


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.

01

02

03

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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روزهای اول زندگی در انتاریو

راهنمای دو هفته اول زندگی در انتاریو

به انتاریو خوش آمدید

مهاجــرت و دوری از خانــواده و دوســتان ســخت اســت. مدرســه، مراقبــت هــای بهداشــتی، شــغل و حتــی 
قانــون ممکــن اســت متفــاوت از کشــور خودتــان باشــد. کنــار آمــدن بــا شــرایط زندگــی در آنتاریــو مدتــی 

طــول مــی کشــد.
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هزینه اقامت در کانادا چقدر است؟

هزینــه ممکــن اســت بیشــتر از حــد تصــور شــما باشــد. اداره مهاجــرت، پناهندگــی و شــهروندی کانــادا از 
شــما مــی خواهــد کــه هنــگام ورود "اثبــات دارایــی" را نشــان دهیــد. پــس از ورود بــه کانــادا بایــد ثابــت 
کنیــد کــه پــول کافــی بــرای حمایــت از خــود و خانــواده داریــد. امــا ایــن مقــدار بــرای زندگــی راحــت کافــی 

نیســت. بســیاری از تــازه واردهــا بــرای چندیــن مــاه کار پیــدا نمــی کننــد. 

هنگامــی کــه آپارتمــان یــا خانــه اجاره می کنیــد، معمواًل بایــد اولین و آخرین مــاه اجاره را قبــل از نقل مکان 
بپردازیــد. برـخـی از آپارتمــان ها و خانه های اجاره ای مبله هســتند، اما اکثر آنها اینگونه نیســتند. شــما باید 
لوازم منزل را بخرید. شــاید مجبور شــوید لباس زمســتانی بخرید. شما باید هزینه حمل و نقل، تلفن، غذا، دارو 

و سرگرمی را بپردازید.

هزینه ها در همه شهرها یکسان نیست. به سایت Settlement.Org مراجعه کنید.

 به آدرس www.settlement.org/FD/01 رجوع کنید.

بایــد بــا هزینــه زندگــی در شــهر مــورد نظــر خــود آشــنا شــوید. تــا جایــی کــه مــی توانیــد پــول خــود را پــس 
انــداز کــرده و برنامــه ریــزی مالــی داشــته باشــید تــا مــاه هــای اول بــه راحتــی زندگــی کنیــد.

http://Settlement.Org
http://www.settlement.org/FD/01
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ورود به انتاریو

پــس از طــی تشــریفات گمرکــی، ســواالت خــود در مــورد وضعیــت مهاجــرت یــا ویــزا را از افســر مهاجــرت 
کانــادا بپرســید. 

قبل از ورود به کانادا، چه مدارکی باید همراه داشته باشیم؟

ـی پیرســون در تورنتــو فــرود آمدیــد، مرکــز خدمــات پذیــرش و  ـی لســتر ـب اگــر در فــرودگاه بیــن الملـل
اطالعــات مهاجــران بســته اطالعاتــی بــه شــما مــی دهــد. ایــن بســته حــاوی فرم هــای درخواســت و اطالعــات 
در مــورد کارهایــی اســت کــه ابتــدا هنــگام ورود بــه انتاریــو بایــد انجــام دهیــد. آدرس آژانــس هایــی بــرای 

کمــک بــه مهاجــران در ایــن بســته ذکــر شــده اســت.

کارکنان میز اطالعات فرودگاه می توانند شــما را تا رســیدن به مقصد کمک کنند. در فرودگاه ها به اتوبوس، 
تاکســی و دیگر وســایل نقلیه دسترســی دارید. هزینه برخی باالســت. قبل از سوار شــدن، هزینه را با کارکنان 

فرودگاه یا شرکت اتوبوس یا تاکسی بررسی کنید.
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آشنایی با شهر جدید محل اقامت
روزهای اول باید کارهای زیادی انجام دهید. شما باید بخشی از زمان را صرف اشنایی با شهر جدید خود کنید.

قبل از رســیدن، اطالعات گردشــگری شــهر محل ســکونت را پیدا کنید. پس از ورود، چند روز را با ماشــین یا 
وسایل حمل ونقل عمومی صرف گشت و گذار در شهر کنید.

مدارس، بیمارستان ها، بانک ها، فروشگاه ها، مراکز اجتماعی و پارک ها را پیدا کنید. 	

بهترین راه سفر در اطراف منطقه را جستجو کنید. 	

با فعالیت ها و خدمات آشنا شوید. 	

جاذبه ها و مکان های دیدنی محلی را پیدا کنید. 	

اطالعاتی در مورد انتاریو: آب و هوا

ــه منطقــه دیگــر متفــاوت اســت. دمــای یــک منطقــه  ــو اســتان بزرگــی اســت. دمــا از منطقــه ای ب انتاری
ــاه ســال  ــن م ــاه ســال و جــوالی گرمتری ــه ســردترین م ــوال ژانوی ــاوت باشــد. معم ــز ممکــن اســت متف نی
اســت. قســمت شــمالی اســتان زمســتان هــای طوالنــی تــر و ســردتر از جنــوب انتاریــو دارد. اخبــار رادیــو و 
تلویزیــون دمــا را بــر حســب درجــه ســانتیگراد نشــان مــی دهــد. گاهــی اوقــات دمــا را بــر حســب فارنهایــت 

نیــز بیــان مــی کننــد. 
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انتاریو دارای چهارفصل می باشد:

بهار: 20 مارس - 20 ژوئن

ــد، امــا شــب هــا  بهــار در اکثــر مناطــق انتاریــو بارانــی اســت. دمــای روز در طــول فصــل افزایــش مــی یاب
خنــک اســت. میانگیــن دمــای هــوا در طــول روز در مــاه هــای مــارس، آوریــل و اوایــل مــی حــدود 8 درجــه 
ــه همــراه  ــا لبــاس بارانــی ب ــام چتــر ی ــر اســت. در ایــن ای ســانتیگراد اســت امــا شــب هــا بســیار خنــک ت

داشــته باشــید.

تابستان: 21 ژوئن - 21 سپتامبر

تابســـتان از 21 ژوئـــن آغـــاز مـــی شـــود، امـــا بـــرای اکثـــر مـــردم انتاریـــو، جـــوالی و آگوســـت مـــاه هـــای 
اصلـــی تابســـتان هســـتند. در تابســـتان هـــوا در اکثـــر نقـــاط اســـتان بســـیار گـــرم اســـت. در جنـــوب انتاریـــو، 
دمـــای روز معمـــواًل بـــاالی 20 درجـــه ســـانتیگراد اســـت و اغلـــب بـــه بـــاالی 30 درجـــه ســـانتیگراد مـــی رســـد. 
ـــورد مشـــکالت  ـــو هشـــدارهایی در م ـــون و رادی ـــرم و بســـیار مرطـــوب اســـت. در تلویزی ـــوال گ تابســـتان معم
ـــرای جلوگیـــری از آفتـــاب ســـوختگی بایـــد کاله  ســـالمتی ناشـــی از گرمـــا، آفتـــاب و مـــه خواهیـــد شـــنید. ب

ـــاب اســـتفاده کنیـــد. پوشـــیده و از کـــرم ضـــد آفت

پاییز: 22 سپتامبر - 20 دسامبر

پاییز از سپتامبر شروع می شود. هوا خنک شده و برگ های بسیاری از درختان تغییر رنگ داده و برگ ریزان 
شــروع می شــود. همچنین ممکن اســت هوا بســیار بارانی باشــد. حتمًا یک چتر و یک لباس بارانی همراه خود 
داشته باشید. در برخی از مناطق شمالی انتاریو، در اواخر اکتبر هوا برفی است. در این ماه ها میانگین دمای 
روز در اکثر نقاط استان حدود 10 تا 12 درجه سانتی گراد است. با نزدیک شدن به فصل زمستان، دما کاهش 

می یابد.
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زمستان: 21 دسامبر - 19 مارس 

در زمســتان هوا ســرد اســت و اغلب برف می بارد. در طول ماه های زمســتان )دســامبر، ژانویه و فوریه( دمای 
هوا در اکثر مناطق اســتان در شــبانه روز معمواًل منفی اســت. دمای هوا در برخی نقاط استان به زیر 30 درجه 
ســانتی گراد می رســد. در بیشــتر مناطق انتاریو، از اواسط دسامبر تا اواســط مارس برفی است. در بخش های 

شمالی انتاریو، زمستان طوالنی تر و سردتر از جنوب انتاریو است. لباس گرم به همراه داشته باشید.

زمســتان هــای انتاریــو بســیار ســرد و برفــی اســت. اگــر کشــور خودتــان گــرم اســت، ممکــن اســت نتوانیــد 
ســرما را تحمــل کنیــد. زمســتان زمانــی بــرای تفریــح  برفــی اســت، امــا بهتــر اســت بــا خطــرات ســرما و نحــوه 

گــرم کــردن خــود آشــنا شــوید. ممکــن اســت بــه لبــاس هــای زمســتانی زیــر نیــاز داشــته باشــد:

کت ضخیم و ضد باد 	

شال، برای دور گردن یا پوشاندن صورت 	

دستکش 	

لباس زیر گرم 	

کاله زمستانی که گوش شما را می پوشاند. 	

چکمه های گرم که آستردار و یا ضد آب هستند. 	

اگرچــه ممکــن اســت هنــگام ورود، خریــد لبــاس هــای زمســتانی گــران باشــد، امــا بــه یــاد داشــته باشــید 
کــه مــی توانیــد ســال هــای بعــد نیــز از آنهــا اســتفاده کنیــد.

همچنین ممکن است بتوانید لباس های دست دوم را با قیمت های بسیار مناسب در فروشگاه های دست دوم 
فروشی خریداری کنید. در خیریه ها نیز می توانید کاالهای دست دوم خریداری کنید.

می توانید با گوش دادن به رادیو، تماشای تلویزیون، خواندن روزنامه یا بازدید از وب سایت های هواشناسی 
از وضعیت آب و هوای منطقه خود مطلع شوید. برای اطالعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید:   

www.settlement.org/FD/24

http://www.settlement.org/FD/24
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یافتن راهنما

آژانس های اسکان

آژانس های اســکان می توانند به شــما خدمات ارائه دهند. این آژانس ها ســازمان های اجتماعی هستند که 
به مهاجران جدید کمک می کنند.

بــه محــض ورود بــه انتاریــو، یــک آژانــس اســکان در نزدیکــی خــود پیــدا کــرده تــا بــه شــما کمــک کنــد در 
شــهر جدیــد مســتقر شــوید. ممکــن اســت در ابتــدای ورود در هتــل اقامــت داشــته باشــید. آژانــس هــای 
اســکان مــی تواننــد بــه شــما در پیــدا کــردن خانــه کمــک کننــد. آنهــا همچنیــن بــه شــما کمــک مــی کننــد 

تــا در مــورد جامعــه اطالعــات کســب کنیــد.

به این ســازمان ها مراکز چند فرهنگی یا آژانس های خدمات دهی به مهاجران نیز گفته می شــود. خدمات 
اسکان رایگان و محرمانه هستند. در چنین آژانس هایی خدمات صفحه بعد را دریافت می کنید:
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کمک به تفسیر و ترجمه اسناد 	

کمک به پر کردن فرم ها و درخواست ها  	

اطالعات در مورد دیگر منابع جامعه 	

آژانس های اسکان نیز می توانند به شما در یافتن موارد زیر کمک کنند:

محل سکونت 	

کالسهای زبان انگلیسی 	

شغل 	

برنامه های آموزشی 	

مکان هایی برای خرید غذا، لباس یا مبلمان با هزینه کم 	

مراکز اطالعات تازه واردان 

تعــدادی از شــهرها و شــهرک ها از جمله تورنتو، منطقه پیــل )برمپتون، کالدونیا، میسیســاگا، هالتون(، ثاندر 
بی، سادبری و اتاوا، دارای مراکز اطالعاتی برای تازه واردان هستند. این مراکز شما را به سازمان های اجتماعی 
ارجاع می دهند که می توانند به شما کمک کنند در این مناطق مستقر شوید. به وب سایت وزارت شهروندی، 

مهاجرت و تجارت بین الملل انتاریو مراجعه کرده تا یک مرکز اطالعاتی را در منطقه خود بیابید.

مراکز اطالع رسانی جامعه

ــا مرکــز  ــا دولتــی هســتید، ب ــال اطالعاتــی در مــورد خدمــات عمومــی، اجتماعــی، بهداشــتی ی ــه دنب اگــر ب
اطالعــات جامعــه محلــی خــود تمــاس بگیریــد. ایــن مرکــز مــی توانــد بــه شــما در یافتــن خدمــات رایــگان 
ــن  ــرای اســتفاده از ای ــه اســت. ب ــگان و محرمان ــن ســرویس رای ــد. ای ــه کمــک کن ــه در منطق ــم هزین و ک

ــه دادن اطالعــات شــخصی نیســت. ــازی ب ســرویس نی
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جستجوی مرکز اطالعات جامعه در نزدیکی خود:

بـا اسـتفاده از موتـور جسـتجو )مثـاًل گـوگل( جسـتجوی آنالیـن انجام دهیـد. »مرکز اطالعات جامعه + شـهر  	
خـود« را جسـتجو کنیـد )مثـاًل »مرکز اطالعات جامعـه همیلتون«(.

برای یافتن اطالعات و خدمات در جامعه خود، 211 را شماره گیری کنید. 	

از وب سایت 211Ontario.ca دیدن کرده و مراکز محلی اطالعات جامعه را جستجو کنید. 	

در بسیاری از مناطق می توانید برای یافتن اطالعات و خدمات در جامعه خود، 211 را شماره گیری کنید.

مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا 

اگــر پــس از ورود بــه کانــادا در مــورد وضعیــت مهاجــرت خــود ســؤالی داریــد، بــا اداره مهاجــرت، پناهندگــی 
و شــهروندی کانــادا بــه شــماره 2100-242-888-1 تمــاس گرفتــه یــا بــه وب ســایت اداره مهاجــرت، 
ــد از  ــه مــی توانی ــد. در 24 ســاعت شــبانه روز و 7 روز هفت ــادا مراجعــه کنی پناهندگــی و شــهروندی کان

پیــام ضبــط شــده اطالعــات دریافــت کنیــد.

اگر می خواهید با شــخصی صحبت کنید، از ســاعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر دوشــنبه تا جمعه 
تماس بگیرید. با این شــماره فقط به زبان های انگلیســی و فرانسوی می توانید خدمات دریافت 
کنیــد. گاهــی اوقــات، بایــد منتظــر بمانید زیرا افــراد زیادی همزمــان تماس گرفته تا بــا نماینده 

صحبت کنند.

http://211Ontario.ca
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مسکن

یافتن مکانی برای زندگی

اگر می توانید، قبل از رســیدن، مکانی را برای اقامت چند شــب اول خود در انتاریو ترتیب دهید. برای یافتن 
و رزرو محل اقامت می توانید با آژانس مسافرتی در هر نقطه از جهان تماس بگیرید.

هنگامــی کــه در کانــادا یــا ایــاالت متحــده هســتید، مــی توانیــد بــا شــماره تلفــن انتاریــو - )668-2746-
800-1( بــا جهانگــردی انتاریــو تمــاس بگیریــد. جهانگــردی انتاریــو مــی توانــد اطالعاتــی در اختیــار شــما قــرار 

داده و بــه شــما در یافتــن و رزرو اتــاق کمــک کنــد. ایــن ســرویس رایــگان اســت. 

مــی توانیــد بــرای مدت کوتاهی در هتــل، تختخواب و صبحانه، هتل آپارتمان، خوابگاه مســافرتی یا اقامتگاه 
دانشــجویی در دانشــگاه یــا کالــج اقامــت کنید. شــما می توانیــد روزها، هفته ها یــا ماه هــا در خوابگاه های 
مســافرتی یا اقامتگاه های دانشــجویی با پول کمتری نســبت به هتل اقامت کنید. تختخواب و صبحانه اتاقی 

در خانه دیگری است که صاحب آن هر روز به شما صبحانه می دهد.
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اگــر جایــی بــرای اقامــت نداشــتید، در فــرودگاه بیــن المللــی لســتر بــی پیرســون تورنتــو بــه دنبــال خدمــات 
پذیــرش و اطالعــات مهاجــران یــا شــماره تلفــن 3660-672-905 باشــید. آنهــا اطالعاتــی در مــورد هتــل هــا 

و مــکان هــای اقامــت در نزدیکــی فــرودگاه دارنــد کــه ممکــن اســت متناســب بــا بودجــه شــما باشــد.

اجاره مکان در انتاریو بســته به شــهری که انتخاب می کنید ممکن اســت گران باشــد. خانه ای متناســب با 
بودجه خود انتخاب کنید.

اولین خانه ممکن اســت خانه مورد نظر شــما نباشــد. می توانید در مورد بازارهای اجاره و امالک و محله های 
مختلف اطالعات کسب کنید. اکثر تازه واردها برای چندین ماه کار پیدا نمی کنند. 

اکثر کارشناســان می گویند که شــما نباید بیش از یک ســوم )٪33.3( از کل درآمد خود را قبل از 
کسر مالیات در محل زندگی خرج کنید.

گزینه های مسکن

اگــر هــم خانــه ای داشــته باشــید، مــی توانیــد پــول خــود را پــس انــداز کنیــد. هزینــه هــای اجــاره در مناطــق 
مختلــف انتاریــو و داخــل شــهرها متفــاوت اســت. معمــواًل هزینــه هــای اجــاره در نزدیکــی مرکــز یــک شــهر 
ــازار  ــاره ب بــزرگ یــا نزدیــک بــه حمــل و نقــل بیشــتر اســت. قبــل از رســیدن تــا جایــی کــه مــی توانیــد درب

اجــاره اطالعــات کســب کنیــد.

قبل از اینکه مکانی اجاره کنید این سواالت را از خود بپرسید:

آیا به مسیر اتوبوس یا ایستگاه مترو نزدیک است؟ 	

آیـا بـه سـایر خدمـات نزدیـک اسـت؟ )مـدارس، فروشـگاه هـا، خشکشـویی هـا، پـارک هـا، زمیـن هـای بـازی،  	
مراکـز اجتماـعی، کلینیـک هـای پزشـکی، عبادتـگاه هـا(
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آیا جایی برای پارک ماشین وجود دارد؟ آیا باید هزینه اضافی برای پارکینگ پرداخت کنم؟ 	

آیا محله امن است؟ 	

آیا به مدرسه نزدیک است؟ )برای افراد دارای فرزند( 	

آیا آپارتمان یا خانه ساکت است؟ 	

سایر مستاجرین چگونه هستند؟ 	

آیا باید هزینه اضافی برای گرما، تهویه مطبوع و برق پرداخت کنم؟ 	

خدمات اجاره امالک

بــه ایــن خدمــات مدیریــت اجــاره ملک یا مــکان یاب اجاره نیــز می گویند. آنها شــرکت هایی هســتند که به 
صاحبخانــه هــا کمــک مــی کنند تا مســتاجران جدید پیدا کنند و می توانند به شــما کمک کننــد تا جایی برای 

زندگی پیدا کنید.

این شرکت ها برای این کار هزینه می گیرند. از آنها بپرسید که چه خدماتی ارائه می دهند و اگر از خدمات 
آنها راضی نباشــید، آیا پول شــما را پس خواهند داد؟ اگر این کار را نکردند، هیچ هزینه ای پرداخت نکنید و 

از این خدمات استفاده نکنید.

شرکت رهن و مسکن کانادا  

آژانــس مســکن ملــی دولــت کانــادا مــی توانــد بــه شــما کمــک کــرده تــا خانــه ای امــن و مقــرون بــه صرفــه 
بــرای خانــواده خــود پیــدا کنیــد. وب ســایت بــه چندیــن زبــان موجــود اســت.

وب سایت های اجاره مسکن

ــواده خــود  ــد. از دوســتان و خان ــه اجــاره هــا را لیســت مــی کنن ــد ک ــادی وجــود دارن وب ســایت هــای زی
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ـی فقــط در  ـی را توصیــه کننــد. نمونــه ای از وب ســایت های محـل بخواهیــد کــه وب ســایت هــای محـل
Settlement.Org بــرای اطــالع شــما در دســترس اســت.

آژانس های اسکان

آژانــس هــای اســکان مــی توانند شــما را به مراکز کمک مســکن در منطقه خــود ارجاع دهند. آنها به شــما در 
مورد گزینه های مسکن کوتاه مدت و بلندمدت اطالع می دهند. می توانید فهرستی از آژانس ها را در بخش 
خدمــات نزدیــک من در ســایت Settlement.Org  پیدا کنید. بــه آدرس www.settlement.org/FD/04 رجوع 

کنید.

مراکز کمک مسکن

بســیاری از جوامــع دارای مراکــز کمــک مســکن هســتند. آنهــا لیســتی از اجــاره هــا را نگــه مــی دارنــد. ایــن 
مراکــز مــی تواننــد بــه شــما در یافتــن مســکن ارزان قیمــت کمــک کننــد. فقــط پــس از ورود بــه انتاریــو مــی 
توانیــد از ایــن ســرویس اســتفاده کنیــد. ایــن ســرویس بــرای افــرادی کــه پــول زیــادی ندارنــد خــوب اســت. 

آژانــس اســکان مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا مرکــز راهنمایــی مســکن را در شــهر خــود پیــدا کنیــد.

در اینجا خدماتی وجود دارد که می توانید در مرکز کمک مسکن دریافت کنید:

کمک به جستجوی مسکن 	

اطالعـات در مـورد خدمـات حقوـقی و قانوـنی کـه از مسـتاجرین و صاحبخانـه هـا حمایـت مـی کنـد )قانـون  	
اجـاره هـای مسـکونی(

فهرست مالکان خصوصی 	

اطالعات و آموزش مالک 	

کمک به درخواست مسکن یارانه ای 	

اطالعات در مورد بودجه بندی پول شما 	

http://Settlement.Org
http://www.settlement.org/FD/04
http://Settlement.Org
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اطالعات خوابگاه یا پناهگاه 	

گفتگـو بـا مـددکاران اجتماـعی، ارائـه دهنـدگان کمـک هـای حقوـقی، ارائـه دهنـدگان مسـکن اجتماـعی و  	
مدیـران داراـیی 

یافتن برنامه های غذایی، پوشاک یا سالمت  	

تابلو اعالنات

می توانیــد تابلوهــای اعالنــات را در مراکــز اجتماـعـی، خشک شــویی ها، خواربارفروشــی ها و خانه هــای 
ــرای  ــات اغلــب اطالعاتــی در مــورد مــکان هایــی ب دیگــر مشــاغل محلــی پیــدا کنیــد. ایــن تابلوهــای اعالن

اجــاره دارنــد.

اکثر دانشــگاه ها و دانشــکده ها دارای تابلوی اعالنات مســکن، وب ســایت ها و دفاتر مســکن هســتند تا به 
دانشــجویان کمــک کننــد مــکان هایی برای اجاره پیدا کنند. اگر دانشــجو هســتید، تابلوهــای اعالنات خدمات 

مسکن دانشکده و دانشگاه را بررسی کنید.

گاهی اوقات می توانید تابلوهای "برای اجاره" یا "جای خالی" را در جلوی ساختمان های آپارتمانی یا در پنجره 
های خانه های دارای اتاق یا آپارتمان برای اجاره مشاهده کنید. همچنین می توانید از مدیران ساختمان های 
آپارتمانی بپرسید که آیا به زودی واحدهایی خالی می شوند. می توانید از آنها بخواهید نام شما را در لیست 

انتظار قرار دهند. برای انجام این کار نیازی به پرداخت هزینه یا سپرده ندارید.

خانواده و دوســتان شــما ممکن اســت درباره مکان های اجاره ای اطالعات داشــته باشند. به آنها بگویید که به 
دنبال مکانی برای زندگی هستید. همچنین از خانواده و دوستان خود در مورد وب سایت های معروفی که می 

توانند به شما کمک کنند سؤال کنید.

ابتــدا بــه دنبــال ســاختمان هــای کوچکتــر بــوده یــا صاحبخانــه هایــی کــه در خانــه هــای خــود اتــاق اجــاره 
مــی دهنــد. برخــی از شــرکت های بــزرگ اجــاره ای از شــما می خواهنــد کــه نــام چنــد معــرف در شــهر بیــان 
کنیــد. یــا ممکــن اســت الزم باشــد قبــل از اجــاره مبلــغ زیــادی پرداخــت کنیــد. اطالعــات بیشــتر را در ســایت 

Settlement.Org بیابیــد.

http://Settlement.Org
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اسناد و برنامه های کاربردی
هنگامی که درخواست اجاره را پر می کنید، ممکن است به موارد زیر نیاز داشته باشید:

نامه ای از کارفرما مبنی بر درآمد شما 	

صورت حساب بانکی که نشان می دهد پول کافی دارید. 	

چک اعتباری 	

متعهـد کـه در صـورت عـدم تواناـیی پرداخـت اجـاره بهـای شـما را بپـردازد )بـه نـام ضامـن یـا امضـاء کننـده  	
مشـترک(، اگـر درآمـد شـما کـم اسـت، یـا اگـر درآمـد نداریـد.

مراجع شخصی، مانند صاحبخانه قبلی، دوست، کارگر محل سکونت یا مربی زبان 	

ممکن است همه این مدارک را نداشته باشید. بهتر است آنها را آماده کنید.

سپرده ها

هنگام اجاره مجبورید اجاره ماه اول و آخر را به عنوان ودیعه بپردازید. می توانید این مبلغ را با پول نقد، چک 
گواهی شده یا حواله پرداخت کنید. صاحبخانه شما باید رسید به شما بدهد.



26راهنمای تازه واردان استان انتاریو

صاحبخانه باید هر سال سود سپرده را به شما پرداخت کند. هنگامی که شما از خانه خارج شوید، صاحبخانه 
این سود را به شما می پردازد و برخی از صاحبخانه ها هر سال این سود را به شما می پردازند که تنها سپرده 

مجاز است.

صاحبخانه نمی تواند از شما برای خسارت احتمالی »سپرده ضمانت« درخواست کند. این درخواست غیر قانونی 
است.

برخی از قراردادهای اجاره شامل هزینه خدمات آب و برق نمی شود. بنابراین باید با شرکت برق تماس گرفته 
تا خدمات دریافت کنید.

اجاره

اجــاره نامــه قــراردادی اســت بیــن شــما )مســتاجر( و شــخص یــا شــرکتی کــه از آن اجــاره مــی کنیــد )مالــک(. 
گاهــی ممکــن اســت صاحبخانــه از شــما نخواهــد کــه قــرارداد اجــاره را امضــا کنیــد. در عــوض ممکــن اســت 
یــک توافــق شــفاهی داشــته باشــید. اجــاره "مــاه بــه مــاه" اغلــب توافقــات شــفاهی اســت. در انتاریــو، بــه 
عنــوان یــک مســتاجر، حتــی اگــر اجــاره نامــه کتبــی نداشــته باشــید، تحــت حفاظــت قانــون هســتید. بــا 

ایــن حــال، اگــر مشــکلی وجــود داشــته باشــد، اثبــات شــرایط اجــاره شــما ممکــن اســت دشــوار باشــد.

می توانید اجاره نامه امضا کنید یا ماه به ماه اجاره کنید. در هر دو مورد، شما و صاحبخانه باید 
از قانون حاکم بر مسکن اجاره ای در انتاریو )قانون اجاره های مسکونی( تبعیت کنید. اجاره نامه را 
بخوانید. قبل از امضای قرارداد، مطمئن شوید که همه چیز را درک کرده و با آن موافق هستید. 

اطمینان حاصل کنید که یک کپی از اجاره نامه را از صاحبخانه دریافت کرده اید.
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در متن اجاره نامه موارد زیر ذکر شده است:

مدت اجاره )معمواًل 12 ماه( 	

چقدر باید برای اجاره پرداخت کنید. 	

زمانی که اجاره بها افزایش می یابد. 	

آنچه در اجاره گنجانده شده است )به عنوان مثال، پارکینگ یا تاسیسات( 	

سایر اطالعات و قوانین مربوط به ساختمان آپارتمان، خانه یا اتاق. 	

در پایــان مــدت اجــاره، مــی توانیــد اجــاره نامــه را تمدیــد کنیــد، حتــی مــاه بــه مــاه. اگــر مــی خواهیــد مــاه 
بــه مــاه اجــاره کنیــد، نیــازی بــه امضــای قــرارداد اجــاره نیســت. اگــر مــی خواهیــد نقــل مــکان کنیــد، بایــد 2 

مــاه قبــل بــه موجــر اطــالع دهیــد.

به عنوان یک مستاجر، شما:

بایـد اجـاره خـود را بـه موقـع پرداخـت کنیـد. معمـواًل اجـاره در روز اول یا پانزدهم هر ماه پرداخت می شـود.  	
در متـن اجـاره زمان پرداخت اجاره ذکر شـده اسـت.

باید آپارتمان خود را تمیز نگه داشته و زباله ها را در محل مناسب قرار دهید. 	

نبایـد در سـاختمان شـلوغ کنیـد. ایـن بـدان معناسـت کـه تعـداد محـدودی شـخص مـی تواننـد در آپارتمان  	
زندـگی کنند.

نمی توانید مزاحم سایر مستاجرین ساختمان خود شوید. 	
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به عنوان مستاجر، شما حق دارید:

خانه ای تمیز و با برق، گرما، آب و وسایل )یخچال و اجاق گاز( که به خوبی کار می کنند اجاره کنید. 	

حریـم خصوصـی. معمـواًل یـک صاحبخانـه بایـد 24 سـاعت قبـل از ورود بـه آپارتمـان به شـما اطـالع دهد. در  	
مواقـع اضطـراری، ماننـد آتـش سـوزی یـا سـیل، صاحبخانـه ممکن اسـت بدون اطالع شـما وارد شـود.

اجـاره خـود را در مـدت زمـان ذکـر شـده در اجـاره نامه یـا قانون پایان پرداخت کنید. بـرای خانواده خود بیمه  	
مسـتاجر دریافت کنید.

هنگامــی کــه بــه مــکان جدیــد نقــل مــکان مــی کنیــد، اگــر متوجــه شــدید کــه چیــزی کار نمــی کنــد، بــه 
صاحبخانــه خــود اطــالع دهیــد تــا آن را تعمیــر کنــد.

در صــورت هــر گونــه مشــکل قانونی می توانید با مرکــز حقوقی محلی تماس بگیریــد. این مراکز 
حقوقی از افراد کم درآمد در زمینه مسائل مختلف از جمله مسکن حمایت می کنند. برای کسب 

اطالعات بیشتر در مورد چنین مراکز قانونی به وب سایت Legal Aid Ontario مراجعه کنید.

  Settlement.Org مــی توانیــد اطالعــات بیشــتری در مــورد یافتــن مســکن در انتاریــو در بخــش مســکن در
بیابیــد. بــه آدرس www.settlement.org/FD/06 رجــوع کنیــد.

http://Legal Aid Ontario
http://Settlement.Org
http://www.settlement.org/FD/06
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سالمتی

دولــت کانــادا و دولــت هــای اســتانی هزینــه خدمــات پزشــکی و بیمــه درمانــی شــهروندان کانادایــی و مقیم 
ــه خدمــات بهداشــتی  ــو هزین ــد. طــرح بیمــه ســالمت انتاری ــق مالیــات پرداخــت مــی کنن ــم را از طری دائ

اولیــه و اورژانســی ســاکنان انتاریــو را پرداخــت مــی کنــد.
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درخواست طرح بیمه درمانی انتاریو 

 طــرح بیمــه درمانــی انتاریــو هزینــه اکثــر خدمــات اولیــه و اورژانســی مراقبــت هــای بهداشــتی را پرداخــت 
مــی کنــد. می توانیــد بــا کارت ســالمت خــود بــه ارائه دهنــدگان خدمــات بهداشــتی ماننــد پزشــکان، 
بیمارســتان ها و کلینیک هــا مراجعــه کنیــد. در هــر بــار مراجعــه کارت ســالمت شــما را بررســی مــی کننــد. 
همیشــه کارت ســالمت خــود را همــراه داشــته باشــید تــا بتوانیــد در صــورت نیــاز کمــک پزشــکی دریافــت 
ــا ایــن حــال، طــرح بیمــه درمانــی انتاریــو هزینــه دارو یــا خدمــات دندانپزشــکی را پرداخــت نمــی  کنیــد. ب

کنــد.

ـــود دارد.  ـــد اســـتثنا وج ـــد. چن ـــی کنی ـــت م ـــاه دریاف ـــس از 3 م ـــو را پ ـــه درمانـــی انتاری ـــرح بیم ـــی، ط ـــور کل ـــه ط ب
شـــما مـــی توانیـــد بـــه محـــض ســـکونت در انتاریـــو بـــرای دریافـــت کارت ســـالمت اقـــدام کنیـــد، امـــا کارت خـــود 

ـــاه بعـــد دریافـــت مـــی کنیـــد. را 3 م

برای درخواست طرح بیمه درمانی انتاریو به یک دفتر بیمه مراجعه کنید. با وزارت بهداشت و مراقبت طوالنی 
مدت انتاریو تماس گرفته و نزدیکترین مطب را جســتجو کنید. شــماره تلفن 1153-268-800-1 رایگان اســت. 
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اگــر از تورنتــو تمــاس مــی گیرید بــا شــماره 4327-327-416 تماس بگیریــد. همچنین می توانید فهرســتی از 
مکان های خدمات انتاریو را در نزدیکی خود بیابید که خدمات کارت سالمت ارائه می کنند. برای یافتن مکانی 

در نزدیکی خود با به شماره 3161-532-866-1 تماس بگیرید.

همچنین می توانید یک فرم درخواســت را به صورت آنالین در وب ســایت خدمات انتاریو دریافت کنید، آن 
را پر کرده و به دفتر محلی خدمات طرح بیمه درمانی انتاریو ارسال کنید.

هنگامــی کــه بــه دفتــر طــرح بیمــه درمانــی انتاریــو مــی رویــد، بایــد فــرم درخواســت را تکمیــل کنیــد. شــما 
همچنیــن بایــد مــدارک اصلــی ارائــه داده و نشــان دهیــد مقیــم دائــم انتاریــو هســتید.

اگر درخواســت شــما کامل باشــد، کارت طرح بیمه درمانی انتاریو را برای شــما پســت می کنند که بیمه شوید. 
باید حداقل  153 روز از 183 روز اول اقامت در انتاریو، به صورت فیزیکی در انتاریو حضور داشته باشید.

Settlement. شما می توانید اطالعات مربوط به درخواست طرح بیمه درمانی انتاریو را به زبان های مختلف در
Org بیابید.

ــی را از یـــک شـــرکت خصوصـــی خریـــداری کنیـــد تـــا بتوانیـــد در طـــول دوره انتظـــار 3 ماهـــه  بیمـــه درماـن
  Ombud خدمـــات درمانـــی داشـــته باشـــید. بـــرای کســـب اطالعـــات در مـــورد شـــرکت هـــای بیمـــه بـــا خدمـــات
ــگان  ــاس رایـ ــماره تمـ ــد 1-888-295-8112 و شـ ــاس بگیریـ ــالمتی ))OLHI(( تمـ ــی و سـ ــه زندـگ ــرای بیمـ بـ

.Bell Relay 1-800-855-0511 بـــرای خدمـــات

بیمه سالمت خصوصی

ــه ســالمت  ــه طرح هــای بیم ــه خصوصــی ک ــد فهرســتی از شــرکت های بیم در Settlement.Org، می توانی

http://Settlement.Org
http://Settlement.Org
http://Settlement.Org


32راهنمای تازه واردان استان انتاریو

فــردی را ارائــه می دهنــد، بیابیــد. البتــه تمامــی شــرکت هــا فهرســت نشــده انــد. مــا از هیــچ شــرکت خاصــی 
پشــتیبانی نمــی کنیــم. بهتــر اســت بــا شــرکت هــای زیــادی مشــورت کــرده تــا بهتریــن بیمــه را پیــدا کنیــد.

معمواًل پوشــش بیمه ای مختص »بازدیدکنندگان کانادا« اســت. از شــرکت بیمه بپرسید که آیا برای مهاجران 
تازه وارد پوشش بیمه ای دارند یا خیر. برخی از شرکت های بیمه قوانین و تاریخی برای خرید بیمه دارند. به 
Settlement. عنوان مثال، در برخی از شرکت ها، باید طی چند روز پس از ورود به انتاریو، بیمه بخرید. در مقاله

Org اطالعــات بیشــتری در مــورد بیمه درمانی خصوصی برای تازه واردان و بازدیدکنندگان به کانادا ثبت شــده 
است. 

مهم است بدانید که:

شـرکت هـای بیمـه حـق بیمـه را روزانـه دریافـت مـی کنند. بسـته به سـن شـما و طـرح بیمه ای کـه دریافت  	
مـی کنیـد، حـق بیمـه شـما بیـن 2 دالر در روز تـا بیـش از 8 دالر در روز متغیـر اسـت.

اکثـر شـرکت هـای خصوصـی بیمـه درماـنی هزینـه خدمـات پزشـکی قبل از بیمـه را پرداخت نمـی کنند، حتی  	
اگر از آنها اطالعی نداشـته باشـید.

اغلب، پس از یک دوره می کوتاه مدت می توانید بیمه درخواست کنید. 	

بیشـتر بیمـه هـا اورژانـس هـای پزشـکی، درمـان هـای الزم، آزمایـش هـای پزشـکی و داروهـای تجویـز شـده  	
توسـط پزشـک را پوشـش مـی دهند.

اکثـر طـرح هـای بیمـه درماـنی خصوصـی موقـت هزینـه معاینـه و ویزیـت هـای »معمـول« و ویزیـت پزشـک  	
خانـواده را بـرای تـازه واردان پرداخـت نمـی کننـد.

هنگامــی کــه بــه خدمــات درمانــی نیــاز داریــد، ابتــدا بــا شــرکت بیمــه تمــاس بگیریــد و بپرســید کــه آیــا 
هزینــه آنهــا را پرداخــت مــی کنــد یــا خیــر.

http://Settlement.Org
http://Settlement.Org
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پیدا کردن پزشک یا دندانپزشک

دکتر

بــه پزشــک خانــواده، »پزشــک عمومــی« نیــز گفتــه مــی شــود. پزشــک خانــواده معمــواًل اولیــن فــردی اســت 
کــه هنــگام بیمــاری بــه او مراجعــه کــرده و در صــورت نیــاز شــما را بــه متخصــص ارجــاع مــی دهــد. شــما 

بایــد پزشــک خانــواده بــرای خــود پیــدا کنیــد.

پزشــک شــرایط پزشــکی و درمان  شــما را ثبت کرده و شــما و خانواده تان را می شناسد. در شــرایط اورژانسی به 
بیمارستان مراجعه کنید.

جستجوی پزشک خانواده 

سرویس جستجوی پزشک

از خدمات جســتجوی پزشــک در وب ســایت کالج پزشــکان و جراحان انتاریو برای یافتن پزشک در منطقه خود 
استفاده کنید.
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Health Care Connect برنامه

ایــن برنامــه شــما را بــه یــک پزشــک یــا پرســتار محلــی ارجــاع مــی دهــد کــه در صــورت نداشــتن پزشــک 
خانــواده، بیمــاران جدیــد را مــی پذیــرد. بــرای اســتفاده از ایــن ســرویس بایــد OHIP داشــته باشــید. 
ایــن برنامــه زیــر نظــر وزارت بهداشــت و مراقبــت هــای طوالنــی مــدت اداره مــی شــود. بــرای ثبــت نــام بــا 
شــماره 1822-445-800-1 تمــاس بگیریــد. همچنیــن مــی توانیــد از دوســتان یــا اقــوام خــود بپرســید کــه 
آیــا پزشــک آنهــا بیمــار جدیــد پذیــرش مــی کنــد یــا خیــر. قبــل از بیمــاری اقــدام بــه پیــدا کــردن پزشــک 

خانــواده کنیــد.

ممکن اســت نتوانید پزشــکی در منطقه خود پیدا کرده که بیماران جدید را بپذیرد. ممکن اســت 
الزم باشــد به درمانگاه مراجعه کنید. در این درمانگاه ها به پزشــکان، پرســتاران و ســایر کارکنان 
مراقبت های بهداشتی دسترسی دارید. معمواًل برای رفتن به اکثر درمانگاه  ها نیازی به قرار قبلی 

ندارید، اما ممکن است مجبور شوید یک ساعت یا بیشتر منتظر بمانید.

برخــی کلینیــک هــا چندیــن ســاعت در شــبانه روز فعالیــت مــی کننــد، بنابرایــن مــی توانیــد عصرهــا و آخــر 
هفتــه هــا بــه پزشــک مراجعــه کنیــد. بســیاری از بیمارســتان هــا دارای کلینیــک هــای مراقبــت هــای فــوری 

بــرای مشــکالت بهداشــتی غیــر اورژانســی هســتند.
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دندانپزشک

جستجوی خدمات دندانپزشکی:

از خدمــات یافتــن دندانپزشــک در انجمــن دندانپزشــکی انتاریــو )ODA( بــرای یافتــن دندانپزشــک در 
منطقــه خــود اســتفاده کنیــد. بــه وب ســایت ODA مراجعــه و شــهر و کــد پســتی خــود را وارد کنیــد تــا 
دندانپزشــکی در نزدیکــی خــود پیــدا کنیــد. بــرای یافتــن دندانپزشــک در انتاریــو، خــارج از تورنتــو، بــا شــماره 

ــگان نیســت. ــد. تمــاس راه دور رای 3900-922-416 تمــاس بگیری

برای یافتن دندانپزشک در تورنتو، با آکادمی دندانپزشکی تورنتو به شماره 416-967-5649 
تماس بگیرید.

برنامه های کلینیک دندانپزشکی

برـخـی دانشــگاه هــا و دانشــکده هــا برنامــه هــای کلینیــک دندانپزشــکی بــرای مــردم جامعــه دارنــد. 
ــی  ــد نظــارت م ــی دهن ــه م ــات ارائ ــه خدم ــر دانشــجویان دندانپزشــکی ک ــده ب ــوزش دی دندانپزشــکان آم
ــد. ایــن خدمــات رایــگان نیســت، امــا هزینــه آن کمتــر از دندانپزشــک معمولــی اســت. مــی توانیــد  کنن

ــد. ــی ده ــه م ــن خدماتــی ارائ ــه چنی ــد ک ــود جســتجو کنی ــه خ بیمارســتانی در منطق

طــرح بیمــه درمانی انتاریو برای اکثر خدمات دندانپزشــکی هزینــه ای پرداخت نمی کند. این هزینه در صورتی 
پرداخت می شــود که جان بیمار در خطر بوده و باید در بیمارســتان بســتری شــود. در اکثر شــهرهای انتاریو، 
بخش محلی یا بخش بهداشــت عمومی خدمات دندانپزشــکی رایگان ارائه می دهد. با این حال، این خدمات 
فقط برای برخی از افراد، مانند ســالمندان و کودکان واجد شــرایط در دســترس است. برای اطالع از خدماتی که 

در جامعه شما موجود است، با جامعه محلی یا اداره بهداشت عمومی تماس بگیرید.
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مراکز بهداشت جامعه

اگــر بــه مراقبــت هــای بهداشــتی نیــاز داریــد امــا کارت ســالمت نداریــد، ممکــن اســت بتوانیــد بــه مرکــز 
ســالمت جامعــه مراجعــه کنیــد. خدمــات مراکــز بهداشــت اجتماعــی رایــگان اســت یــا هزینــه کمــی دارد. 

کلیــه خدمــات محرمانــه اســت.

اورژانس و بیمارستان

شــما فقــط بــرای فوریــت هــای پزشــکی، جراحــی، زایمــان یــا انجــام آزمایــش هــای خــاص یــا درمــان پزشــکی 
ــد کارت ســالمت خــود را همــراه  ــد، بای ــه بیمارســتان مــی روی ــد. هنگامــی کــه ب ــه بیمارســتان مــی روی ب

داشــته باشــید.

فوریت های پزشکی

بــرای فوریت هــای پزشــکی، بــا 911 تمــاس بگیریــد. اگــر شــما یــا یکــی از اعضــای خانــواده  ناگهــان احســاس 
بیمــاری شــدید )درد شــدید، بیهــوش شــدن، تنفــس ســخت، خونریــزی شــدید، تشــنج  یــا تصــادف جــدی( 
ــان  ــه انگلیســی صحبــت نمــی کنیــد کلمــه Help و ســپس زب ــد و اگــر ب ــا 911 تمــاس بگیری داشــتید، ب

مــادری خــود را بیــان کــرده و اورژانــس، پلیــس و آتــش نشــانی بــه شــما کمــک خواهنــد کــرد.

وقتی با 911 تماس می گیرید، باید به اپراتور موارد زیر را توضیح دهید:

چه اتفاقی روی داده است. 	

جایی که هستید. 	

نام، آدرس و شماره تلفن  	

تا زمانی که اپراتور اعالم نکرده تلفن را قطع نکنید.
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اگر تحت پوشـــش طـــرح بیمه ســـالمت انتاریو یا بیمه درمانی خصوصی نیســـتید، بیمارســـتان 
صورتحســـاب حمـــل و نقـــل آمبوالنس و ســـایر خدمات پزشـــکی که اســـتفاده کرده ایـــد را برای 

شما ارسال می کند.

کمک در مواقع بحرانی

مراکــز بحــران و مراکــز درمــان بــه شــما مشــاوره تلفنــی رایــگان و محرمانــه مــی دهنــد. ایــن مراکــز افــرادی 
دارنــد کــه مــی توانیــد در 24 ســاعت شــبانه روز و 7 روز هفتــه بــا آنهــا صحبــت کنیــد.

اگر شما...

 به خودکشی فکر می کنید. 	

فکر می کنید شخص دیگری ممکن است به خودکشی فکر کند. 	

نیاز به صحبت با یک نفر دارید. 	

می توانید شماره های تلفن بحران/آشفتگی را در بخش خدمات نزدیک من در Settlement.Org جستجو کنید.

سالمت از راه دور انتاریو

اگر بیمار هســتید اما نمی دانید که نیاز به مراجعه به بیمارســتان دارید یا خیر، با ســالمت از راه دور انتاریو 
تماس بگیرید. برای دسترسی به این سرویس نیازی به کارت سالمت ندارید.

ســالمت از راه دور انتاریــو ســرویس تلفنــی رایــگان و محرمانــه اســت. بــرای دریافــت مشــاوره بهداشــتی 
ــا پرســتار رســمی تمــاس بگیریــد. 24 ســاعت شــبانه روز و 7 روز هفتــه در دســترس اســت. شــما مــی  ب
توانیــد خدمــات بــه زبــان انگلیســی و فرانســوی و ترجمــه بــرای برخــی از زبــان هــای دیگــر دریافــت کنیــد.

از هر کجای انتاریو با شماره 0000-797-866-1 تماس بگیرید.

وقتی با سالمت از راه دور انتاریو تماس می گیرید، با پرستار رسمی صحبت کنید. پرستار از شما می خواهد 
که مشــکل خود را شــرح داده و به ســؤاالتی در مورد جدی بودن مشــکل پاســخ دهید. ســپس پرســتار به شما 

http://Settlement.Org
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توصیــه مــی کنــد کــه چگونه از خود مراقبت کنید. پرســتار همچنین می تواند به شــما بگوید کــه آیا نیاز به 
مراجعه به پزشک دارید یا شماره تلفن منابع اجتماعی نزدیک را به شما می دهد.

در موارد اورژانسی با سالمت از راه دور انتاریو تماس نگیرید بلکه با 911 تماس بگیرید.

ادارات بهداشت عمومی 

بخــش بهداشــت عمومــی بــر ســالمت عمومــی یــا کل جامعــه تمرکــز دارد. متخصصــان بهداشــت عمومــی 
پزشــکان، دندانپزشــکان، پرســتاران، متخصصــان تغذیــه و بســیاری دیگــر هســتند.

اداره بهداشت عمومی در 3 زمینه خدمات ارائه می دهد:

حفاظت از سالمت )پیشگیری از بیماری( 	

تشخیص زودهنگام بیماری 	

ارتقای سالمت )آموزش مردم در مورد زندگی سالم( 	

متخصصــان بهداشــت عمومــی در مــدارس و محــل کار اطالعــات و خدمــات ارائــه مــی دهنــد. بــه عنــوان 
مثــال، ممکــن اســت یــک پرســتار در مدرســه کــودکان شــما را در برابــر بیمــاری واکســینه یــا همــه کــودکان 

را معاینــه کنــد.

اگر اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا فرم تعهد مراقبت پزشکی را به شما داده است، 
باید ظرف 30 روز پس از ورود به کانادا به بخش بهداشت عمومی محلی خود مراجعه کنید.
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داروها و نسخه ها

طرح بیمه درمانی انتاریو نسخه های دارویی را پوشش نمی دهد.

ــد. داروســازان متخصصــان  ــزد داروســاز ببری ــد آن را ن ــرای دارو داد، بای ــه شــما نســخه ای ب اگــر پزشــک ب
مراقبــت هــای بهداشــتی هســتند کــه مــی تواننــد داروهایــی کــه پزشــک تجویــز کــرده را بــه شــما بدهنــد. 
ــه هــای فروشــگاه هــای بزرگتــر، بیمارســتان هــا و مراکــز بهداشــتی  ــا در داروخان ــه هــا ی آنهــا در داروخان

اجتماعــی کار مــی کننــد.

بررسی کنید که دوز )مقدار( نسخه شما صحیح است. 	

در مورد عوارض جانبی احتمالی سوال کنید. 	

تداخل با دیگر داروها را بررسی کنید. 	

نحوه مصرف دارو را بپرسید. 	

هرگونه سوالی که در مورد داروی خود دارید را بپرسید. برخی نسخه های دارویی بسیار گران هستند. 	

داروخانــه هــا معمــواًل از شــما هزینه توزیــع می گیرند. هزینه توزیع مبلغی اســت که برای تهیه نســخه های 
دارویی خود به داروســاز می پردازید. داروخانه های انتاریو هزینه های توزیع را می گیرند که بســته به منطقه 

متفاوت است. داروساز این هزینه را به هزینه دارو اضافه می کند.
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استخدام

شماره بیمه اجتماعی 

بــرای دریافــت مزایــا و خدمــات برنامــه هــای دولتــی و کار در کانــادا، بایــد شــماره بیمــه اجتماعــی داشــته 
باشــید. شــهروندان و افــرادی بــا اقامــت موقــت، شــماره بیمــه اجتماعــی خواهنــد داشــت.

بدون این شماره کارفرما نمی تواند به شما پول بدهد.

دریافت شماره بیمه اجتماعی بسیار آسان است. شما باید تمام مدارک مورد نیاز را به مرکز خدمات کانادا در 
نزدیکی خود ارســال کنید. برای یافتن نزدیکترین مرکز با شــماره 7218-206-800-1 تماس بگیرید یا از بخش 

خدمات نزدیک من Settlement.Org دیدن کنید.

در مرکز خدمات کانادا، باید مدرک شناسایی و وضعیت مهاجرت خود را نشان دهید. برای اطالع از اسنادی که 
می توانید اســتفاده کنید، به وب ســایت Service Canada یا تلفن 7218-206-800-1 مراجعه کنید. اگر تمام 

http://Settlement.Org
http://Service Canada
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مدارک شــما مرتب باشــد و درخواســت شما پذیرفته شود، شماره بیمه اجتماعی خود را در طول بازدید دریافت 
خواهید کرد. 

در انتاریو، والدین یا سرپرستان می توانند برای کودک زیر 18 سال که صغیر محسوب می شود، شماره بیمه 
اجتماعی درخواست کنند.

درخواست شماره بیمه اجتماعی رایگان است.
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ارائه شماره بیمه اجتماعی به کارفرما

هنگامــی کــه اســتخدام مــی شــوید، کارفرمایــان بــه شــماره بیمــه اجتماعــی شــما نیــاز خواهنــد داشــت. 
مــی توانیــد شــماره بیمــه اجتماعــی را بــه آنهــا داده یــا نامــه تأییــد شــماره بیمــه اجتماعــی خــود را ظــرف 

3 روز پــس از شــروع کار بــه کارفرمــا نشــان دهیــد.

اگــر شــماره بیمــه اجتماعی  شــما با عدد "9" شــروع شــود، موقت اســت. قبــل از اینکه کارفرما بتواند شــما را 
اســتخدام کند، باید مجوز کار خود را از اداره مهاجرت، پناهندگی و شــهروندی کانادا نیز نشــان دهید. با این 
حال، اگر دانشــجوی خارجی هســتید و شــرایط خاصی دارید، برای کار پاره وقت در طول ســال تحصیلی یا تمام 

وقت در تعطیالت نیازی به مجوز کار ندارید.

مجبور نیستید در تمامی مواقع شماره بیمه اجتماعی  را به اشتراک بگذارید.
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 شماره بیمه اجتماعی  شماره شناسایی نیست. شماره بیمه اجتماعی  خود را به افرادی که نیازی به آن ندارند 
ندهید. کارفرمایان می توانند شماره را از شما درخواست کنند، اما الزم نیست آن را به اشتراک بگذارید.

مراقب باشید که

شماره بیمه اجتماعی خود را با چه کسانی به اشتراک می گذارید.

به عنوان مثال، شــما مجبور نیســتید هنگام درخواســت شغل )قبل از اســتخدام( یا درخواست خانه اجاره ای، 
اجاره ماشین، ثبت نام دانشکده یا دانشگاه یا ثبت نام تلفن همراه، شماره بیمه اجتماعی خود را بدهید.

اگر شخصی شغلی پیدا و از شماره بیمه اجتماعی شما استفاده کند، باید مالیات حقوق آن فرد را بپردازید.

ــا ادارات دولتــی در همــه ســطوح بــه  قانــون مــی گویــد کــه شــما بایــد شــماره بیمــه اجتماعــی  خــود را ب
اشــتراک بگذاریــد. همچنیــن بایــد آن را بــا تمــام مؤسســاتی کــه از آنهــا درآمــد یــا ســود کســب مــی کنیــد 

)بانــک هــا، اتحادیــه هــای اعتبــاری( بــه اشــتراک بگذاریــد.

در نظر داشته باشید که

مرکز خدمات کانادا کارت شماره بیمه اجتماعی صادر نکرده و فقط تأییدیه شماره بیمه اجتماعی ارائه می دهد.
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پیدا کردن شغل

ــو آســان اســت؟" پاســخ مشــخصی  ــا یافتــن کار در انتاری ــازه واردان از مــا مــی پرســند، "آی بســیاری از ت
ــه شــما آســان نیســت. ــا مهــارت و تجرب ــدارد. پیــدا کــردن کار متناســب ب وجــود ن

اغلــب مــی شــنوید کــه کارفرمایان افرادی بــا  »تجربه کاناداـیـی« نیاز دارند کــه البته کارفرمایــان چنین حقی 
ندارنــد. چــرا آنهــا تجربــه کانادایی می خواهند؟ برـخـی کارفرمایان بر این باورند که تجربه کانادایی شــما حاکی 
ـی و ارتباـطـی خوب شماســت، درک خوبی از اســتانداردهای شــغلی کانادا داریــد، و فرهنگ  از مهارت هــای زباـن

کسب وکار و محل کار کانادا را درک می کنید.

باید یاد بگیرید که دانش و تجربه کاری خارجی خود را نشان دهید.

بسیاری از کارفرمایان نمی دانند چگونه تجربه شما را ارزیابی کنند، بنابراین باید ثابت کنید که برای آنها مفید 
خواهید بود. برای پیدا کردن شــغل با دیگران مشــورت کنید. همچنین می توانید از مرکز منابع اســتخدامی 

مشاوره دریافت کنید.
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توانایی های زبانی

انگلیســی زبــان اصلــی انتاریــو اســت. تســلط بــه انگلیســی بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا کار پیــدا کــرده و 
بهتــر در جامعــه مســتقر شــوید.

ـــان اصلـــی شـــما  ـــه زب ـــه ب ـــد ک ـــدا کنی ـــرادی پی ـــد اف ـــی توانی ـــااًل م ـــه هســـتند. احتم ـــد زبان ـــع چن بســـیاری از جوام
ـــدن  ـــه انتاریـــو اســـت، بایـــد صحبـــت کـــردن، خوان ـــد. امـــا اگـــر هـــدف شـــما مهاجـــرت دائمـــی ب صحبـــت مـــی کنن

ـــد. ـــاد بگیری ـــه خوبـــی ی و نوشـــتن انگلیســـی را ب
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فرهنگ کسب و کار

شــیوه کار و تجــارت مــردم انتاریــو ممکــن اســت متفــاوت از کشــور شــما باشــد. شــما بایــد در مــورد فرهنــگ 
محــل کار کانــادا اطالعــات کســب کنید.

در بســیاری از مکان هــا می توانیــد اطالعاـتـی در ایــن مــورد پیــدا کنیــد، ماننــد بخــش پیــدا کــردن شــغل در                     
www.settlement.org/FD/28

http://www.settlement.org/FD/28
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جستجوی کار

افــراد تــازه وارد تجربیــات مختلفــی در جســتجوی کار دارنــد. برخــی در عــرض چنــد مــاه شــغل مــورد نظــر 
ــادا  ــه کان ــه ب ــل از اینک ــران، ممکــن اســت ســال هــا طــول بکشــد. قب ــرای دیگ ــد. ب ــی کنن ــدا م خــود را پی
بیاییــد، زمانــی را بــرای آشــنایی بــا بــازار کار کانــادا اختصــاص دهیــد. دریابیــد کــه چــه خدماتــی در دســترس 

اســت و چگونــه مــی توانیــد در انتاریــو کار پیــدا کنیــد.

روش های جســتجوی شــغل در انتاریو ممکن اســت بســیار متفاوت از روش هایی باشد که قبال استفاده می 
کردید. باید با نحوه نوشــتن رزومه آشــنا شــده یا نمونه کار خود را بفرســتید. آیا می دانید که کارفرمایان در 
صنعت شما چه نوع رزومه ای از شما انتظار دارند؟ ممکن است برای یافتن شغل در کانادا به کمک نیاز داشته 

باشید.

ــای اول  ــور شــوید روزه ــن اســت مجب ــد. ممک ــدا نکنی ــود را پی ــه شــغل رویایــی خ ــن اســت بالفاصل ممک
ــن اســت  ــن شــغل ممک ــر خــوش شــانس باشــید، ای ــن" راضــی شــوید. اگ ــه "کار ســطح پایی مهاجــرت ب
متناســب بــا حرفــه یــا تجــارت شــما باشــد، امــا در ســطحی پاییــن تــر از شــغل قبلــی. بســیاری از تــازه واردان 

چنیــن مشــکلی را تجربــه مــی کننــد. 
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کمک گرفتن

دولــت بــرای شــما شــغل پیــدا نمــی کنــد، امــا برنامــه هایــی دارد کــه بــه شــما در یافتــن شــغل کمــک مــی 
کنــد. افــرادی کــه مــی گوینــد در ازای دریافــت پــول مــی تواننــد بــرای شــما شــغل پیــدا کننــد دروغ مــی 

گوینــد. 

بســیاری از آژانــس هــای اجتماعــی خدمــات اســتخدامی را بــرای کمــک بــه تــازه واردان بــرای یافتــن شــغل ارائــه 
مــی دهنــد. ایــن خدمــات رایــگان هســتند.

یافتن شغل در انتاریو برای تازه واردان آسان نیست. موارد زیر را در نظر داشته باشید:

آیـا مـی دانیـد مشـاغل رشـته شـما در کجـا آگهـی شـده و چگونـه مشـاغلی کـه آگهـی نشـده اند را جسـتجو  	
کنید؟

آیا مطمئن هستید که مهارت های زبان انگلیسی شما متناسب با شغل مورد نظر شماست؟ 	

آیا مایلید برای اولین کار خود از سطح پایین شروع کنید یا در یک شرکت کوچک یا متوسط کار کنید؟ 	

آیا فرهنگ کار کانادا، و اهمیت ارتباطات، کار تیمی و مهارت های سازمانی را درک می کنید؟ 	

احتمــاال روزهــای اول مهاجرت با فرهنگ کار کانادا اشــنایی چندانی ندارید. آژانس های اســکان می توانند به 
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شما در یافتن شغل کمک کنند.

برـخـی از آژانس هــای اجتماـعـی می توانند با مشــاوره های انفرادی به شــما کمک کنند یا می توانند به شــما در 
نوشتن رزومه و یافتن شرکت های محلی کمک کنند تا سریع تر کار پیدا کنید.

بــرای یافتــن آژانس های نزدیک خود به بخش خدمــات نزدیک من  Settlement.Org  مراجعه کنید. به آدرس 
www.settlement.org/FD/04 رجوع کنید.

این آژانس ها همچنین می توانند خدمات استخدامی برای گروه های زیر ارائه دهند:

افراد حرفه ای و تحصیل کرده بین المللی 	

زنان 	

جوانان 	

کارگران مسن تر 	

بســیاری از آژانــس هــای اســکان در انتاریــو کارگاه هــای رایــگان جســتجوی کار بــرای کمــک بــه تــازه واردان 
بــرای آشــنایی بــا نحــوه یافتــن کار در کانــادا ارائــه مــی دهنــد. کارگاه هــا 3 یــا 4 روز طــول مــی کشــد. بــرای 

شــرکت در ایــن برنامــه، بایــد اقامــت دائــم داشــته و منــع قانونــی بــرای کار در کانــادا نداشــته باشــید.

ممکن اســت در جســتجوی شــغل ناراحت یا ناامید شوید زیرا نمی دانید چرا کسب و کارها نمی خواهند فردی 
با مهارت های شما را استخدام کنند. با این حال، کارفرمایان به بیش از این مهارت ها نیاز دارند.

در برخی موارد، ممکن است نیاز به یادگیری مهارت های جدید داشته یا الزم باشد مهارت های 
خــود را ارتقــا دهید. راه های زیــادی برای دریافت کمک و آموزش وجود دارد. برخی از برنامه های 
آموزشــی هزینه دارند. برخی از آنها برای گروه خاصی از افراد رایگان اســت. آژانس ها اطالعات 

بیشتری در این زمینه به شما ارائه می دهند.

http://Settlement.Org
http://www.settlement.org/FD/04
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استانداردهای استخدامی
قوانین کار فدرال و استانی از حقوق شما به عنوان یک کارگر محافظت می کند. قانون استانداردهای استخدام 

انتاریو از اکثر کارگران در انتاریو محافظت می کند.

هیــچ کــس نمــی توانــد بــه دلیــل ســن، جنســیت، مذهــب، نــژاد یــا گرایــش جنســی بیــن شــما تبعیــض 
قائــل شــود. هــر کارفرمایــی کــه بــه ایــن دالیــل تبعیــض قائــل شــود، قانــون را زیــر پــا مــی گــذارد.

کارگران نیز طبق قانون وظایفی دارند. شــما باید با قوانین آشــنا شــده تا در محل کار ایمن و سالم باشید. اگر 
می خواهید دیگران در محل کار با شما منصفانه رفتار کنند، باید با حقوق خود آشنا شوید.

برای اطالعات بیشتر در مورد حقوق و مسئولیت های خود در محل کار، می توانید به بخش حقوق من در کار 
Settlement.Org  مراجعه کنید. به آدرس www.settlement.org/FD/10 رجوع کنید.

ارزیابی تحصیالت و مهارت های کاری

اگر برای شغل یا برنامه آموزشی درخواست دهید، کارفرما یا مدرسه ممکن است از شما مدرکی دال بر سطح 
تحصیــالت یــا آمــوزش بخواهــد. همچنیــن ممکن اســت کارفرما یا مدرســه مدرک شــما را مطابق بــا دیپلم یا 

گواهینامه های کانادا معادل سازی کند.

http://www.settlement.org/FD/10
http://Settlement.Org
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ممکن است نیاز به ارزیابی اعتبار داشته باشید

ــا مــدارک کاناداســت. هنگامــی  ــای دریافــت مــدارک تحصیلــی و معــادل ســازی ب ــه معن ــار ب ارزیابــی اعتب
کــه مــدارک تحصیلــی خــود را ارزیابــی مــی کنیــد، یــک گــزارش یــا نامــه کتبــی دریافــت خواهیــد کــرد کــه 
تحصیــالت شــما را در خــارج از کانــادا توصیــف مــی کنــد و آن را بــا تحصیالتــی کــه مــی توانیــد در کانــادا 

دریافــت کنیــد مقایســه مــی کنــد. 

اگر می خواهید در تجارت و مشاغل خاصی کار و از عنوان حرفه ای )مانند مهندس، پرستار، معلم 
یا آرایشگر( استفاده کنید، باید مجوز یا گواهینامه داشته باشید. برای دریافت این مجوز، باید 
در نهاد نظارتی که شــغل شــما را بررســی می کند، ثبت نام کنید. مانند برخی مدارس، این گروه 

ها نیز فرآیندهای ارزیابی خاص خود دارند.

ـی اعتبار هزینه کنید. قبل از پرداخت هزینه ارزیابی، با کارفرما، مدرســه یا  بــه طــور کلی، شــما باید برای ارزیاـب
انجمن نظارتی شغل خود در مورد نوع ارزیابی مورد نیاز صحبت کنید.

ارزیابــی مــورد نیــاز کارفرمــا ممکــن اســت بــا ارزیابــی مــورد نیــاز برنامــه آموزشــی متفــاوت باشــد. وقتــی 
بــه کانــادا می آییــد، قبــل از اســتفاده از خدمــات ارزیابــی مختلــف و گزارش هــای آن هــا را ببینیــد. ممکــن 
ــه ارزیابــی  ــاز ب ــوزی نی ــوزش کارآم ــوزش عالــی، صــدور مجــوز و آم ــرای اســتخدام، مهاجــرت، آم اســت ب
ــه ای پرداخــت کنیــد، ســعی کنیــد 1 گــزارش  ــد هزین ــرای هــر گــزارش بای داشــته باشــید. از آنجــا کــه ب

ــرای اهــداف مختلــف اســتفاده کنیــد. دریافــت کــرده و از آن ب

آیا برای کار در رشته خود به مجوز نیاز دارید یا خیر

برای کار در اکثر مشــاغل کانادا نیازی به مجوز ندارید. به این مشــاغل، مشــاغل غیرنظارتی می گویند. کارفرما 
شما را با سطح مشخصی از مهارت ها و تحصیالت استخدام می کند. به عنوان مثال، بازاریابی یک حرفه غیر 
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نظارتی اســت )یعنی برای کار در این زمینه نیازی به مجوز ندارید( اما بیشــتر کارفرمایان افرادی با ســطحی از 
آموزش و تجربه در این زمینه استخدام می کنند.

در کانادا حدود 20 درصد از مشــاغل نیاز به مجوز دارند. اگر در خارج از کانادا آموزش دیده اید، گرفتن مجوز 
می تواند مدتی طول بکشــد. ممکن اســت برای دریافت مجوز نیاز به آموزش یا تجربه بیشــتری در زمینه خود 
داشته باشید. در این مدت، ممکن است بخواهید در یک شغل غیرنظارتی در رشته خود )شغلی که نیازی به 

مجوز ندارد( فعالیت کنید.

بـــرای کســـب اطالعـــات بیشـــتر بـــه بخـــش اســـتخدام Settlement.Org مراجعـــه کنیـــد. بـــه آدرس           
کنیـــد. رجـــوع   www.settlement.org/FD/11

http://Settlement.Org
http://www.settlement.org/FD/11
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آموزش و پرورش

ثبت نام فرزندان در مدرسه

ممکن است سیستم آموزشی انتاریو متفاوت از سیستم آموزشی کشور شما باشد.

ــا 5  ــودکان در ســن 4 ی ــر ک ــا اکث ــد. ام ــه مدرســه برون ــد ب ــا 18 ســاله بای ــودکان 6 ت ــه ک ــو، هم در انتاری
ــا 8 درس مــی  ــوزان کالس هــای 1 ت ــش آم ــه دان ــدارس ابتدایــی ب ــد. م ــه مهدکــودک مــی رون ســالگی ب
ــد. مــدارس متوســطه کــه  ــا 8 را "مدرســه راهنمایــی" مــی نامن ــد. در برخــی مــدارس کالس هــای 6 ت دهن
اغلــب »دبیرســتان« نامیــده می شــوند، کالس هــای 9 تــا 12 را آمــوزش می دهنــد. عمومــًا، دانش آمــوزان 

دبیرســتان را از 14 ســالگی شــروع کــرده و در 18 ســالگی فارغ التحصیــل می شــوند.
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شــما بایــد فرزنــدان خــود را در مدرســه ثبــت نــام کنیــد. بــا هیئــت مدیــره مدرســه محلی خود تمــاس گرفته 
تــا بدانیــد نزدیکتریــن مدرســه کجاســت و چگونــه فرزنــد خــود را ثبــت نــام کنیــد. برخــی از دبیرســتان هــا 
برنامــه هــای ویــژه ای دارنــد. اگــر فرزنــد شــما دبیرســتانی اســت، مــی توانیــد در مــورد دبیرســتان هــا بــا 
مدرســه یــا هیئــت مدیــره مدرســه محلــی خــود صحبــت کنیــد. اکثــر کــودکان انتاریــو در مــدارس دولتــی 
تحصیــل مــی کننــد. مــدارس دولتــی انتاریــو رایــگان بــوده و آمــوزش بــا کیفیــت خوبــی ارائــه مــی دهنــد.

در انتاریو 4 سیستم مدرسه با بودجه عمومی وجود دارد:

عمومی انگلیسی 	

کاتولیک انگلیسی 	

عمومی فرانسوی زبان 	

کاتولیک فرانسوی زبان 	

ــام  ــد ن ــره مدرســه مــی توان ــد. هیئــت مدی ــت مــی کن ــف را مدیری ــدارس محلــی مختل ــره م هیئــت مدی
ــد. ــه شــما بگوی ــد ب ــل کن ــا تحصی ــد در آنه ــان مــی توان مدارســی کــه فرزندت

همـــه کـــودکان بـــدون توجـــه بـــه وضعیـــت مهاجـــرت مـــی تواننـــد بـــه مدرســـه برونـــد. وضعیـــت 
ــی آنهـــا مانـــع از حضـــور کـــودکان در مدرســـه نمـــی  مهاجـــرت کـــودکان، والدیـــن یـــا قیـــم قانوـن
شـــود. اگـــر در ثبـــت نـــام کـــودک بـــه دلیـــل وضعیـــت مهاجـــرت مشـــکل داریـــد، بـــرای کمـــک بـــا 

ــی خـــود تمـــاس بگیریـــد. ــی محـل کلینیـــک حقوـق

سال تحصیلی روز بعد از روز کارگر در سپتامبر آغاز و در پایان ژوئن به پایان می رسد. هیئت مدرسه تصمیم 
می گیرد که آیا بچه ها بعد از شروع سال تحصیلی می توانند وارد مدرسه شوند یا خیر.

ـــو«  ـــوزش در انتاری ـــرای آم ـــازه واردان ب ـــای ت ـــه سیســـتم مدرســـه را در »راهنماه ـــوط ب ـــات مرب ـــد اطالع می توانی
در Settlement.Org بیابیـــد. بـــه آدرس www.settlement.org/FD/12 رجـــوع کنیـــد.

http://www.settlement.org/FD/12
http://Settlement.Org
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آموزش و پیشرفت بزرگساالن
همچنین ممکن است دوره هایی گذرانده یا برنامه تحصیلی مرتبط با شغل خود پیدا کنید.

در بخــش آمــوزش Settlement.Org مــی توانیــد اطالعاتــی در مــورد برنامــه هــای در دســترس جســتجو 
ــد. ــوع کنی ــه آدرس www.settlement.org/FD/13 رج ــد. ب کنی

یادگیری زبان انگلیسی

صحبــت بــه زبــان انگلیســی بــه شــما کمــک مــی کنــد در انتاریــو مســتقر شــده و کار پیــدا کنیــد. اگــر بــه 
زبــان انگلیســی تســلط نداریــد، بایــد در کالس هایــی شــرکت کــرده تــا مهــارت هــای خــود را بهبــود ببخشــید، 

بــا افــراد جدیــد آشــنا شــده و در مــورد زندگــی در کانــادا اطالعــات کســب کنیــد.

برنامه های مختلفی برای یادگیری انگلیســی وجود دارد که برای افرادی با اهداف و ســطوح مختلف انگلیســی 
طراحی شده اند. قبل از ثبت نام مطمئن شوید که برنامه مناسب شماست و در مورد هزینه سوال کنید. برخی 

از برنامه ها به وضعیت اقامت در کانادا و وضعیت مهاجرت بستگی دارند.

اگر حداقل 18 سال سن دارید، ممکن است واجد شرایط ارزیابی زبان و بسیاری از کالس های زبان باشید. با 
این حال، شما باید شرایط زیر را داشته باشید:

شهروند کانادایی متولد خارج از کانادا 	

مقیم دائم  	

http://Settlement.Org
http://www.settlement.org/FD/13
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پناهندگان کنوانسیون/شخص محافظت شده 	

اگر درخواسـت شـما در اصل تایید شـده اسـت. به عبارت دیگر، اگر درخواسـت شـما در حال بررسـی اسـت  	
و نامـه تاییدیـه از اداره مهاجـرت، شـهروندی و پناهندـگی کانـادا دریافـت کرده اید که در انتظار ارزیابی اسـت. 

ایـن شـرایط فقـط مختص افراد زیر اسـت:

متقاضیان پناهندگی 	

کارگران یا دانشجویان موقت 	

مراقبین 	

چند نمونه کالس های انگلیسی عبارتند از:

انگلیسـی بـه عنـوان زبـان دوم )ESL( : برنامـه ای بـا بودجـه دولـت کـه بـرای افـراد واجـد شـرایط، معمـواًل از  	
ی، و بـرای زبـان آمـوزان بزرگسـال ارائـه مـی شـود. طریـق هیئـت مدیـره مدرسـه محـل

آمـوزش زبـان بـرای تـازه واردان بـه کانـادا )LINC( : برنامـه ای بـرای فراگیـران بزرگسـال واجـد شـرایط، کـه  	
ی  معمـواًل از طریـق سـازمان هـای اجتماـعی و برـخی از هیئـت هـای مدرسـه، و توسـط دولـت کانـادا تأمیـن ماـل

مـی شـود. برـخی از ایـن کالس هـا خدمـات مراقبـت از کـودک ارائـه مـی دهنـد.

برنامه های ارتقای سـواد انگلیسـی )ELD( : کالس هایی برای افرادی که به زبانی غیر از انگلیسـی صحبت  	
مـی کننـد و در هیـچ زباـنی سـواد کاـفی ندارنـد. کالس های سـوادآموزی به بهبود مهارت های خواندن، نوشـتن 

و ریاضـی پایـه در زبـان انگلیسـی کمک می کند.

آمـوزش زبـان پیشـرفته )ELT( : برنامـه هاـیی کـه آمـوزش زبـان انگلیسـی در سـطح پیشـرفته و مختـص  	
ی آموزش دیده مفید اسـت. شـغل را بـه بزرگسـاالن ارائـه مـی دهنـد. ELT بـه ویـژه بـرای متخصصـان بین الملـل

آمـوزش زبـان مخصـوص شـغل )OSLT( : دوره هـای رایـگان بـرای متخصصـان و افـراد تجـاری واجـد شـرایط  	
ی در سـطح 8-6 معیـار زبـان کاناداـیی )CLB( بـرای بهبـود مهـارت هـای ارتباطی مشـاغل. این  آمـوزش بیـن الملـل

دوره هـا در کالـج هـای منتخـب در انتاریـو ارائـه مـی شـوند.

کالس هـای آمادـگی آزمـون : کالس هاـیی کـه بـه شـما کمـک مـی کنـد بـرای برـخی از آزمـون هـای تواناـیی  	
انگلیسـی ماننـد تافـل یـا آیلتـس آمـاده شـوید. ایـن کالس هـا ممکـن اسـت هزینـه داشـته باشـند.



57راهنمای تازه واردان استان انتاریو

ثبت نام در کالس های زبان انگلیسی

برای ثبت نام در کالس های زبان انگلیسی، ممکن است الزم باشد به یک مرکز ارزیابی مراجعه کنید.

کارکنان مرکز معمواًل مهارت های شنیداری، صحبت کردن، خواندن و نوشتن شما را ارزیابی می کنند. ارزیابی 
ممکن است 3-1 ساعت طول بکشد. هرچه سطح زبان شما باالتر باشد، مدت زمان آزمون بیشتر می شود.

ــا مرکــز اطالعــات جامعــه  ــد. ب ــام کنی ــت ن ــا در کالس مناســب ثب ــد ت ــه شــما کمــک مــی کن ــن مرکــز ب ای
تمــاس گرفتــه و آدرس نزدیکتریــن مرکــز ارزیابــی را ســوال کنیــد. شــرکت در آزمــون معمــواًل رایــگان اســت. 

بــرای تعییــن وقــت آزمــون بایــد بــا مرکــز ســنجش تمــاس بگیریــد.

آموزش زبان انگلیسی پیشرفته

همچنین می توانید آموزش های پیشرفته تر انگلیسی را در آدرس زیر دریافت کنید:

دانشگاه ها 	

کالج های اجتماعی 	

آموزشگاه های زبان خصوصی 	

سازمان های اجتماعی 	

ــد. برخــی از دوره هــا  ــا ایــن مــدارس و ســازمان هــا تمــاس بگیری ــه هــا ب ــرای اطــالع از دوره هــا و هزین ب
ــرای بســیاری از دوره هــا بایــد هزینــه پرداخــت کنیــد. برخــی ممکــن اســت گــران  رایــگان هســتند. امــا ب
باشــند. ایــن مــدارس همچنیــن ممکــن اســت برنامــه هــای انگلیســی خــود را انگلیســی بــه عنــوان زبــان دوم 

بنامنــد حتــی اگــر توســط دولــت انتاریــو تامیــن مالــی نشــده باشــند.

 Settlement.Org English as a second ـــه بخـــش ـــای انگلیســـی، ب ـــورد کالس ه ـــات بیشـــتر در م ـــرای اطالع ب
ـــوع کنیـــد. language )ESL( مراجعـــه کنیـــد. بـــه آدرس www.settlement.org/FD/14 رج

http://Settlement.Org English as a second language (ESL)
http://Settlement.Org English as a second language (ESL)
www.settlement.org/FD/14
http://Settlement.Org English as a second language (ESL)
http://Settlement.Org English as a second language (ESL)
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آموزش پیشرفته فرانسه

چندین برنامه فرانســوی با بودجه دولتی در انتاریو وجود دارد. شــرایط مشــابه انگلیســی است، با این حال، اگر 
به زبان دیگری به خوبی صحبت کرده یا قباًل در کالس های انگلیسی شرکت کرده اید، محدودیت هایی وجود 

دارد.

گزینه های یادگیری زبان فرانسه عبارتند از:

)Cours de langue pour les imigrants au Canada CLIC( : کـه معـادل فرانسـوی برنامـه آمـوزش زبـان  	
ی زبـان ارائـه مـی شـود. بـرای تـازه واردان )LINC( اسـت. مفاهیـم کـل

)La formation linguistique axée sur les professions FLAP( : معـادل فرانسـوی برنامـه آمـوزش زبـان  	
ی و  ویـژه مشـاغل )OSLT( اسـت. ایـن دوره هـا رایـگان بـوده و بـه متخصصـان و تجـار واجـد شـرایط بین الملـل
 niveaux de compétence linguistique canadiens یـا )CLB( آمـوزش دیـده در سـطوح معیـار زبـان کاناداـیی
8-6 آمـوزش ارائـه داده تـا مهارت هـای ارتباـطی را بـرای فعالیـت بهتـر بهبود بخشـند. این دوره هـا در کالج های 

منتخـب در انتاریـو ارائـه می شـوند.

	  )ELT( معـادل فرانسـوی برنامـه آمـوزش زبـان انگلیسـی : )Cours de langue de niveau avancé CLNA(
اسـت. ایـن برنامـه آمـوزش زبـان در سـطح پیشـرفته و مختـص مشـاغل را بـه بزرگسـاالن ارائـه داده و بـه ویـژه 

ی آمـوزش دیـده مفید اسـت. بـرای متخصصـان بیـن الملـل

فرانسـه بـه عنـوان زبـان دوم )FSL( : مـدارس دولـتی و خصوصـی وجـود دارنـد کـه زبـان فرانسـه را بـه عنوان  	
زبـان دوم )FSL( آمـوزش مـی دهنـد. معمـواًل بـرای ایـن کالس هـا بایـد هزینـه پرداخـت کنیـد. ممکـن اسـت 

کالسـی بـا هزینـه کمتـر یـا کالس هـای رایـگان از طریـق هیئـت مدرسـه زبـان فرانسـه برگـزار شـود.
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مهاجرت و شهروندی

کارت اقامت دائم

کارت اقامت دائم یک مدرک هویتی است دال بر وضعیت اقامت دائم شما در کانادا.

کارت اقامــت دائــم )کــه گاهــی اوقــات کارت Maple Leaf نامیــده مــی شــود( را پــس از ورود بــه کانــادا 
از طریــق پســت دریافــت خواهیــد کــرد. زمانــی کــه بــه عنــوان مهاجــر وارد کانــادا مــی شــوید، بایــد آدرس 

پســتی کانادایــی را بــه افســر مهاجــرت بدهیــد.

اگر آدرس پســتی خود را هنگام ورود خود به اداره مهاجرت، پناهندگی و شــهروندی کانادا  نداده اید، باید در 
اســرع وقت این کار را انجام دهید. از وب ســایت اداره مهاجرت، پناهندگی و شــهروندی کانادا  دیدن کرده یا 
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با مرکز تماس بگیرید تا آدرس خود را بدهید. برای دریافت کارت نیازی به پر کردن فرم درخواست نیست.

برای کســب اطالعات در مورد مهاجرت و شــهروندی از جمله کارت اقامت دائم با اداره مهاجرت، پناهندگی و 
شهروندی کانادا  2100-242-888-1 تماس بگیرید.

مــی توانیــد از وب ســایت اداره مهاجــرت، پناهندـگـی و شــهروندی کانــادا دیــدن کــرده و مــدت زمــان 
صــدور کارت را بررســی کنیــد. اگــر کارت اقامــت دائــم خــود را ظــرف 30 روز پــس از ارســال آدرس بــه اداره 

مهاجــرت، پناهندگــی و شــهروندی کانــادا دریافــت نکردیــد، بــا مرکــز تمــاس بگیریــد.

اگر اداره مهاجرت، پناهندگی و شــهروندی کانادا آدرس شــما را ظرف 180 روز از تاریخ ورود شما 
به کانادا دریافت نکند، باید دوباره برای کارت اقامت دائم درخواست داده و هزینه را بپردازید.

برای هرگونه سوال در مورد کارت اقامت دائم، با اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا  تماس بگیرید.

شرایط اقامت

پــس از ورود مــی توانیــد بــه خــارج از کانــادا ســفر کنیــد. بــا ایــن حــال، بــرای حفــظ وضعیــت خــود بــه عنــوان 
مقیــم دائــم، بایــد در هــر دوره 5 ســاله بــه مــدت 730 روز )2 ســال( در کانــادا حضــور داشــته باشــید، بــه 
ایــن معنــی کــه شــما مــی توانیــد تــا 3 ســال را در خــارج از کانــادا در طــول یــک دوره 5 ســاله ســپری کنیــد. 
امــا، اگــر بــرای ســفر طوالنــی کشــور را تــرک مــی کنیــد، بایــد بــه اداره مهاجــرت، پناهندگــی و شــهروندی 

کانــادا ثابــت کنیــد کــه قصــد ادامــه زندگــی در کانــادا را داریــد.
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حقوق و محدودیت های ساکنین دائمی

حقوق ساکنین دائمی

حقوق بشر )در زمینه هایی از جمله اشتغال و مسکن( 	

حق زندگی و کار در هر نقطه از کانادا 	

حق کمک حقوقی )کمک به افرادی که پولی برای پرداخت هزینه وکیل ندارند( 	

حق بیمه درمانی استانی 	

حـق بهـره منـدی از مزایـای خدمـات اجتماعی مانند انتاریو ورکز، مسـکن و مهدکودک با هزینه کم، سـرپناه،  	
برنامه های غذا و پوشـاک رایگان، مشـاوره و سـایر کمک های آژانس های اجتماعی.

حق تحصیل )دبستان و راهنمایی( 	

حق کار و قوانین حمایت از کارگران 	

سالمت و امنیت 	

استانداردهای استخدام 	

بیمه کار 	

معامله گروهی  	

غرامت کارگران 	
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محدودیت اقامت دائم

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا می تواند از اقامت شما در کانادا خودداری کند اگر:

هنگام درخواست اقامت دائم یا هنگام فرود، مدارک جعلی داشته و اطالعات نادرست ارائه داده باشید. 	

شرایط اقامت دائم خود را )در صورت داشتن شرایط( رعایت نکردید. 	

به یک جرم کیفری محکوم شده اید. 	

مقامـات بـر ایـن باورنـد کـه شـما در جاسوسـی، جنایـات سـازمان یافتـه دسـت داشـته یـا مرتکـب جنایـات  	
جنـگی شـده اید.

ساکنان دائمی نمی توانند در انتخابات شرکت کنند یا نامزد مناسب سیاسی باشند.

سواالت مهاجرت

اگــر در مــورد مهاجــرت، وضعیــت یــا خدماتــی کــه مــی توانیــد بــه آنهــا دسترســی داشــته باشــید، ســؤالی 
داریــد، بــا یــک آژانــس اســکان تمــاس بگیریــد.

می توانیــد فهرســتی از این آژانس ها را در بخــش Settlement.Org Services Near Me پیدا کنید. به آدرس 
www.settlement.org/FD/04 رجوع کنید.

همچنیــن می توانیــد بــا اداره مهاجــرت، پناهندـگـی و شــهروندی کانــادا در هــر نقطــه انتاریــو بــه شــماره      
بگیریــد. تمــاس   1-888-242-2100

شما می توانید از یک پیام ضبط شده، 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته اطالعات دریافت کنید.

اگر می خواهید با شــخصی صحبت کنید، از دوشــنبه تا جمعه از ســاعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر 
تلفن کنید. مرکز تماس فقط به زبان انگلیسی و فرانسوی خدمات ارائه می دهد.

http://Settlement.Org Services Near Me
www.settlement.org/FD/04
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خدمات حقوقی

حقوق بشر

در کانــادا زن و مــرد برابرنــد و از حقــوق یکســانی برخوردارنــد. ایــن حقــوق در منشــور حقــوق و آزادی هــای 
ــای  ــادا از آزادی ه ــراد در کان ــه اف ــه هم ــد ک ــی کن ــن م ــح داده شــده اســت. منشــور تضمی ــادا توضی کان
اساســی برخــوردار هســتند ماننــد آزادی مذهبــی، آزادی اعتــراض مســالمت آمیــز، آزادی عقیــده و بیــان از 

جملــه آزادی مطبوعــات و رســانه هــا و آزادی پیوســتن یــا تــرک هــر گروهــی کــه دوســت داریــد.

هر نوع آزار جسمی، روحی یا مالی به هر شخصی غیرقانونی است.

بســیاری از ســازمان های اجتماعی به تازه واردان و خانواده های آنها، آموزش حقوقی ارائه می دهند. قانون 
حقوق بشر انتاریو از مردم در برابر تبعیض محافظت می کند.
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تبعیض به معنای رفتار ناعادالنه به دلیل موارد زیر است:

سن 	

کشور مبدا 	

تابعیت 	

ناتوانی 	

ثبت تخلفات )سابقه کیفری( 	

قومیت 	

اصل و نسب 	

نژاد 	

وضعیت تأهل 	

وضعیت خانوادگی 	

وابستگی )کمک های مردمی( 	

رابطه جنسی )شامل بارداری و شیردهی( 	

گرایش جنسی 	

هویت جنسیتی 	

دین 	

قانون حقوق بشر با تبعیض برخورد می کند.

اگر بر اساس هر یک از این دالیل از تبعیض رنج می برید، با دادگاه حقوق بشر انتاریو تماس گرفته و شکایت 
کنید یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 0322-598-866-1 تماس بگیرید.
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پلیس

در کانادا، پلیس از دولت و ارتش جدا است. انتاریو دارای 3 سطح پلیس است:

پلیس محلی )یا شهری(. 	

	 )OPP( پلیس استانی: پلیس استان انتاریو

	 )RCMP( پلیس ملی: پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا

ــه  ــد. پلیــس اجتماعــی ب ــی کنن ــرد پلیــس اجتماعــی اســتفاده م ــون از رویک ــر نیروهــای پلیــس اکن اکث
ایــن معنــی اســت کــه افســران پلیــس بــا ســاکنان هــر جامعــه بــرای پیشــگیری از جــرم و افزایــش ایمنــی 

همــکاری مــی کننــد.

در مــوارد اورژانســی بــا 911 تمــاس بگیرید. بــرای پیدا کردن اطالعــات تماس پلیس محلی خــود به صفحات 
خدمات نزدیک من رفته و پلیس را در بخش خدمات اجتماعی جستجو کنید.

ممکن است پلیس شما را متوقف، بازرسی، دستگیر یا بازداشت کند. افسران پلیس باید:

به شما بگویند که چرا شما را بازداشت می کنند. 	

شما را از تمام حقوق خود آگاه کنند. 	

مطمئن شوند که با حقوق خود آشنا هستید. 	

اگر دستگیر یا متهم به جرمی هستید، حق دارید وکیل استخدام کنید. شما حق انتخاب وکیل و حق دریافت 
مشاوره حقوقی به زبان اول خود را دارید.
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استخدام وکیل

یافتن وکیل مناسب بسیار مهم است:

از دوستان، همکاران و خانواده بپرسید که آیا وکیلی می شناسند که می توانند توصیه کنند. 	

از کارمندان آژانس اسکان یا آژانس خدمات اجتماعی راهنمایی بخواهید. 	

با خدمات ارجاع جامعه حقوقی تماس بگیرید. 	

به فهرست آنالین انجمن حقوقی کانادا www.settlement.org/FD/29 رجوع کنید. 	

)LSRS( خدمات ارجاع جامعه حقوقی

خدمــات ارجــاع جامعه حقوقی )LSRS( یک ســرویس آنالین برای ســاکنان انتاریو اســت. درخواســت آنالین، 
)www.findlink.at/lsuc-lrs( .فرآیند ارجاع و مشاوره اولیه شما تا 30 دقیقه رایگان است

ایــن مشــاوره بــه منظــور کمــک بــه شــما در تعییــن حقــوق و گزینــه هــای خــود اســت. در ایــن مــدت نبایــد 
انتظــار داشــته باشــید کــه وکالــت یــا کار حقوقــی رایــگان دریافــت کنیــد. مــی توانیــد از افســران اطالعــات 

http://www.settlement.org/FD/29
http://www.findlink.at/lsuc-lrs
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حقوقــی در مــورد هزینــه هــای قانونــی ســوال بپرســید. مــی توانیــد از LSRS بخواهیــد وکیلــی بــه زبــان 
مــادری شــما پیــدا کنــد.

شــما مجبور نیســتید فردی که به عنوان وکیل معرفی شــده را استخدام کنید. با این حال، شما نمی توانید از 
LSRS برای 2 مشکل قانونی استفاده کنید. فقط یک بار می توانید در مورد یک موضوع با آنها تماس بگیرید.

همچنین اگر در شرایط بحرانی هستید، به عنوان مثال، در پناهگاه یا زندان بوده یا آدرس ثابتی 
نداریــد، مــی توانیــد از این ســرویس اســتفاده کنید. در این مــوارد با شــماره 1-855-947-5255 
دوشــنبه تــا جمعه از ســاعت 9 صبح تــا 5 بعد از ظهر تماس بگیرید. اگر نمــی توانید 3 روز برای 
ارجاع منتظر بمانید یا اگر نمی توانید با خیال راحت تماس تلفنی دریافت کنید، به LSRS اطالع 

دهید.

افســران اطالعــات حقوـقـی آموزش دیــده از طریق خط بحران به تماس گیرنــدگان نیازمند کمک می کنند. خط 
بحران برای افرادی در نظر گرفته شــده که قادر به اســتفاده از خدمات آنالین نیســتند، مانند کســانی که در 

بازداشت هستند، در یک پناهگاه یا در یک جامعه دور افتاده بدون دسترسی به اینترنت هستند.

ــک  ــد از ی ــی توانی ــد، م ــت کنی ــک حقوقــی دریاف ــل کم ــک وکی ــد از ی ــی خواهی ــا نم ــد ی ــی توانی ــر نم اگ
مرکــز حقوقــی محلــی، مشــاور حقوقــی یــا مشــاور مهاجــرت نیــز کمــک حقوقــی دریافــت کنیــد. ایــن نــوع 
متخصصــان معمــواًل هزینــه کمتــری نســبت بــه وکال دریافــت مــی کننــد، امــا نــه همیشــه. آنهــا ممکــن 

ــر کار آنهــا نظــارت داشــته باشــند. ــا وکال ب ــد ی ــا وکال کار کنن اســت ب

مراکز حقوقی جامعه

اگــر خودتــان نمــی توانیــد هزینــه وکیــل را بپردازیــد، ممکــن اســت بتوانیــد از مرکــز حقوقــی محلــی کمــک 
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با مرکز محلی خود تماس گرفته تا دریابید که آیا آنها در حوزه قانونی مورد نظر شما فعالیت می کنند یا خیر. 
معمــواًل مراکــز خدمــات کیفری یا حقوقی خانواده ارائه نمــی دهند. برای این خدمات، به یک وکیل خصوصی و 
یک رسید کمک حقوقی نیاز دارید. این رسید تضمین می کند که وکیلی که پرونده شما را تحویل می گیرد، در 
تاریخ بعدی حقوق دریافت می کند. برای کســب اطالعات بیشــتر، می توانید با Legal Aid Ontario به شــماره 

8258-668-800-1 تماس بگیرید.

برای دریافت کمک در کلینیک های حقوقی جامعه نیازی به رسید کمک حقوقی ندارید.

ــی Settlement.Org مراجعـــه کنیـــد. بـــه [درس                                     بـــرای اطالعـــات بیشـــتر، بـــه بخـــش خدمـــات حقوـق
کنیـــد. رجـــوع   www.settlement.org/FD/22

حقوقــی دریافــت کنیــد. معمــواًل بایــد در منطقــه ای کــه مرکــز خدمــات ارائــه مــی دهــد زندگــی کنیــد. مراکــز 
حقوقــی محلــی مــی تواننــد اطالعــات حقوقــی، مشــاوره و نمایندگــی رایــگان یــا کــم هزینــه بــه شــما ارائــه 

دهند.

این مراکز در زمینه های خاص قانونی خدمات ارائه می دهند از جمله:

اختالفات موجر و مستاجر 	

غرامت کارگران 	

بیمه کار 	

مددکاراجتماعی 	

طرح بازنشستگی کانادا 	

قانون پناهندگی و مهاجرت 	

قانون استخدام 	

حقوق بشر 	

http://Settlement.Org
http://www.settlement.org/FD/22
http://www.settlement.org/FD/22
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جامعه و تفریح

حضور در جامعه

شــما زمــان زیــادی را صــرف یافتــن مکانــی بــرای زندگــی، یادگیــری یــا بهبــود زبــان انگلیســی و یافتــن شــغل 
خواهیــد کــرد. امــا اگــر در فعالیــت هــای تفریحــی و اجتماعــی شــرکت کنیــد، ســریعتر در جامعــه جدیــد 
خــود در انتاریــو مســتقر خواهیــد شــد. شــما همچنیــن بــا افــراد جدیــدی مالقــات خواهیــد کــرد کــه بــه شــما 

در جســتجوی شــغل کمــک مــی کننــد.

اکثر شــهرهای انتاریو دارای برنامه ها و امکانات اجتماعی و تفریحی هســتند که می توانید از آنها اســتفاده 
کنید. این برنامه ها اغلب رایگان بوده یا هزینه بسیار کمی دارند.

در طول تعطیالت تابســتانی مدارس، بســیاری از والدین می خواهند برای فرزندان خود فعالیت های ورزشــی 
یا سرگرمی پیدا کنند از جمله اردوهای روزانه، کمپ های تابستانی یا برنامه های تابستانی. اغلب می توانید 

اطالعات مربوط به این موارد را در مرکز جامعه محلی خود بیابید.
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مــی توانیــد در تمــام طــول ســال برنامــه هــای تفریحــی بــرای خــود و خانــواده خــود بیابیــد. مــی توانیــد بــه 
دنبــال فعالیــت هایــی بــرای همــه ســنین در تناســب انــدام، هنــر و صنایــع دســتی یــا گــروه هــای اجتماعــی 
باشــید. هــر فصــل فعالیــت هــای مختلفــی دارد، ماننــد اســکیت روی یــخ در زمســتان و شــنا در تابســتان.

همچنیــن می توانیــد فرصت های داوطلبانه را در جامعه خود بیابید که می تواند به شــما در درک فرهنگ محل 
کار کانادا، کسب تجربه کاری و ایجاد تماس و پیدا کردن دوستان جدید کمک کند. در مرکز داوطلبان نزدیک 

به شما اطالعات بیشتری کسب کنید.

برای اطالع از برنامه ها و فعالیت های منطقه خود به مرکز اطالعات اجتماعی یا آژانس اسکان 
مراجعه کنید. همچنین می توانید با بخش پارک ها و تفریحات در جامعه خود تماس بگیرید.
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کتابخانه ها

کتابخانــه یــک مــکان عمومــی مهــم در جامعــه شماســت. اســتفاده از کتابخانــه رایــگان اســت. کتابخانــه 
ــه در  ــا اســتفاده از رایان ــاب ی ــن کت ــت گرفت ــرای امان ــی ســنین اســت. ب ــراد در تمام ــی اف مناســب تمام
ــرای دریافــت کارت، یــک مــدرک شناســایی )مثــاًل  ــه دریافــت کنیــد. ب ــه خــود بایــد کارت کتابخان کتابخان
گواهینامــه رانندگــی یــا کارت اقامــت دائــم خــود( و قبــض )مثــاًل قبــض تلفــن( حــاوی آدرس شــما همــراه 
داشــته باشــید. کتابخانــه بــه مــدرک هویــت شــما و آدرس محلــی شــما نیــاز دارد. اگــر در جامعــه زندگــی 

مــی کنیــد، کارت رایــگان اســت.

برخی از برنامه ها و خدمات کتابخانه عبارتند از:

انجمن تکالیف برای کمک به کودکان در انجام فعالیت های مدرسه 	

زمان داستان و اسباب بازی برای کودکان 	
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کالس ها و منابع برای کاریابی و برنامه ریزی شغلی 	

برنامه های سوادآموزی بزرگساالن، با معلمانی که به بهبود مهارت های خواندن کمک می کنند. 	

مجموعه های چند زبانه: کتاب، فیلم، روزنامه و مجالت به زبان های مختلف 	

	 .)ESL( منابع انگلیسی به عنوان زبان دوم

خواندن کتاب های نویسندگان محلی و نمایشگاه هنرمندان محلی 	

سخنرانی ها یا کالس هایی در مورد موضوعاتی مانند سالمت و امور مالی شخصی 	

رایانــه هــا بخــش مهمــی از نحــوه کار کتابخانــه هــا هســتند. بســیاری از کتابخانــه هــا مجهــز بــه رایانــه 
ــه  ــرای جســتجوی شــغل، بررســی ایمیــل و دسترســی ب و چاپگرهایــی هســتند کــه مــی توانیــد از آنهــا ب

ــرای اســتفاده از چاپگرهــا بایــد هزینــه کمــی بپردازیــد. اینترنــت اســتفاده کنیــد. ب
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تفریح کردن

اکثــر جوامــع در انتاریــو رویدادهــا، جشــن هــا، پــارک هــا، هنرهــا و فعالیــت هــای فرهنگــی رایــگان و کــم 
هزینــه دارنــد. جشــنواره هــای هنــری و فرهنگــی در تمــام ســال برگــزار مــی شــوند. برخــی ممکــن اســت بــر 
روی یــک شــکل هنــری ماننــد موســیقی یــا هنرهــای یــک گــروه اجتماعــی ماننــد جامعــه چینی-کانادایــی 
تمرکــز کننــد. بســیاری از جشــنواره های فرهنـگـی و هنــری انتاریــو در تابســتان در فضــای بــاز برگــزار 

ــم برگــزار مــی شــوند. ــگان هســتند. جشــنواره هــای کمــدی، جــاز، نویســندگان و فیل می شــوند و رای

اکثر جوامع دارای موزه ها، گالری های هنری، مکان های تاریخی و سایر مکان ها و رویدادهای دیدنی هستند. 
بســیاری از گالری ها و موزه ها یک روز در هفته یا زمان های مشــخصی دارند که ورود رایگان یا با هزینه کمتر 
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است. اغلب هزینه برای کودکان، دانش آموزان و افراد باالی 65 سال کمتر است.

ســال نوی چینی، رژه ها، کارناوال کارائیب تورنتو و زمســتان اتاوا چند نمونه از رویدادهای خاص و جشــن های 
مهم انتاریو هســتند. بســیاری از این جشــن ها، از جمله روز کانادا در اول جوالی، جشــن های عمومی با رژه، 

آتش بازی و موسیقی هستند.

یافتن عبادتگاه ها

ــد  ــال، می توانی ــرای مث ــازه وارد اســت. ب ــک ت ــوان ی ــه عن ــت از شــما ب ــرای حمای ــز مهمــی ب ــگاه مرک عبادت
غذاهــای نــذری پیــدا کــرده یــا بــا زبــان، فرهنــگ و ســنت های خــود ارتبــاط برقــرار کنیــد. در کانــادا، عبادتــگاه 
هــا اغلــب خدمــات اجتماعــی ارائــه مــی دهنــد. بــرای مثــال، ممکــن اســت غــذا یــا لبــاس بــرای افــراد نیازمنــد 

آمــاده کــرده یــا بــه تــازه واردان کمــک کننــد تــا در جوامــع خــود مســتقر شــوند.

بســیاری از ســازمان هــای اجتماـعـی می توانند به شــما در یافتــن عبادتگاه کمک کنند. یــک آژانس اجتماعی 
نزدیک به خود پیدا کنید.

ــه،  ــرای مشــارکت در جامع ــب ب ــه هــای ســرگرم کننده و جال ــورد برنام ــات بیشــتر در م ــرای کســب اطالع ب
www. ــه آدرس ــا در بخــش انجمــن مــن مشــارکت داشــته باشــید. ب از Settlement.Org دیــدن کنیــد ت

settlement.org/FD/15 رجــوع کنیــد.

http://www.settlement.org/FD/15
http://Settlement.Org
http://www.settlement.org/FD/15
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اطالعات مصرف کننده

مبادله پول

قبــل از ورود بــه انتاریــو مقــداری پول رایج کانادا دریافت کنید. ممکن اســت به محــض ورود به مقداری پول 
کانادایی نیاز داشته باشید. ممکن است در کشور خود، نرخ ارز بهتری دریافت کنید.

ـی پیرســون تورنتو وجود دارد. با این حال، شــما احتمااًل نــرخ ارز بهتری خارج از  صراـفـی در فــرودگاه بیــن الملـل
فــرودگاه دریافــت خواهید کرد. همچنیــن می توانید خدمات صرافی را در بانک ها، آژانس های مســافرتی و در 
مرکز شهر اکثر شهرها پیدا کنید. هتل ها مقادیر کمی پول مبادله می کنند. در انتاریو، بانک ها اغلب بهترین 

مکان برای مبادله پول هستند.

ــادا وجــود دارد و اگــر کارت شــما دارای لوگــوی  تعــدادی دســتگاه خودپــرداز در فــرودگاه و در سراســر کان
ــرای برداشــت پــول نقــد  Visa یــا PLUS باشــد، ممکــن اســت بتوانیــد از کارت نقــدی یــا اعتبــاری خــود ب
اســتفاده کنیــد. بــا ایــن حــال، بــرای انجــام ایــن کار بایــد هزینــه ای پرداخــت کنید.بهتــر اســت قبــل از ورود 
بــه کانــادا بــا بانــک صادرکننــده کارت در کشــور خــود در مــورد اســتفاده از کارت در کانــادا و هزینــه هــای 

مربوطــه مشــورت کنیــد.
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استفاده از تلفن

دریافت خدمات تلفنی در منزل

بــل و راجــرز دو ارائه دهنــده اصلــی تلفــن خانگــی )خــط ثابــت( در انتاریــو هســتند. بــا ایــن حــال بســیاری 
از شــرکت هــا خدمــات مشــابهی ارائــه مــی دهنــد. ممکــن اســت »بســته « خدماتــی بخریــد کــه در آن یــک 
ــک  ــرای ی ــواًل ب ــد. معم ــه می کن ــت ارائ ــون و اینترن ــد خدمــات تلفــن، تلویزی ــادی مانن شــرکت خدمــات زی
خــط تلفــن هزینــه ماهانــه اســتانداردی پرداخــت می کنیــد و بــرای تماس هایــی کــه خــارج از منطقــه خــود 
انجــام می دهیــد، هزینــه اضافــی دریافــت می کنیــد. اکثــر شــرکت هــا برنامــه هــای پــس انــداز طوالنــی 

مــدت دارنــد.

در بســیاری از موارد، شــما یک خط تلفن در محل زندگی خود دارید. شــما فقط باید یک شــرکت تلفن را برای 
برقــراری تمــاس انتخــاب کنید. با این حال، اگر نیاز به خــط تلفن دارید، باید با یک ارائه دهنده خدمات تلفنی 
صحبت کنید تا از نحوه انجام این کار و هزینه این ســرویس مطلع شــوید. برای مقایســه طرح ها و نرخ های 

آنها با شرکت های مختلف تماس بگیرید. ارائه دهندگان خدمات تلفنی را در اینترنت جستجو کنید.
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تلفن همراه یا موبایل

تلفــن هــای همــراه در کانــادا بســیار محبــوب هســتند. مــی توانیــد قبــل از مهاجــرت بــه کانــادا اطالعــات 
www.settlement. زیــادی در مــورد انــواع طــرح هــای تلفــن همــراه در اینترنــت پیــدا کنیــد. وب ســایت

org/FD/19 نیــز مفیــد اســت.

خدمات کانادا ممکن اســت با خدمات کشــور شما متفاوت باشد. قبل از امضای قرارداد با ارائه دهنده خدمات 
تلفن همراه، از هزینه ها، طرح ها و انواع تلفن های موجود مطلع شوید.

تلفن های عمومی

مــی توانیــد تلفــن هــای عمومــی را در فــرودگاه، ایســتگاه هــای اتوبــوس و قطــار، رســتوران هــا، فروشــگاه 
ــوان "تلفــن هــای پرداخــت  ــه عن ــن تلفــن هــا ب ــد. ای ــدا کنی ــان پی ــد و گوشــه هــای خیاب هــا، مراکــز خری

عمومــی" نیــز شــناخته مــی شــوند.

برقراری تماس های محلی

تمــاس هــای محلــی در منــزل شــما رایــگان اســت، امــا برقــراری تمــاس تلفنــی محلــی از تلفــن پرداخــت 
ــه بیشــتری خواهــد داشــت. ــاس راه دور هزین ــه دارد. تم ــی 50 ســنت هزین عموم

اکثر تلفن ها ســکه های 5، 10، 25 ســنت و 1 دالری را می پذیرند. اگر از یک ســکه 1 دالری اســتفاده کنید 
ممکن است تغییری دریافت نکنید.

در برخــی مناطــق ممکــن اســت الزم باشــد ابتــدا کــد منطقــه را شــماره گیــری کنیــد. بــه عنــوان مثــال، در 
تورنتــو و مناطــق اطــراف آن، بایــد قبــل از شــماره تلفــن، 416، 647، 437 را شــماره گیــری کنیــد. در ایــن 
ــو  ــه تورنت مناطــق، شــماره تلفــن محلــی 10 رقمــی اســت. شــماره هــای 905، 289 و 365 مختــص منطق

بــزرگ هســتند.
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تماس های راه دور

مــی توانیــد بــرای تلفــن خانــه یــا تلفــن همــراه خــود یــک برنامــه راه دور دریافــت کنیــد یــا مــی توانیــد از 
کارت هــای تلفــن اعتبــاری اســتفاده کنیــد. کارت هــای تلفــن بســیار ارزان تــر هســتند. 

از کارکنان فروش بخواهید نمودار مقایسه ای ارائه دهند. نرخ های 1 دقیقه ای را در کارت های تماس مختلف 
مقایســه کنید. همچنین می توانید از دوســتان خود برای دریافت کارت تلفنی که بهترین نرخ تماس راه دور 

ارائه می دهد مشاوره بگیرید.

گزینــه دیگــر میزبــان تمــاس اســت. میزبــان تمــاس بــه ایــن معنــی اســت کــه شــخصی کــه بــا او تمــاس 
گرفتــه مــی شــود هزینــه تمــاس را پرداخــت مــی کنــد. بــرای دریافــت میزبــان تمــاس، "0" و ســپس کــد 

منطقــه و شــماره تلفــن را شــماره گیــری کنیــد و دســتورالعمل هــای سیســتم خــودکار را دنبــال کنیــد.

برای برقراری تماس راه دور با کشوری دیگر، »011« و سپس کد کشور و شماره را شماره گیری کنید. همچنین 
می توانید "0" را شماره گیری کرده و از اپراتور بخواهید که به شما کمک کند.

شماره های رایگان

برخی شــماره های راه دور را شــماره های رایگان می نامند. در صورت تماس با این شــماره ها هیچ هزینه ای 
پرداخــت نمــی کنیــد. آنها با شــماره های 800-1، 866-1، 877-1، 888-1، 855-1 یا 844-1 شــروع می شــوند و 
شــامل دفاتر دولتی، ســازمان های اجتماعی و بســیاری از مشاغل هستند. شــماره های 900-1 و 976-1 رایگان 
نیســتند. به ازای هر دقیقه تماس تلفنی مبلغی پرداخت می کنید. این هزینه ها ممکن اســت بســیار گران 

باشند.

ارسال و دریافت نامه

سیستم پستی کانادا سیستم دولتی است. پست هر روز هفته به جز روزهای تعطیل رسمی فعالیت می کند.

برای یافتن نزدیکترین محل اداره پست و ساعات کار به وب سایت کانادا پست مراجعه کنید.
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برای ارسال نامه یا بسته باید هزینه پست را پرداخت کنید. هزینه پست مبلغی است که برای ارسال نامه یا 
بسته شما هزینه می شود.

خدمات پستی در دفاتر پست و فروشگاه های پستی مانند داروخانه های بزرگ در دسترس است.

برای پیدا کردن اداره پســت، عالمت قرمز و آبی Canada Post در ویترین فروشــگاه ها را جســتجو کنید. برای 
یافتن نزدیک ترین اداره پست می توانید به صورت آنالین جستجو کنید.

هزینه ارسال نامه یا بسته به اندازه و وزن آن بستگی دارد. هزینه نیز بستگی به مقصد و سرعت دارد. معمواًل 
هر چه بسته مسافت بیشتری را طی کند، هزینه آن بیشتر می شود.

اگــر بســته ای را بــه کشــور دیگــری ارســال مــی کنیــد، بایــد یــک فــرم گمرکــی تکمیــل کنیــد. مــی توانیــد 
ــی  ــح م ــرم مشــخصات بســته، وزن و ارزش آن را توضی ــد. ف ــرم گمرکــی را از اداره پســت دریافــت کنی ف

دهــد. کارگــر اداره پســت مــی توانــد بــه شــما در تکمیــل فــرم کمــک کنــد.

دریافت آدرس پستی

پس از یافتن مکانی برای زندگی، افراد می توانند مستقیمًا به خانه یا صندوق پستی شما نامه ارسال کنند.
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قبل از اینکه مکانی برای زندگی پیدا کنید، می توانید نامه را به 3 روش مختلف دریافت کنید:

مــی توانیــد از آدرس پســتی یکــی از اقــوام یــا دوســتان خــود اســتفاده کنیــد. بــه مــردم بگوییــد کــه بــرای 
ــه دهــد. مرســوله در  ــات پســت رســتانت ارائ ــل بفرســتند. ممکــن اســت شــرکت پســت خدم شــما ایمی
ــا بیــش از 1 اداره  پســتخانه مــی مانــد تــا گیرنــده بــرای دریافــت آن مراجعــه کنــد. در شــهرهای بــزرگ ب

پســت بــزرگ، 1 دفتــر پســت منطقــه بــه عنــوان پســت رســتانت در نظــر گرفتــه شــده اســت.

یک صندوق پستی در اداره پست یا فروشگاهی که خدمات تجاری می فروشد اجاره کنید. صندوق پستی به 
شــما آدرســی می دهد که می توانید نامه دریافت کنید. اگر بســته ای دریافت کردید که بزرگ تر از صندوق 

پستی است، فروشگاه برای شما یادداشت گذاشته و می توانید آن را از دفتر تحویل بگیرید.
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حمل و نقل

رانندگی

اگــر در انتاریــو زندگــی کــرده و قصــد رانندگــی داریــد، بایــد گواهینامــه رانندگــی انتاریــو داشــته باشــید. 
وب ســایت وزارت حمــل و نقــل انتاریــو  گواهینامــه رانندگــی و خــودرو در ایــن اســتان ارائــه مــی دهــد. 
www. بــا نحــوه دریافــت گواهینامــه رانندگــی انتاریــو آشــنا شــوید. بــه آدرس Settlement.Org در مقالــه

ــد. settlement.org/FD/16 رجــوع کنی

اگر گواهینامه رانندگی خارجی هنوز معتبر است و به زبان انگلیسی یا فرانسوی نوشته شده است، می توانید 
پس از ورود به کانادا به مدت 60 روز از گواهینامه رانندگی خارجی استفاده کنید. در غیر این صورت، باید در 

مرکز معتبر ترجمه شده باشد. همیشه هنگام رانندگی باید گواهینامه خود را همراه داشته باشید.

پس از آن، باید در آزمون رانندگی شرکت کرده و گواهینامه رانندگی انتاریو را دریافت کنید. ممکن است فکر 
کنید که رانندگی در همه مکان ها مثل هم اســت. قوانین و مقررات در انتاریو ممکن اســت با قوانین کشــور 
شــما متفاوت باشــد. همچنین متوجه خواهید شــد که در کانادا همه در سمت راست جاده رانندگی می کنند. 

فقط زمانی که با قوانین و مقررات آشنا شدید اقدام به رانندگی کنید.

http://www.settlement.org/FD/16
http://Settlement.Org
http://www.settlement.org/FD/16
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بــرای دریافــت اطالعــات در مــورد گواهینامــه هــا و قوانیــن رانندـگـی و یافتــن آموزشــگاه رانندـگـی در 
نزدیکــی خــود بــا وزارت حمــل و نقــل انتاریــو بــه شــماره 3445-387-800-1 تمــاس گرفتــه یــا مــی توانیــد از 
وب ســایت drivetest در www.drivetest.ca دیــدن کنیــد. شــما بایــد خــودروی خــود را در ســازمان صــدور 
گواهینامــه وســایل نقلیــه موتــوری اســتان ثبــت کنیــد. بایــد بیمــه ماشــین هــم بگیریــد. رانندگــی بــدون 
بیمــه خــودرو غیرقانونــی اســت. بیمــه خــودرو مــی توانــد پرهزینــه باشــد، امــا از شــما و ســایر راننــدگان در 

صــورت تصــادف محافظــت مــی کنــد.

اگر ماشین ندارید، می توانید )به مدت یک روز، یک هفته یا بیشتر( از یک شرکت خودرو کرایه 
کنید. اکثر شرکت ها می توانند اطالعاتی در مورد قوانین رانندگی به شما بدهند.

شــرکت های کرایه خودرو بر اســاس مدت زمانی که ماشــین در اختیار دارید و مسافتی که با ماشین طی می 
کنید، هزینه ای از شــما دریافت می کنند. همچنین ممکن اســت الزم باشــد بیمه حوادث را از شــرکت اجاره 

خریده و هزینه بنزین را بپردازید.

رفت و آمد ، حمل و نقل عمومی

اکثر شهرهای بزرگ و متوسط انتاریو مجهز به سیستم حمل و نقل عمومی اتوبوس هستند.

تورنتو همچنین مجهز به سیستم تراموا و مترو است. اکثر سیستم ها نقشه های رایگان دارند.

سیســتم حمــل و نقــل تورنتــو بــه زبــان هــای مختلــف اطالعــات ارائــه مــی دهــد - بــا شــماره 416-393-4636 
www. ــه آدرس ــد. شــما همچنیــن مــی توانیــد اطالعــات را در وب ســایت TTC بیابیــد. ب تمــاس بگیری

settlement.org/FD/17 رجــوع کنیــد.

مــی توانیــد هزینه را نقد پرداخت کنید. رانندگان نمی توانند به شــما پــول خرد بدهند. اگر اغلب از حمل ونقل 
عمومــی اســتفاده می کنیــد، می توانید بلیت یا کارت عبور روزانه، هفتگی یا ماهانه بخرید. اگر برای هر ســفر 

پول نقد پرداخت کنید هزینه بیشتری دارد.

www.drivetest.ca
http://drivetest
http://www.settlement.org/FD/17
http://www.settlement.org/FD/17
http://www.settlement.org/FD/17
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می توانید بلیط، کارت حمل و نقل را در ایستگاه های اتوبوس یا مترو و در برخی فروشگاه ها خریداری کنید.

گاهــی اوقــات الزم اســت از چندیــن وســیله نقلیــه اســتفاده کــرده تــا بــه مقصــد برســید. در چنیــن 
ــه اضافــی پرداخــت نکنیــد. وقتــی ســوار  ــا هزین ــده نشــان داده ت ــه رانن ــد کارت ترانســفر را ب مواقعــی بای
اولیــن اتوبــوس یــا ترامــوا می شــوید، از راننــده درخواســت ترانســفر کنیــد یــا در ایســتگاه متــرو کــه 

ســفرتان را شــروع می کنیــد، یــک ترانســفر دریافــت کنیــد.

مسافرت بین شهری

اکثــر شــهرها و شــهرهای کوچــک انتاریــو مجهــز بــه ایســتگاه اتوبــوس یــا قطــار هســتند. در ایســتگاه بــا 
مقصــد، روز و ســاعت حرکــت، و هزینه هــای ســفر آشــنا مــی شــوید. ســفر بــا اتوبــوس معمــوال ارزان تــر 
اســت. تعــدادی از خطــوط اتوبوســرانی خدمــات ارائــه مــی دهنــد. مــی توانیــد اطالعــات مربــوط بــه خطــوط 

اتوبــوس را در وب ســایت OntarioTravel.net بیابیــد.

دولت انتاریو مراکز اطالعات سفر را اداره کرده که اطالعات، نقشه ها و مسیرهای گردشگری را نشان می دهد. 
از یکی از مکان های آنها دیدن کرده یا برای اطالعات بیشتر با شماره )2746-668-800-1( تماس بگیرید.

اگر خارج از انتاریو سفر می کنید، می توانید با اتوبوس، قطار یا از وب سایت رزرو سفر بازدید کرده یا با آژانس 
مسافرتی تماس بگیرید تا از برنامه ها و هزینه های پروازهای بین شهرها مطلع شوید.

http://OntarioTravel.net
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تاکسی

اگــر منطقــه شــما حمــل و نقــل عمومــی نــدارد یــا عجلــه داریــد، مــی توانیــد تاکســی بگیریــد. مــی توانیــد 
بــا یــک شــرکت تاکســیرانی تمــاس گرفتــه و درخواســت تاکســی کنیــد. حتــی مــی توانیــد قبــل از موعــد 

تمــاس گرفتــه و از تاکســی بخواهیــد کــه در یــک ســاعت مقــرر پیــش شــما باشــد.

همچنین می توانید در خیابان های شــلوغ مرکز شــهر از تاکســی اســتفاده کنید. پیدا کردن تاکســی اندکی 
ســخت اســت. فقط خودرویی با تابلوی روشــن )به این معنی که برای مســافران در دســترس است( می تواند 

شما را سوار کند.

کرایه تاکسی را قبل از سوار شدن به ماشین از راننده بپرسید.

قوانین پیاده روی و جاده

تابلوهــای عابــر پیــاده در تمامــی خیابــان هــا دیــده مــی شــود. تابلــو هــا بــه شــما مــی گوینــد چــه زمانــی 
عبــور از خیابــان امــن اســت. شــما همچنیــن مــی توانیــد از خطــوط عابــر پیــاده عبــور کنیــد.
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پول و امور مالی

افتتاح حساب بانکی

در اســرع وقت یک حســاب بانکی افتتاح کنید. قبل از افتتاح حســاب، خدمات را در چندین بانک و اتحادیه 
اعتباری مقایسه کنید.

هــر بانــک یــا اتحادیــه اعتبــاری در انتاریــو مکانــی امــن بــرای نگهــداری پــول شماســت و مدیریــت آن را 
آســان تر می کنــد. یــک حســاب بانکــی بــه شــما ســابقه اعتبــاری ارائــه مــی دهــد، کــه در صــورت نیــاز بــه 

وام گرفتــن یــا دریافــت کارت اعتبــاری مفیــد خواهــد بــود.

بانــک هــا، شــرکت های امین و اتحادیه های اعتباری همگی موسســات مالی هســتند کــه در آنجا می توانید 
حســاب هــای پــس انداز و اعتباری باز کنید. تمامی موسســات اطالعات رایگان در مــورد خدمات خود از جمله 
کارت های وام و اعتباری ارائه می دهند. در کانادا، شــما این حق را دارید که یک حســاب بانکی شــخصی باز 
ـی برای افتتاح  ـی ندارید که فورًا به آن حســاب واریز کنید. به طور کـل کنیــد، حـتـی اگر شــغلی نداشــته یا پوـل
حســاب در بانک، شــرکت امین یا اتحادیه اعتباری به 2 مدرک شناســایی نیاز دارید. معمواًل 1 کارت شناسایی 

باید عکسدار باشد.

برای افتتاح حساب نیازی به شماره بیمه اجتماعی ندارید.
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استفاده از عابر بانک

پــس از افتتــاح حســاب یــک کارت بانکــی دریافــت خواهیــد کــرد کــه بــه آن کارت نقــدی نیــز مــی گوینــد. 
بــا ایــن کارت مــی توانیــد از عابــر بانــک اســتفاده کنیــد. مــی توانیــد از دســتگاه هــای بانکــی بــرای واریــز 
پــول، برداشــت پــول و پرداخــت قبــوض اســتفاده کنیــد. ایــن دســتگاه ها را عابــر بانــک یــا دســتگاه هــای 

خــودکار مــی نامنــد.

شــما باید یک شــماره شناســایی شخصی برای اســتفاده از دستگاه داشته باشید. این شــماره امنیتی است و 
دیگران نمی توانند از کارت شما استفاده کنند. پین را به خاطر سپرده و به دیگران نگویید. هر بار که از کارت 

بانکی خود استفاده می کنید باید پین را وارد کنید.

اگــر از عابــر بانــک دیگــری اســتفاده مــی کنیــد، بایــد هزینــه ای بپردازیــد. زمانــی کــه از عابــر بانــک خصوصی 
اســتفاده مــی کنیــد، کارمــزد بیشــتر مــی شــود. ایــن دســتگاه هــا در فروشــگاه هــا، رســتوران هــا و جاهــای 
دیگــر یافــت مــی شــوند. بــرای دریافــت پــول اغلــب از شــما هزینــه مــی گیرنــد. اســتفاده از دســتگاه هــای 

بانــک هــا یــا اتحادیــه هــای اعتبــاری ارزان تــر اســت.

در کانادا، پنی )یا سکه 1 سنت( از سال 2013 صادر نشده و معامالت معموال در واحد نیکل انجام می شوند. 
بــه عنــوان مثــال، یــک کاال با قیمت 1.02 دالر به 1.00 نیکل و یک کاال با قیمــت 1.03 دالر به 1.05 نیکل گرد 

می شود.
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کارت های اعتباری و دریافت ساختمان

حتــی اگــر ســال هــا ســابقه اعتبــاری بــا شــرکت هــای جهانــی ماننــد VISA و MasterCard داشــته باشــید، 
ممکــن اســت نتواننــد ایــن کارت هــای اعتبــاری را در کانــادا بــرای شــما صــادر کننــد.

در صورت امکان، قبل از آمدن به کانادا، کارت های اعتباری خود را لغو نکنید. ممکن است به آنها نیاز داشته 
باشید زیرا ممکن است نتوانید فورًا کارت اعتباری دریافت کنید.

برای ایجاد ســابقه اعتباری خود در کانادا، برای کارت اعتباری اقدام کنید. با کارکنان بانک محلی خود صحبت 
کنیــد. بانــک ممکن اســت یــک کارت اعتباری با محدودیت هزینه کمتر یا یک کارت اعتباری مطمئن به شــما 

بدهد.

برای دریافت کارت امین، باید مبلغی نزد صادرکننده کارت اعتباری واریز کنید. سپرده امنیتی کارت امین به 
محدودیت اعتباری که درخواست می کنید بستگی دارد. اگر اقساط ماهانه را پرداخت کرده و سابقه اعتباری 
خوبی ایجاد کنید، سپرده را با بهره پس خواهید گرفت. سپس می توانید یک کارت اعتباری معمولی دریافت 

کنید.

در بســیاری از فروشــگاه ها می توانید با استفاده از کارت های اعتباری فروشگاه، هزینه اقالم را پرداخت کنید. 
این کارت ها اغلب دارای نرخ بهره بســیار باالیی هســتند. اگر هر ماه کل موجودی را پرداخت نکنید، باید ســود 

زیادی بپردازید.

قیمت و مالیات

در انتاریــو، قیمــت هــر کاال مشــمول مالیــات اســت. چانــه زنــی معمــول نیســت. مالیــات بــر فــروش، مالیــات 
فــروش هماهنــگ نامیــده مــی شــود و 13 درصــد اســت. از ایــن میــزان، 8 درصــد بــه دولــت اســتانی 

)انتاریــو( و 5 درصــد بــه دولــت فــدرال مــی رســد.
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معمــواًل مالیــات فــروش هماهنــگ هنــگام پرداخــت قیمــت کاال اضافــه مــی شــود، بنابرایــن ممکــن اســت 
ــت 100 دالری  ــر برچســب قیم ــال، اگ ــوان مث ــه عن ــت نهایــی نباشــد. ب ــت، قیم ــغ روی برچســب قیم مبل
روی یــک کاال مشــاهده کردیــد، مبلــغ 13 دالر در صنــدوق اضافــه مــی شــود و در مجمــوع بایــد 113 دالر 

بپردازیــد.

همه کاالها مالیات فروش هماهنگ ندارند، به عنوان مثال، مواد غذایی اولیه، لوازم کودک و داروهای تجویز 
شده توسط پزشک. اگر در رستوران الکل سفارش دهید، 10 درصد مالیات مشروب نیز اضافه می شود.

اعتبارات مالیاتی

اعتبار مالیات بر فروش هماهنگ 

شــما بــرای اکثــر کاالهــا و خدمــات کانــادا، مالیــات فــروش هماهنــگ مــی پردازیــد. اعتبــار مالیــات فــروش 
هماهنــگ پرداخــت بــدون مالیــات اســت کــه هــر 3 مــاه یکبــار بــه برخــی افــراد و خانــواده هایــی بــا درآمــد 
کــم و متوســط پرداخــت مــی شــود. مالیــات فــروش هماهنــگ بــه ایــن خانــواده هــا پــس داده مــی شــود.

برای دریافت مالیات فروش هماهنگ باید واجد شــرایط بوده و هر ســال اظهارنامه مالیات بر درآمد و مزایا را 
ارسال کنید.

می توانید با تماس با خط اطالعاتی مالیات فروش هماهنگ به شــماره 1953-959-800-1 اطالعات بیشــتری 
کسب کنید.
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کمک هزینه کودک در کانادا 

اگــر فرزنــدان شــما زیــر 18 ســال ســن دارنــد، واجــد شــرایط دریافــت کمــک هزینــه کــودک در کانــادا هســتید. 
کمــک هزینــه کــودک در کانــادا ماهانــه از طــرف دولــت کانــادا واریــز شــده کــه بــه هزینــه هــای تربیــت 

فرزنــدان کمــک مــی کنــد.

می توانید فرم درخواست را از وب سایت آژانس درآمد کانادا  به آدرس findlink.at/cctbf دریافت کنید. شما 
باید به محض ورود و اقامت در خانه جدید خود برای کمک هزینه کودک در کانادا درخواست دهید.

آژانس درآمد کانادا بر اساس تعداد فرزندان شما، سن آنها، استانی که در آن زندگی می کنید و درآمد خالص 
خانواده شما در سال جاری و دو سال قبل، میزان دریافتی شما را تعیین می کند.

http://findlink.at/cctbf
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