهید و آنچه اتفاق افتاده را بنویسید. اگر کسی شاهد بوده 
که شخصی شما را آزار می دهد، از او بخواهید آنچه را که دیده است بنویسد. اگر عضو اتحادیه هستید، با 

آنها صحبت کنید. همچنین می توانید به رئیس آن فرد یا رئیس خود بگویید.

https://www.justiceeducation.ca/
https://bchrc.net/
https://bchrc.net/
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 WorkSafeBC اگرچــه ممکــن اســت ایــن مــوارد بخشــی از قانــون حقــوق بشــر نباشــد، ممکــن اســت توســط
حمایت شــوید.

workafebc.com - جستجوی "قلدری"

رفتارهایــی کــه مــردم بــه عنــوان آزار و اذیــت معرفــی مــی کننــد، بســته بــه کشــور یــا فرهنــگ آنهــا مــی 
توانــد متفــاوت باشــد. بــا نماینــده اتحادیــه خــود یــا یــک کارگــر روزمــزد صحبــت کنیــد. آنهــا بــه شــما کمــک 

مــی کننــد بفهمیــد آیــا ایــن رفتــار آزاردهنــده اســت یــا خیــر.

همچنیــن مــی توانیــد با آژانس هماهنگ کننده خــود تماس بگیرید. یک آژانس هماهنــگ کننده در نزدیکی 
خود پیدا کنید.

	 cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp :ساکنین دائمی، از جمله پناهندگان

ی پـس از  	 سـاکنان موقـت، از جملـه مدعیـان پناهندـگی، کارگـران خارـجی موقـت و دانشـجویان بیـن الملـل
welcomebc.ca/temporaryresidents ی:  تکمیـل تحصیـالت 

اگر یک کارگر خارجی هستید و در محل کار از نظر آزار و اذیت، تبعیض یا ایمنی مشکل دارید، با برنامه کارگر 
مهاجر MOSAIC تماس بگیرید.

MOSAIC

8541 889 236 )اسپانیایی(

4115 889 236 )تاگالوگ(

7347 218 604 )کانتونی و ماندارین(

5346 704 604 )اسپانیایی(

migrantworkers@mosaicbc.org :ایمیل

/mosaicbc.org/services/settlement/migrantworkers

https://www.worksafebc.com/en
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.welcomebc.ca/temporaryresidents
https://www.welcomebc.ca/temporaryresidents
https://mosaicbc.org/our-programs/support-for-migrant-workers-and-employers/
https://mosaicbc.org/our-programs/support-for-migrant-workers-and-employers/
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راه اندازی کسب و کار خودتان

ــون  ــال، قان ــرای مث ــود دارد. ب ــه دارای کســب و کار هســتند وج ــرادی ک ــرای اف ــادی ب ــن زی ــده و قوانی قاع
اســتانداردهای اســتخدام بــه شــما مــی گویــد کــه چگونــه بــا افــرادی کــه بــرای شــما کار مــی کننــد رفتــار 
کنیــد. مشــاغل بایــد در دولــت ثبــت نــام کننــد. بــرای مدیریــت پــول بایــد از قوانیــن ســختگیرانه پیــروی 
کنیــد. بایــد گــزارش دهیــد کــه چــه مقــدار درآمــد داریــد و چــه مقــدار هزینــه مــی کنیــد. در بســیاری از 
بخــش  هــای تجــاری، ممکــن اســت نیــاز بــه دریافــت مجوزهــای دولتــی خــاص و پیــروی از قوانیــن خــاص 

داشــته باشــید.

برنامه هایی وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند.

Small Business BC اطالعاتی را در راه اندازی یا پیشـرفت در یک کسـب و کار برای کمک به شـما فراهم  	
مـی کنـد. شـما مـی توانیـد در مـورد امـور مالی، فروش، بازاریابی، واردات، صـادرات، مقررات و کمک های دولتی 
و آمـوزش اطالعـات کسـب کنیـد. همچنیـن مـی توانیـد بـا یـک مشـاور تجـاری مالقـات کنیـد و بـه برنامـه هـای 

آنالیـن بپیوندید.

مترو ونکوور: 5525 775 604

تلفن رایگان: 2272 667 800 1

smallbusinessbc.ca

https://smallbusinessbc.ca/
https://smallbusinessbc.ca/
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شـعبه کسـب و کار کوچک بریتیش کلمبیا منابعی را برای کمک به شـما در راه اندازی یا پیشـرفت در یک  	
کسـب و کار فراهم می کند. منابع و راهنماها عبارتند از:

جزوه منابع کسب و کار کوچک 	

راه اندازی یک راهنمای کسب و کار کوچک 	

راهنمای واردات / صادرات بریتیش کلمبیا  	

راه اندازی فرانچایز 	

این منابع به زبان های کره ای، پنجابی، چینی ساده و چینی سنتی نیز موجود است.

gov.bc.ca/resourcessmallbusiness

خدمـات خوداشـتغالی WorkBC مـی توانـد بـه شـما کمـک کنـد مهـارت هـای خود را توسـعه دهید و کسـب  	
و کار خـود را راه انـدازی کنیـد. ایـن خدمـات بـرای شـرکت کننـدگان واجـد شـرایط عبارتند از:

توسعه طرح کسب و کار 	

کارگاه سنجش و گرایش خوداشتغالی 	

کارگاه های کارآفرینی 	

مربیگری و راهنمایی 	

راه اندازی و اجرای کسب و کار 	

از مرکز WorkBC محلی خود دیدن کنید و دریابید که آیا واجد شرایط هستید یا خیر.

WorkBCCentres.ca

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/business/small-business/resources
https://www.workbc.ca/Employment-Services/WorkBC-Centres/Find-Your-WorkBC-Centre.aspx
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مرکـز اطالعـات مهاجـر ماهـر )Skilled Immigrant Info Centre( دارای اطالعـات، منابـع و برنامـه هاـیی برای  	
مهاجـران جدیـد اسـت کـه مـی خواهنـد کسـب و کاری راه انـدازی کننـد. اطالعـات را بـه صـورت آنالیـن پیـدا 
کنیـد یـا بصـورت حضـوری مراجعـه کنید. تمامی خدمات و منابع رایگان هسـتند. دفتـر آن در کتابخانه عمومی 

ونکوور اسـت.

ونکوور، خیابان جورجیا غربی 350

pwp.vpl.ca/siic/

ی دوره هاـیی را بـرای کمـک بـه شـما در راه انـدازی کسـب و کار خـود  	 برـخی از دانشـگاه هـا و کالـج هـای محـل
ارائـه مـی دهنـد. ببینیـد کـه آیـا دوره هـای تجـاری در کالـج یـا دانشـگاه نزدیـک شـما وجـود دارد یـا خیر. 

Educationplannerbc.ca

https://www.vpl.ca/siic/
https://www.educationplannerbc.ca/
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سیستم حقوقی، دولت و مهاجرت

تعاریف

آئین نامه: قانونی که توسط یک دولت محلی وضع شده است و برای یک شهرستان، یک شهر، یا یک منطقه 
اعمال می شود.

نفقه کودک: پولی که توسط والدین مطلقه برای کمک به پرداخت هزینه تربیت فرزندشان پرداخت می شود. 
این پول به طور کلی توسط یکی از والدین به دیگری پرداخت می شود.

رسیدگی های دادگاه: فعالیت های رسمی یک دعوی یا پرونده ای که در دادگاه به آن رسیدگی می شود.

بخش: یک گروه کوچک در یک سازمان بزرگ. به عنوان مثال، بخش استخدام ممکن است قسمتی از بخش 
منابع انسانی در یک شرکت باشد.

اقدامات والدین: توافقی بین والدینی که طالق گرفته اند. این اقدامات می تواند در مورد مدت زمانی باشــد 
که یک کودک با هر یک از والدین می گذراند، زمانی که هر یک از والدین می توانند کودک را ببینند و اینکه 

یکی از والدین هزینه های تربیت فرزند خود را به دیگری پرداخت می کند.

احکام حفاظتی: دســتور قاضی برای کمک به محافظت از شــخص در برابر کســی که ممکن است به او آسیب 
برساند.

نقض قانون: زیر پا گذاشتن قوانین. اغلب برای توصیف نقض قوانین یا مقررات استفاده می شود.
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سیستم حقوقی کانادا

3 رده اصلــی دولــت در کانــادا وجــود دارد کــه هــر کــدام قوانینــی را وضــع مــی کننــد. دولــت کانــادا )فــدرال( 
قوانینــی را بــرای کل کشــور وضــع مــی کنــد. دولــت هــای اســتانی و منطقــه ای قوانینــی را بــرای اســتان یــا 
قلمــرو خــود وضــع مــی کننــد )ماننــد بریتیــش کلمبیــا(. دولــت هــای شــهری بــرای شــهر یــا شهرســتان خــود 
)ماننــد ونکــوور یــا ویکتوریــا( قوانیــن وضــع مــی کننــد. شــهروندان کانادایــی حــق رای دادن بــرای تمــام رده 

هــای دولتــی را دارنــد.

افرادی که متهم به نقض قانون هســتند ممکن اســت مجبور شــوند به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه در مورد 
مجــرم بــودن آنهــا تصمیم می گیرد. اگر فردی مجرم شــناخته شــود، دادگاه برای او مجــازات تعیین می کند. 

سیستم دادگاه کانادا از دولت جدا است.

قوانین کانادا ممکن است با کشور قبلی شما متفاوت باشد. یکی از مهمترین قوانین در کانادا منشور حقوق 
و آزادی هــا اســت. ایــن منشــور می گوید که همه کانادایی ها حق دارند آزادانــه صحبت کنند، مذهب خود را 
داشته باشند، در هر نقطه از کانادا زندگی و کار کنند و بخشی از فعالیت های سیاسی مسالمت آمیز باشند.

Canada.ca - جستجوی "راهنمای آزادی های حقوق منشور"

https://www.canada.ca/
https://www.canada.ca/
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حقوق بشر
قوانین حقوق بشــر از مردم در برابر تبعیض محافظت می کند. تبعیض زمانی اتفاق می افتد که شــخصی با 

شما رفتار متفاوتی داشته باشد به دالیلی از جمله:

نژاد، رنگ پوست، محل تولد یا اصل و نسب شما 	

سن شما، خواه به دلیل پیری یا جوان بودن شما باشد. 	

جنسـیت شـما، چـه در بـدو تولـد بـه شـما جنسـیت مـرد، زن، یـا دوجنسـه )نـه کامـال مـرد یـا زن( اختصـاص  	
داده شـده باشـد.

گرایـش جنسـی شـما، خـواه جـذب افـرادی بـا جنسـیت مشـابه یـا جنسـیت متفـاوت از خـود شـوید کـه بـه  	
عنـوان مـرد، زن یـا افـراد بـا بیـش از 1 جنسـیت شـناخته نمـی شـوند.

هویت جنسی شما )چه زن، چه مرد یا دارای جنسیت کوئیر یا دو روح باشید( 	

بیـان جنسـیت شـما، یـا نحـوه ارائـه و نشـان دادن جنسـیت خـود، از جملـه نـام، لباسـی کـه مـی پوشـید، یـا  	
فعالیـت هاـیی کـه دوسـت دارید.

وضعیت خانوادگی شما )چه متاهل، طالق گرفته، مجرد، بچه دار، باردار یا قادر به باردار شدن باشید( 	

مذهب شما، از جمله نحوه لباس پوشیدن شما در مکان های عمومی، در خانه و در مکان های عبادت 	

باورهای سیاسی شما، از جمله اینکه به چه کسی رای می دهید و چه تغییراتی می خواهید. 	

اگر ناتوانی جسـمی یا ذهنی دارید و شـخصی به هر یک از این دالیل با شـما رفتار متفاوتی داشـته باشـد  	
)مثـال اگـر صاحبخانـه بـه شـما اجـازه اجـاره خانـه ای را نمـی دهـد یـا شـخصی بـه شـما در رسـتوران یـا فروشـگاه 

خدمـات نمـی دهـد(، این تبعیض اسـت.
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برخــی اســتثناها وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال، برخــی از خانــه هــای اجــاره ای یــا ســاختمان هــای آپارتمانــی 
فقــط بــرای ســالمندان )افــراد بــاالی 55 ســال( هســتند. آنهــا مــی تواننــد از اجــاره دادن بــه افــراد کمتــر از 
55 ســال خــودداری کننــد. ســاختمان هــای عمومــی مــی تواننــد حمــام جداگانــه بــرای مــردان و زنــان داشــته 

باشند.

ــوق بشــر بریتیــش  ــک حق ــد. کلینی ــد کمــک بگیری ــی توانی ــد م ــا تبعیــض داری ــر مشــکلی در رابطــه ب اگ
کلمبیــا توســط انجمــن یــاری حقوقــی جامعــه اداره مــی شــود. ایــن انجمــن بــه مــردم کمــک مــی کنــد تــا 
حقــوق خــود را شــناخته و از آن دفــاع کننــد. ایــن انجمــن همچنیــن خدمــات حقوقــی رایــگان ارائــه مــی 

دهــد و مــی توانــد بــه افــراد بــا شــکایات حقــوق بشــر اســتانی کمــک کنــد.

کلینیک حقوق بشر بریتیش کلمبیا 

تلفن رایگان: 6222 685 855 1

bchrc.net

دادگاه حقــوق بشــر بریتیــش کلمبیــا بــه شــکایات حقــوق بشــر اســتانی رســیدگی مــی کنــد. اگــر از طــرف 
ــا تبعیــض مواجــه  ــا یــک کســب و کار محلــی ب ــه ی ــا ســازمان دولتــی اســتانی، یــک صاحبخان یــک اداره ی
شــدید، بایــد بــا دادگاه حقــوق بشــر بریتیــش کلمبیــا تمــاس بگیریــد. آنهــا مــی تواننــد بــه شــما در ثبــت 

شــکایت کمــک کننــد. 

دادگاه حقوق بشر بریتیش کلمبیا

تلفن رایگان: 8844 440 888 1

bchrt.bc.ca

https://bchrc.net/
https://bchrc.net/
http://www.bchrt.bc.ca/
http://www.bchrt.bc.ca/
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دولت بریتیش کلمبیا اطالعات بیشتری در مورد حقوق بشر آنالین دارد.

gov.bc.ca/gov/content/justice/human-rights

تماشای ویدیوهای مربوط به حقوق بشر در بریتیش کلمبیا به زبان های انگلیسی، ماندارین و پنجابی.

justiceeducation.ca/legal-help/rights/humanrights/human-rights

ــد. اگــر از طــرف یــک  ــه شــکایات حقــوق بشــر فــدرال رســیدگی مــی کن ــادا ب کمیســیون حقــوق بشــر کان
اداره دولتــی فــدرال، بانــک، شــرکت مخابــرات )تلفــن، اینترنــت، تلویزیــون یــا رادیــو( یــا شــرکت حمــل و نقــل 
ــا کمیســیون حقــوق بشــر کانــادا تمــاس  ــا تبعیــض مواجــه شــدید، بایــد ب )ایرالیــن، اتوبــوس یــا قطــار( ب

بگیریــد. آنهــا مــی تواننــد بــه شــما در ثبــت شــکایت کمــک کننــد. 

کمیسیون حقوق بشر کانادا

تلفن رایگان: 1090 214 888 1

chrc-ccdp.gc.ca

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/human-rights/human-rights-protection
https://www.justiceeducation.ca/legal-help/rights/human-rights/human-rights
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en
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قانون آزادی اطالعات و حفاظت از حریم خصوصی

ــراد و کســب و کارهــا نمــی  ــرای محافظــت از حریــم خصوصــی شــما دارد. اف ــا قوانینــی ب بریتیــش کلمبی
ــد یــا شــماره بیمــه اجتماعــی( را بــدون  ــام، آدرس، تاریــخ تول ــه ن تواننــد اطالعــات شــخصی شــما )از جمل
اجــازه شــما دریافــت کننــد یــا از آنهــا اســتفاده کننــد. قانــون بــه شــما ایــن حــق را مــی دهــد کــه اطالعــات 
مربــوط بــه خــود را ببینیــد )مثــال ســوابق پزشــکی شــما(. شــما همچنیــن حــق داریــد هــر گونــه گزارشــی را 

دربــاره خــود ببینیــد )بــه عنــوان مثــال، گــزارش هــای معلمــان، کارفرمایــان یــا پلیــس(.

شــما می توانید درخواســت دهید که ســوابق و اطالعات شخصی خود را مشاهده کنید. این "درخواست آزادی 
اطالعات" نامیده می شود. همچنین می توانید اطالعاتی در مورد شخصی که مسئولیت آن را بر عهده دارید، 

gov.bc.ca/freedomofinformation :مانند یک کودک، بخواهید

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/about-the-bc-government/open-government/open-information/freedom-of-information
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هویت جنسیتی

Two-( ــا دو روح ــر )non-binary( ی ــرد، زن، جنســیت کوئی ــت جنســی، احســاس شــخصی شــما از م هوی
Spirit( بــودن اســت. شــکل بــدن شــما، ظاهــر شــما و جنســیتی کــه در بــدو تولــد بــه شــما اختصــاص داده 

شــده ممکــن اســت هویــت جنســی شــما نباشــد.

راه های مختلفی برای توصیف و صحبت در مورد جنسیت وجود دارد.

بـه آنهـا  	 بـدو تولـد  بـا جنسـیتی کـه در  افـراد هـم  سـوجنس: )Cisgender( هویـت جنسـیتی دارنـد کـه 
دارد. مطابقـت  شـده  داده  اختصـاص 

افـراد تراجنسـیتی: دارای هویـت جنسـیتی هسـتند کـه بـا جنسـیتی کـه در بدو تولد به آنهـا اختصاص داده  	
شـده مطابقت ندارد.

بیـان جنسـیت: بـه ایـن معناسـت کـه چگونـه جنسـیت خـود را به دیگران نشـان مـی دهید، ماننـد نامی که  	
اسـتفاده مـی کنیـد، لباسـی کـه مـی پوشـید، فعالیـت هایی که دوسـت داریـد، و حتی تن صدایتـان. همچنین 
ضمایـری )he، she، آنهـا( کـه افـراد بـرای توصیـف خـود اسـتفاده مـی کننـد. در کانـادا، برخی از افـراد ترجیح می 

دهنـد بـه جـای »he« یـا »she« بـه ضمیر »آنها« خطاب شـوند.
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LGBTQ2S+: راه کوتاهی برای اشـاره به افراد با جنسـیت و هویت جنسـی متفاوت اسـت. حروف این واژه  	
مخفـف کلمـه هـای لزبیـن، ِگـی، دوجنسـه، تراجنسـیتی، جنسـیت کوئیر و دو روح هسـتند. عالمت + نشـان می  

دهد که تعداد هویت  ها و جوامع جنسـیتی بیشـتر از آنچه در اینجا ذکر شـده اسـت می باشـد.

گرایش جنسـی: در مورد جنسـیت افرادی اسـت که از نظر جنسـی یا عاشـقانه به آنها عالقه دارید و شـامل  	
جنسـیت شـریک زندگی شـما و انواع روابطی می شـود که با افراد با جنسـیت های مختلف دارید. برخی افراد 
فقـط جـذب افـراد همجنـس خـود مـی شـوند. برـخی دیگـر جـذب افـرادی بـا جنسـیت متفـاوت می شـوند. برخی 

افـراد هـم جـذب هر دو جنس هسـتند.

جنسـیت کوئیـر: بـه افـرادی اطـالق مـی شـود که خود را مرد یـا زن نمی دانند. هویت  های جنسـی دگرباش  	
بسیاری وجود دارد.

دو روح: اصطالـحی اسـت کـه توسـط مـردم بومـی آمریـکای شـمالی بـرای صحبت در مورد طیفی از جنسـیت  	
ها و تمایالت جنسـی ایجاد شـده اسـت.

در کانــادا تبعیــض علیــه افراد به دلیل تمایالت جنســی یا هویت جنســی آنها غیرقانونی اســت. قانون کانادا 
همچنین ازدواج بین افراد از هر جنسیت را به رسمیت می شناسد و از خانواده هایی با هر نوع فرزند خواندگی 
حمایــت مــی کنــد. افــراد در کانادا این حق را دارند که جنســیت خود را به روش خود شناســایی و بیان کنند و 

برخی از افراد برای تغییر ظاهر خود تحت درمان یا جراحی قرار می گیرند.

دولــت بریتیــش کلمبیــا یــک دفتــر برابــری جنســیتی دارد. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه وب ســایت 
زیــر مراجعــه کنیــد.

gov.bc.ca - جستجوی "برابری جنسیتی"

دولــت کانــادا یــک دبیرخانــه )بخــش( دارد که برای بهبــود برابری برای جوامــع LGBTQ2S+ کار مــی کند. برای 
اطالعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید.

"+LGBTQ2S" جستجوی – Canada.ca

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home
https://www.canada.ca/
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جرم نفرت

ایــن خــالف قانــون اســت کــه کســی بــه هــر یــک از ایــن دالیــل بــه شــما صدمــه بزنــد یــا بگویــد کــه بــه شــما 
صدمــه خواهد زد:

نژاد شما 	

رنگ پوست 	

دین 	

منشاء ملی یا قومی 	

زبان 	

سن 	

ناتوانی ذهنی یا جسمی 	

رابطه جنسی 	

گرایش جنسی 	

هویت یا بیان جنسیتی 	

اگــر جــرم ناشــی از نفــرت را تجربــه کردیــد، درخواســت کمــک کنیــد و بــا 1-1-9 یــا اداره پلیــس محلــی خــود 
تمــاس بگیرید.

hatcrimebc.ca :دولت بریتیش کلمبیا یک وب سایت اطالعاتی در مورد جرائم ناشی از نفرت دارد

https://hatecrimesinbc.resiliencebcnetwork.ca/
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کمک به قربانیان جرائم

شخصی که بر اثر وقوع یک جرم صدمه ببیند قربانی جرم نامیده می شود.

VictimLinkBC اطالعــات و پشــتیبانی بــرای همه قربانیان جرائم را دارد. آنها به شــما کمک می کنند تا منابع 
را در جامعه خود پیدا کنید. آنها همچنین به قربانیان خشــونت خانوادگی و جنســی، از جمله قربانیان قاچاق 
انسان که برای کار یا خدمات جنسی مورد استثمار قرار می گیرند، حمایت از بحران فوری ارائه می  کنند. این 
سرویس رایگان، بصورت محرمانه و به زبان های مختلف موجود است. VictimLinkBC توسط بریتیش کلمبیا 

تامین مالی می شود و 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته در دسترس است.

تلفن رایگان: 0808-563 800 1

VictimLinkBC@bc211.ca :ایمیل

اگر قربانی جرم هستید، برای کسب اطالعات و راهنمایی به این وب سایت ها مراجعه کنید.

gov.bc.ca/gov/content/justice/criminaljustice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-
of-a-crime

gov.bc.ca/gov/content/justice/criminaljustice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-
of-a-crime/victim-of-crime/victim-services-directory

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/victim-services-directory
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/criminal-justice/bcs-criminal-justice-system/if-you-are-a-victim-of-a-crime/victim-of-crime/victim-services-directory
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پلیس

ــوده و بخشــی از جامعــه اســت و وظیفــه آنهــا محافظــت از  ــت و ارتــش جــدا ب ــادا پلیــس از دول در کان
افــراد جامعــه اســت.

اکثــر جوامــع در بریتیــش کلمبیا توســط پلیس ســواره ســلطنتی کانــادا )RCMP( خدمات دریافــت می کنند. 
RCMP سازمان پلیس ملی کانادا است. برخی از شهرهای بزرگتر به جای RCMP پلیس محلی خود را دارند.

زنگ زدن به پلیس

ــوارد  ــرای م ــط ب ــدد فق ــک ع ــد. ی ــس دارن ــرای پلی ــن ب ــا 2 شــماره تلف بســیاری از شــهرها و شهرســتان ه
اضطــراری اســت، بــرای مثــال آتــش ســوزی یــا ســرقت. شــماره دیگــر بــرای مــوارد غیــر اضطــراری اســت، بــه 
عنــوان مثــال اگــر همســایه یــک مهمانــی پــر ســر و صــدا داشــته باشــد یــا کســی دوچرخــه شــما را بــدزدد. در 
اکثــر جوامــع، شــماره اضطــراری 1-1-9 اســت. در برخــی از جوامــع بســیار کوچــک، ایــن عــدد 1-1-9 نیســت. 
از آژانــس هماهنــگ کننــده خــود بپرســید یــا شــماره اضطــراری محلــی خــود را بــه صــورت آنالیــن جســتجو 

1-works-1-ecomm911.ca/911-dispatch/how-9 :کنیــد

https://www.ecomm911.ca/911-dispatch/how-9-1-1-works/
https://www.ecomm911.ca/911-dispatch/how-9-1-1-works/
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باید با شماره اضطراری تماس بگیرید:

اگر در خطر هستید. 	

اگر شخص دیگری را در خطر دیدید. 	

اگر به تازگی جرم جدی اتفاق افتاده باشد. 	

مــی توانیــد بــه زبــان خودتان کمک بخواهید. نام زبان خود را به شــخص بگویید. کســی را پیــدا می کنند که 
ترجمه کند.

باید با شماره غیر اضطراری تماس بگیرید:

اگر کسی در خطر نباشد. 	

اگر از وقوع جرم زمان گذشته باشد. 	

برای پیدا کردن شماره تلفن غیر اضطراری جامعه خود، به ecomm911.ca مراجعه کنید.

اگــر مطمئــن نیســتید بــا کــدام شــماره تمــاس بگیریــد، بــا شــماره اضطــراری تمــاس بگیریــد. بــه پلیــس 
بگوییــد چــه اتفاقــی دارد مــی افتــد و آنهــا بــه شــما کمــک خواهنــد کــرد. شــما مــی توانیــد در هــر زمــان، 

روز یــا شــب بــا پلیــس تمــاس بگیریــد.

ــه چندیــن  ــد و دارای اطالعــات ب وب ســایت E-Comm شــماره تلفــن هــای اضطــراری را فهرســت مــی کن
زبــان اســت.

ecomm911.ca – »خدمات تفسیر« را جستجو کنید.

https://www.ecomm911.ca/
https://www.ecomm911.ca/
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دستگیری توسط پلیس

پلیــس بایــد مطمئــن شــود مــردم از قانــون پیــروی مــی کننــد. پلیــس مــی توانــد افــرادی را کــه قانــون را 
زیــر پــا مــی گذارنــد دســتگیر کنــد.

پلیس نیز باید از قوانین خاصی تبعیت کند. وقتی مردم را دســتگیر می کند، افســران پلیس باید بگویند که 
آنها چه کسانی هستند و هویت خود را نشان دهند. آنها باید توضیح دهند که چرا شما را دستگیر می کنند. 

آنها همچنین باید به شما بگویند که چه حقوقی دارید.

اگــر دســتگیر شــوید، افســر پلیــس ممکــن اســت نــام و آدرس شــما را بپرســد. ایــن را بایــد بــه آنهــا بگوییــد 
امــا تــا زمانــی کــه بــا یــک وکیــل صحبــت نکــرده ایــد، نیــازی بــه گفتــن هیــچ چیــز دیگــری نداریــد. شــما حــق 
داریــد بــا یــک وکیــل صحبــت کنیــد. اگــر پلیــس شــما را دســتگیر کــرد یــا در مــورد جرمــی از شــما ســوال 
کــرد، بایــد فــورا بــه شــما اجــازه دهــد بــا یــک وکیــل تمــاس بگیریــد. آنهــا بایــد بــه شــما اجــازه دهنــد کــه 

تنهــا بــا وکیــل صحبــت کنیــد.

 Legal Aid BC تماس بگیرید که توســط Brydges Line ـی ندارید، با ـی نمی شناســید یا توانایی ماـل اگــر وکیـل
اداره می شود و 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته در دسترس است.

تلفن رایگان: 5500 458 866 1

lss.bc.ca/legal_aid/brydgesLine

همچنین می توانید شــماره تلفن کمک حقوقی را از پلیس بخواهید. افســر پلیس باید شــماره را 
به شما بدهد و اجازه دهد با آن تماس بگیرید. 

اگر دستگیر شدید، پلیس باید شما را به دادگاه ببرد یا در عرض 24 ساعت آزادتان کند )اجازه دهد بروید(.

https://legalaid.bc.ca/legal_aid/brydgesLine
https://legalaid.bc.ca/legal_aid/brydgesLine
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شکایت از پلیس

ــا  اگــر از پلیــس شــهری شــکایت داریــد، حــق داریــد بگوییــد چــه اتفاقــی افتــاده اســت و مــی توانیــد ب
ــد. دفتــر شــکایات پلیــس تمــاس بگیری

تلفن رایگان: 8707 999 877 1

opcc.bc.ca

اگر شکایتی از RCMP دارید، می توانید با کمیسیون بررسی و شکایات ملکی برای RCMP تماس بگیرید.

تلفن رایگان: 6878-665 800 1

crcc-ccetp.gc.ca

شاهد بودن

شــاهد کســی اســت که اتفاقی، مانند تصادف اتومبیل یا جنایتی را می بیند. شــاهدان می توانند به پلیس 
اطالعــات بدهنــد. آنهــا مــی تواننــد به پلیس کمک کننــد تا یک مجرم را پیــدا کند یا بفهمد چه کســی باعث 
تصادف شــده اســت. شــاهد در قوانین کانادا بسیار مهم است. اگر شاهد جنایت یا تصادفی هستید، باید به 
پلیس اطالع دهید. اگر از شما خواسته شد که شهادت دهید )به دادگاه بروید و آنچه را که دیدید بگویید(، 

باید به دادگاه بروید.

ــده بدهیــد. آنهــا  ــه رانن ــام و شــماره تلفــن خــود را ب در صــورت مشــاهده تصــادف خــودرو، مــی توانیــد ن
ممکــن اســت نیــاز داشــته باشــند آنچــه را کــه دیدیــد بــه پلیــس بگوییــد. آنهــا همچنیــن ممکــن اســت 

نیــاز داشــته باشــند کــه بــه شــرکت بیمــه یــا دادگاه آنچــه دیــده ایــد را بیــان کنیــد.

کــودک آزاری جرمــی جــدی اســت. قانون می گوید شــاهدان کــودک آزاری باید آن را گزارش کنند. اگر شــاهد 
آسیب، آزار یا بی توجهی به کودکی هستید، باید آن را گزارش دهید.

gov.bc.ca/gov/content/safety/public-safety/protecting-children/reporting-child-abuse

https://opcc.bc.ca/
https://opcc.bc.ca/
https://www.crcc-ccetp.gc.ca/
https://www.crcc-ccetp.gc.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/public-safety/protecting-children/reporting-child-abuse
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دادگاه

دادگاه هــای مختلــف بــه انــواع مختلفــی از مشــکالت حقوقــی رســیدگی مــی کننــد. دادگاه هــای اصلــی در 
بریتیــش کلمبیــا مــوارد زیــر هســتند:

دادگاه استیناف بریتیش کلمبیا  	

دادگاه عالی بریتیش کلمبیا  	

دادگاه استانی بریتیش کلمبیا، که دارای 5 بخش است: 	

بخــش کیفــری پرونــده هــای حقوقــی کیفــری را رســیدگی مــی کنــد. دیــوان عالــی بریتیــش کلمبیــا بــه  	
جــدی تریــن جرایــم رســیدگی مــی کنــد.

بخــش ترافیــک، جریمــه و آییــن  نامــه، برگــه هــای جریمــه را مدیریــت مــی  کنــد. همچنیــن جریمــه هــای  	
مربــوط بــه تخلفــات فــدرال و تخلفــات آییــن نامــه شــهری را رســیدگی مــی کنــد.

بخش خانواده، به حمایت از خانواده، تصمیمات والدین و دستورات حمایتی رسیدگی می کند. 	

بخش دادگاه جوانان به افراد 12 تا 17 ساله رسیدگی می کند که متهم به ارتکاب جرم هستند. 	

بخش دادگاه دعاوی کوچک به اختالفات تجاری و پولی بین 5001 تا 35000 دالر رسیدگی می کند. 	

gov.bc.ca/gov/content/justice/courthouse-services/small-claims/howto-guides/what-is-small-claims

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/courthouse-services/small-claims/how-to-guides/what-is-small-claims
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برای اطالعات بیشتر به وب سایت دادگاه استانی بریتیش کلمبیا مراجعه کنید.

provincialcourt.bc.ca/types-of-cases

دیوان دادرسی حل و فصل مدنی

دیوان دادرســی حل و فصل مدنی به دعاوی کوچک تا ســقف 5000 دالر رســیدگی می کند. همچنین صالحیت 
civilresolutionbc.ca :رسیدگی به دعاوی تصادفات خاص تا سقف 50,000 دالر را دارد

رفتن به دادگاه

دادگاه هــای بریتیــش کلمبیــا بــه زبــان انگلیســی و بــرای برخــی مــوارد بــه زبــان فرانســوی کار مــی کننــد. 
مــی توانیــد از مترجمــی بخواهیــد کــه بــه شــما در برقــراری ارتبــاط کمــک کنــد.

دادگاه برای موارد زیر مترجم ارائه خواهد کرد:

کلیه رسیدگی های کیفری 	

رسیدگی های خانوادگی در دادگاه استان 	

دادگاه ترافیک 	

موارد آیین نامه شهری 	

شما فقط در صورت درخواست، می توانید مترجم دریافت کنید. 

برای یک محاکمه جنایی، افرادی که فرانســوی صحبت می کنند می توانند درخواســت کنند که کل دادگاه به 
زبان فرانسوی باشد.

شما باید این کار را قبل از شروع دادگاه انجام دهید.

https://www.provincialcourt.bc.ca/types-of-cases
https://civilresolutionbc.ca/
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جوانان و قانون

گاهــی جوانــان قانــون شــکنی مــی کننــد. در کانــادا، قانــون خاصــی بــرای کــودکان 12 تــا 17 ســاله وجــود 
دارد کــه بــه آن قانــون عدالــت کیفــری جوانــان مــی گوینــد.

جوانان با بزرگساالن به دادگاه نمی روند. آنها به دادگاه جوانان می روند و برای بزرگسالی که در زمان ارتکاب 
جرم زیر 18 سال سن داشته است نیز همینطور است. قاضی دادگاه جوانان اطمینان حاصل می کند که جوان 

وکیل بگیرد. 

قانون کانادا می گوید افراد 18 سال یا بیشتر بزرگسال هستند. اگر افراد باالی 18 سال قانون را 
زیر پا بگذارند، باید به دادگاه بزرگساالن بروند.

ــد.  ــد مشــاوره دریافــت کنن ــد، مــی توانن ــا گذاشــته ان ــر پ ــون را زی ــا قان ــدان آنه ــواده هایــی کــه فرزن خان
برنامــه هــای دولتــی افــرادی را دارنــد کــه مــی تواننــد بــا خانــواده هــا صحبــت کننــد. ایــن برنامــه هــا در حــوزه 
هــای مختلــف نــام هــای متفاوتــی دارنــد. اگــر شــما یــا خانــواده تــان بــه مشــاوره حقوقــی نیــاز داریــد، بــا 
آژانــس اســکان مهاجــران محلــی خــود تمــاس بگیریــد. آنهــا مــی تواننــد بــه شــما در یافتــن ایــن خدمــات 

کمــک کننــد. یــک آژانــس هماهنــگ کننــده در نزدیکــی خــود پیــدا کنیــد.

cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp

جدایی و طالق

گاهــی اوقــات زوج هایــی کــه فرزنــد دارنــد از هــم جــدا مــی شــوند یــا طــالق مــی گیرنــد. آنهــا بایــد تصمیــم 
بگیرنــد کــه چگونــه از فرزنــدان خــود مراقبــت کننــد. گاهــی اوقــات، دادگاه بــه والدیــن کمــک مــی کنــد تــا 

در مــورد نحــوه مراقبــت از فرزنــدان تصمیــم بگیرنــد.

https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
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طــالق گرفتــن یــک فرآینــد دادگاه اســت، امــا والدیــن همیشــه نیــازی بــه مراجعــه بــه دادگاه ندارنــد. آنهــا 
مــی تواننــد از مراکــز عدالــت خانــواده کمــک بگیرنــد. افــرادی کــه در مراکــز دادگســتری خانــواده کار مــی 
کننــد آمــوزش هــای ویــژه ای در زمینــه حقــوق خانــواده دیــده انــد. آنهــا مــی  تواننــد بــه زوج  هــا کمــک کننــد 
تــا در مــورد فرزندپــروری )محــل زندگــی فرزنــدان و مــدت زمانــی کــه بــا هــر یــک از والدیــن مــی  گذراننــد( 
بــه توافــق برســند. آنهــا همچنیــن مــی تواننــد بــه والدیــن کمــک کننــد تــا در مــورد میــزان پولــی کــه بــرای 
حمایــت از فرزندانشــان احتمــاال بایــد بــه یکدیگــر پرداخــت کننــد، تصمیــم بگیرنــد. مراکــز قضایــی خانــواده 

رایــگان و محرمانــه هســتند.

clicklaw.bc.ca/helpmap/service/1019 :مرکز عدالت خانواده را در نزدیکی خود پیدا کنید

مراکــز دسترســی عدالــت بــه مســائل مربــوط بــه خانــواده و قانــون مدنــی کمــک مــی کننــد کــه بــر زندگــی 
روزمــره تاثیــر مــی گــذارد.

همچنین می توانید برای یافتن مرکز عدالت خانواده با Service BC تماس بگیرید.

ونکوور بزرگ: 2421 660 604

ویکتوریا: 6121 387 250

تلفن رایگان: 7876 663 800 1

افراد می توانند اطالعات کســب کنند و در یک دوره آنالین رایگان، در مورد پدر و مادر بودن پس از جدایی و 
gov.bc.ca/parentingafterseparation :طالق شرکت کنند

Legal Aid BC همچنیــن دارای اطالعــات، منابــع و کارگاه هــای آموزشــی بــرای والدیــن و خانــواده هــا 
Familylaw.lss.bc.ca اســت: 

ـی داریــد، ممکن اســت بتوانید از طریــق تلفن از یک وکیــل خانواده مشــاوره حقوقی رایگان  اگــر درآمــد پاییـن
دریافت کنید. وکالی Family LawLINE در مورد مسائل مربوط به قانون خانواده مشاوره می دهند.

https://www.clicklaw.bc.ca/helpmap/service/1019
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/life-events/divorce/family-justice/who-can-help/pas
https://family.legalaid.bc.ca/
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برای کسب اطالعات بیشتر در مورد Family LawLINE، با Legal Aid BC تماس بگیرید.

منطقه ونکوور: 2172-408 604

تلفن رایگان: 2525-577 866 1

familylaw.lss.bc.ca/call/family-lawline

استفاده از وکیل

اگــر مشــکل حقوقــی داریــد، ممکــن اســت بــه یــک وکیــل نیــاز داشــته باشــید. گاهــی اوقــات یــک وکیــل 
مــی توانــد قبــل از مراجعــه بــه دادگاه بــه شــما در حــل مشــکل کمــک کنــد.

چگونه یک وکیل پیدا کنیم

بـا خدمـات ارجـاع وکیـل تمـاس بگیریـد. ایـن سـرویس بـه شـما نـام یک وکیل را مـی دهد که مـی توانید با  	
او تمـاس بگیریـد و قـرار مالقـات بگذاریـد. وکیـل تـا 30 دقیقـه بـه صورت رایگان با شـما صحبـت خواهد کرد.

تلفن رایگان: 1919-663 800 1

accessprobono.ca/lawyer-referral-service

ی خـود تمـاس بگیریـد. آنهـا مـی تواننـد بـه شـما در یافتـن ایـن خدمـات  	 بـا آژانـس اسـکان مهاجـران محـل
کمـک کننـد. یـک آژانـس هماهنـگ کننـده در نزدیـکی خـود پیـدا کنیـد.

ساکنین دائمی، از جمله پناهندگان 	

cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp

سـاکنان موقـت، از جملـه درخواسـت دهنـدگان پناهندـگی، کارگـران خارـجی موقـت، و دانشـجویان بیـن  	
ی  ی پـس از تحصیـالت تکمیـل الملـل

welcomebc.ca/temporaryresidents

https://family.legalaid.bc.ca/call/family-lawline
https://family.legalaid.bc.ca/call/family-lawline
https://www.accessprobono.ca/our-programs/lawyer-referral-service
https://www.accessprobono.ca/our-programs/lawyer-referral-service
https://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.welcomebc.ca/temporaryresidents
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دریافت کمک در صورتی که توانایی مالی برای گرفتن وکیل ندارید

کمــک حقوقــی یــک خدمــات رایــگان بــرای افــرادی اســت کــه توانایــی مالــی بــرای اســتخدام وکیــل ندارنــد. 
ــون  ــواده و قان ــون خان ــواع مشــکالت حقــوق کیفــری، قان ــه برخــی از ان ــد ب کمــک هــای حقوقــی مــی توان
مهاجــرت کمــک کنــد. اگــر توانایــی گرفتــن وکیــل نداریــد، بــا Legal Aid BC تمــاس بگیریــد تــا ببینیــد کــه 

آیــا واجــد شــرایط هســتید یــا خیــر.

ونکوور بزرگ: 2172 408 604

تلفن رایگان: 2525 577 866 1

lss.bc.ca

https://legalaid.bc.ca/legal_aid/brydgesLine
https://legalaid.bc.ca/legal_aid/brydgesLine
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برای کسب اطالعات حقوقی بیشتر

ــه متقاضیــان پناهندگــی کــم درآمــد، مهاجــران و افــراد فاقــد  کلینیــک حقوقــی مهاجــرت و پناهندگــی ب
ـی وکالــت و مشــاوره رایــگان ارائــه مــی دهــد. ایــن خدمــات شــامل دعــاوی پیچیــده  وضعیــت قانوـن

پناهندـگـی، دعــاوی پناهندـگـی حســاس بــه زمــان و درخواســت تجدیــد نظــر مــی باشــد.

منطقه ونکوور: 6583 372 778

info@irlc.ca :ایمیل

irlc.ca

Seniors First BC کمــک حقوقــی رایــگان بــرای افــراد 55 ســاله و باالتــر ارائــه مــی دهــد. خــط "اطالعــات و 
ســوء اســتفاده از ســالمندان" )SAIL( اطالعــات و ارجاعــات را بــه ســالمندان ارائــه مــی دهــد.

منطقه ونکوور: 1940 437 604

تلفن رایگان: 1940 437 866 1

seniorsfirstbc.ca

https://www.irlc.ca/
https://www.irlc.ca/
https://seniorsfirstbc.ca/
https://seniorsfirstbc.ca/
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Clicklaw یــک وب ســایت اطالعــات حقوقی اســت. این وب ســایت اطالعات قانونی و آمــوزش را به مردم در 
clicklaw.bc.ca :بریتیش کلمبیا ارائه می دهد. آنها از بیش از 40 سازمان اطالعات دارند

انجمــن آمــوزش عدالــت بریتیــش کلمبیــا اطالعاتــی در مــورد اینکــه سیســتم قضایــی بریتیــش کلمبیــا 
چگونــه کار مــی کنــد، مــی دهــد.

منطقه ونکوور: 9870 660 604

justiceeducation.ca

دانشــکده حقــوق مــردم بــه افــراد کمــک مــی کنــد تــا مشــکالت حقوقــی روزمــره خــود را حــل کننــد. آنهــا 
ــد. آنهــا در  ــد کمــک حقوقــی مناســب را دریافــت کنی ــا بتوانی ــد ت ــه مــی دهن اطالعــات و پشــتیبانی ارائ
مــورد مشــکالت حقوقــی فــردی مشــاوره حقوقــی ارائــه نمــی دهنــد و اگــر بــه کمــک حقوقــی نیــاز داریــد، 
دانشــکده حقــوق مــردم مــی توانــد شــما را بــه خدمــات حقوقــی ارجــاع دهــد. ایــن وب ســایت دارای منابــع 

مفیــد بســیاری اســت.

منطقه ونکوور: 5400 331 604

info@peopleslawschool.ca :ایمیل

peopleslawschool.ca

 povnet.org :اطالعاتی در مورد مشکالت فقر و قانون دارد PovNet

ــه  ــات را ب ــن اطالع ــد ای ــگان اســت. شــما مــی توانی وب ســایت Dial-A-Law دارای اطالعــات حقوقــی رای
ــا گــوش دهیــد. همچنیــن مــی توانیــد اطالعــات را از طریــق تلفــن گــوش دهیــد. صــورت آنالیــن بخوانیــد ی

تلفن رایگان: 5297 565 800 1

dialalaw.peopleslawschool.ca

https://www.clicklaw.bc.ca/
https://www.justiceeducation.ca/
https://www.justiceeducation.ca/
https://www.peopleslawschool.ca/
https://www.peopleslawschool.ca/
https://www.povnet.org/
https://www.povnet.org/
https://dialalaw.peopleslawschool.ca/
https://dialalaw.peopleslawschool.ca/
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کلینیک حقوق بشر بریتیش کلمبیا به مردم در مورد شکایات حقوق بشر استانی کمک می کند. آنها خدمات 
حقوقی رایگان ارائه می دهند.

منطقه ونکوور: 1100 622 604

تلفن رایگان: 6222 685 855 1

bchrc.net

دادگاه حقوق بشر بریتیش کلمبیا به شکایات حقوق بشر در بریتیش کلمبیا رسیدگی می کند.

منطقه ونکوور: 2000 775 604

تلفن رایگان: 8844 440 888 1

bchrt.bc.ca

کمیسیون حقوق بشر کانادا از حقوق بشر در کانادا حمایت می کند.

تلفن رایگان: 1090 214 888 1

chrc-ccdp.gc.ca

مراکــز دسترســی عدالــت بــه مســائل مربــوط بــه خانــواده و قانــون مدنــی کمــک مــی کننــد، کــه بــر زندگــی 
روزمــره تاثیــر مــی گــذارد. اینهــا شــامل جدایــی یــا طــالق، امنیــت درآمــد، اشــتغال، مســکن و بدهــی اســت.

gov.bc.ca/gov/content/justice/about-bcsjustice-system/jac

https://bchrc.net/
https://bchrc.net/
http://www.bchrt.bc.ca/
http://www.bchrt.bc.ca/
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/index.html
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/index.html
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/justice/about-bcs-justice-system/jac


318بریتیش کلمبیا

مراکــز عدالــت خانــواده خدماتــی را بــه بریتیــش کلمبیایــی  هایــی کــه در حــال جدایــی یــا طــالق هســتند 
ــواده را در نزدیکــی خــود پیــدا کنیــد. ارائــه می کننــد. مرکــز عدالــت خان

clicklaw.bc.ca/helpmap/service/1019

Access Pro Bono یــک انجمــن غیرانتفاعــی اســت. آنهــا بــه افــراد کــم درآمــد کمــک مــی کننــد تــا وکالی 
داوطلــب پیــدا کننــد. خدمــات آنهــا رایــگان اســت.

تلفن رایگان: 6664 762 877 1

accessprobono.ca

https://www.clicklaw.bc.ca/helpmap/service/1019
https://accessprobono.ca/
https://accessprobono.ca/
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دولت

کانادا دارای 3 رده دولت است:

فدرال 	

استانی یا منطقه ای  	

شهری یا محلی 	

این دولت ها توسط کانادایی ها انتخاب می شوند.

دولت کانادا

دولــت فــدرال در اتــاوا مســتقر اســت و مســئول امــوری اســت کــه همــه کانادایــی هــا را تحــت تاثیــر قــرار 
مــی دهــد. اینهــا شــامل مهاجــرت، دفــاع ملــی، امــور خارجــی، بیمــه اشــتغال، بانکــداری، خدمــات پســتی، 

کشــتیرانی، راه آهــن، تلفــن، خطــوط لولــه و قوانیــن جزایــی اســت.

مــی توانیــد اطالعات مربوط به دولت فدرال را از ســرویس کانادا دریافت کنیــد. تمامی اطالعات به زبان های 
فرانسوی و انگلیسی موجود است.
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خدمات کانادا

)O-Canada 1 800(1 800 622 6232 :تلفن رایگان

Canada.ca - جستجوی "سرویس کانادا"

محل سرویس کانادا را در نزدیکی خود پیدا کنید.

servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp

ــر  ــق انتخاباتــی( اســت. ه ــدرال )مناط ــرال ف ــای الکت ــادا دارای بخــش ه ــه ای در کان ــر اســتان و منطق ه
بخــش الکتــرال 1 عضــو پارلمــان )MP( را بــرای دولــت کانــادا انتخــاب مــی  کنــد. 42 بخــش الکتــرال فــدرال 
در بریتیــش کلمبیــا وجــود دارد. نماینــده مجلــس بــرای هــر بخــش الکتــرال یــک دفتــر در جامعــه دارد کــه 

بــه آن دفتــر حــوزه انتخابیــه مــی گوینــد.

از کد پستی خود )بخشی از آدرس پستی خود( برای یافتن نماینده خود در این وب سایت استفاده کنید.

ourcommons.ca/en/members

برای اطالعات در مورد رای دادن در انتخابات کانادا، به Elections Canada مراجعه کنید.

Elections.ca - جستجوی »راهنمای رأی دهی من«

دولت استانی

ــد کــه قوانیــن خــود را تغییــر دهنــد و  ــادا 10 اســتان و 3 قلمــرو دارد و هــر کــدام ایــن قــدرت را دارن کان
ــای  ــت ه ــوزش، مراقب ــه ای مســئول آم ــای اســتانی و منطق ــت ه ــد. دول ــت کنن ــود را مدیری ســرزمین خ
بهداشــتی، برخــی منابــع طبیعــی و مقــررات راهــداری هســتند. گاهــی اوقــات، دولــت هــای فــدرال و اســتانی 
قــدرت را بــه اشــتراک مــی گذارنــد. بــرای مثــال، هــم دولــت فــدرال و هــم دولــت اســتانی قوانینــی را در مــورد 

کشــاورزی، منابــع طبیعــی و مهاجــرت وضــع مــی کننــد.

https://www.canada.ca/
https://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp
https://www.leg.bc.ca/learn-about-us/members
https://elections.bc.ca/
https://elections.bc.ca/
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می توانید اطالعاتی در مورد دولت بریتیش کلمبیا از سرویس بریتیش کلمبیا بدست آورید.

سرویس بریتیش کلمبیا 

منطقه ونکوور: 2421-660 604

ویکتوریا: 6121-387 250

تلفن رایگان: 7867-663 800 1

servicebc.gov.bc.ca

 )MLA( 87 بخش الکترال استانی در بریتیش کلمبیا وجود دارد. هر بخش الکترال 1 عضو مجلس قانونگذاری
را برای نمایندگی انتخاب می کند. MLA دفتری در جامعه دارد که به آن دفتر حوزه انتخابیه می گویند.

leg.bc.ca/learn-about-us/members :خود را به صورت آنالین پیدا کنید MLA شما می توانید

برای اطالعات در مورد رای دادن در انتخابات بریتیش کلمبیا، به Elections BC مراجعه کنید.

Elections.bc.ca

دولت محلی

دولــت هــای محلــی بــرای شــهرها، شــهرک هــا، روســتاها )شــهرداری هــا( و بخــش هــای منطقــه ای هســتند. 
دولــت هــای محلــی معمــوال خدمــات پلیــس، ایمنــی در برابــر آتــش، جمــع آوری زبالــه، آب آشــامیدنی، 

فاضــالب و مراکــز تفریحــی )پــارک هــا و مراکــز اجتماعــی( را ارائــه مــی کننــد.

هــر دولــت محلی دفتری دارد که می توانید در آن ســوال بپرســید، در مورد مشــکالت بحــث کنید، مالیات بر 
دارایی بپردازید، و مجوز کسب و کار بگیرید. اینها اغلب "تاالر شهر" نامیده می شوند.

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/ministries/citizens-services/servicebc
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/ministries/citizens-services/servicebc
https://www.leg.bc.ca/learn-about-us/members
https://elections.bc.ca/
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ادارات دولتــی محلــی و وب ســایت هــا اطالعاتــی در مــورد جامعــه، خدمــات، پــارک هــا، تفریحــات و برنامــه 
هــای دیگــر بــرای ســاکنان ارائــه مــی دهنــد.

بخش شهری یا منطقه ای خود را پیدا کنید.

civicinfo.bc.ca/directories

برای کسب اطالعات در مورد رای دادن در انتخابات دولت محلی، به Elections BC مراجعه کنید.

Elections.bc.ca

https://civicinfo.bc.ca/directories
https://elections.bc.ca/
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مهاجرت و شهروندی

ــه وب ســایت  ــرای اطالعــات در مــورد مهاجــرت ب ــادا مســئول مهاجــرت و شــهروندی اســت. ب ــت کان دول
ــد. ــادا مراجعــه کنی مهاجــرت، پناهندگــی و شــهروندی کان

canada.ca/fa/immigration-refugeescitizenship/services/immigrate-canada.html

اطالعاتی در مورد چگونگی اخذ شهروندی کانادا دریافت کنید.

canada.ca/fa/immigration-refugeescitizenship/services/canadian-citizenship.html

هــر ســال، بریتیــش کلمبیــا از مهاجــران جدیــد ایــن اســتان اســتقبال مــی کنــد. برنامــه هــای مهاجــرت 
ــه و  ــا تجرب ــان ب ــن المللــی و کارآفرین ــران خارجــی، دانشــجویان بی ــه کارگ ــرای کمــک ب ــدرال ب اســتانی و ف

ــدازی کســب و کار وجــود دارد.  ــا و راه ان ــه بریتیــش کلمبی ــرای مهاجــرت ب ــواده هایشــان ب خان

اگر کارفرمایان در بریتیش کلمبیا نمی توانند کارگران محلی واجد شرایط را پیدا کنند، آنها می توانند از برنامه 
های مهاجرت مانند برنامه نامزد استانی BC )BC PNP( برای استخدام افراد از سراسر جهان استفاده کنند.

Welcomebc.ca/PNP

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-citizenship.html
https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C
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مخفف ها و کلمات اختصاری

ــادا، بســیاری از افــراد از واژگان کوتــاه ســاخته شــده از حــروف اول کلمــات در گروهــی از کلمــات  در کان
ــرای  ــال ب ــوان مث ــه عن ــی شــوند. ب ــده م ــرف خوان ــه ح ــرف ب ــات ح ــن کلم ــد. گاهــی ای ــی کنن اســتفاده م
انگلیســی بــه عنــوان زبــان دوم، مــا مــی گوییــم "E-S-L". ایــن کلمــات اختصــاری بــه صــورت حــرف بــه حــرف 

تلفــظ مــی شــوند:

ABE: آموزش پایه بزرگساالن 

ATM: دستگاه خودپرداز 

:B.C بریتیش کلمبیا

BCEA: اشتغال و کمک بریتیش کلمبیا 

CCRR: مرکز ارجاع و منبع مراقبت از کودکان 

CPP: برنامه بازنشستگی کانادا 

EI: بیمه اشتغال 

ESL: انگلیسی به عنوان زبان دوم

GIC: گواهی سرمایه گذاری تضمین شده 

GIS: مکمل درآمد تضمینی 
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ICBC: شرکت بیمه بریتیش کلمبیا 

ID: شناسایی 

LGBTQ2S+: لزبین، گی، دوجنسه، تراجنسیتی، جنسیت کوئیر و دو روح

LINC: آموزش زبان برای تازه واردان به کانادا 

MOSAIC: انجمن خدمات دوره های آموزشی چند زبانه برای جوامع مهاجر 

MSP: طرح خدمات پزشکی 

OAS: امنیت سالمندی 

RCMP: پلیس سواره سلطنتی کانادا 

SPCA: انجمن پیشگیری از ظلم به حیوانات 

STD: بیماری های مقاربتی

STI: عفونت مقاربتی

TV: تلویزیون

UPCC: مرکز مراقبت های اولیه و فوری 

WAVAW: زنان علیه خشونت علیه زنان

گاهی اوقات این اشکال کوتاه را به صورت کلمه تلفظ می کنیم. برای مثال کلمه PIN را برای شماره شناسایی 
شخصی می گوییم. این کلمات اختصاری به صورت کلمه تلفظ می شوند:

ICES: خدمات ارزیابی اعتبار بین المللی 

PIN: شماره شناسایی شخصی 

SAFER: کمک سرپناه برای اجاره کنندگان سالمند 

SIN: شماره بیمه اجتماعی 




