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اقامت پناھندگان در کانادا 

ھم اطالعات م

سی اولیۀ مأمورین کانادا گذشتھاز بررشما عالقمند بھ اقامت در کانادا ھستید و درخواست شما 
م حال از خود میپرسید کھ بعد چھ خواھد شد. انتخاب شما بعنوان یک پناھنده واجد شرایط قداست. 

نیست.  نھائیقدماین ولیمھمی در روند اقامت شما میباشد

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

برنامۀ پناھندگان با کمک دولت

است ممکن با کمک دولتۀبرنامتحتشما است کھ سازمانپناھندگان این معنی بھ این پناھندگیدر کانادا ساکن شوید.
Nations	United)پناھندگانعالیایکمیساری،متحد (یو ان اچ سی آرملل Refugee Agency (UNHCR)یا

است. توصیھ کرده اقامت در کانادا برای سازمان دیگری شما را

شودشماپروندهاگر اقامتتان در ک، دولت کانادا یا استان کبکقبول اول سال نماید.اناداشما را در شماحمایت مالی می
بھ کانادا خدمتسویازنینھمچ تازه واردین بھ خوانده میشوندکردهسازمانھائی کھ خدماتی سازمانھای سرمایھ آنھاوو

شوددولتسویاز سازمانھا کمکھدف، حمایت میشوید.تامین می د.بھ شما برای تطابق با زندگی در کانادا می باشاین

:مراحل بعدی–روند درخواست

انجام دھید.• پزشکی را آزمایشھای برخی معاینات و بھ کانادا آمدن از قبل بایستی تان اعضای خانواده شما و
آزمایش• از سفرتاناتمخارج قبل پزشکی با دیگر خدمات پرداخت میگردد.دولتاز سویپزشکی، ھمراه کانادا
اگر ھنوز• نمایید. انجام مصاحبھ دریافت از زمان پس است چندین ماه پزشکی را ممکن انجام معاینات برای درخواست

Internationalمعاینات و آزمایشات پزشکی تان را انجام نداده اید، سازمان بین المللی مھاجرت   Organization for
Migration شھروندی کاناداازیکییا پناھندگی و سازمان مھاجرت، ،دفاتر مھاجرتی

Immigration, Refugees	and Citizenship Canada	Migration Officeالزم اطالعات تماس میگیرد و با شما
ارائھ میدھد. بھ شما این زمینھ را در

پرونده شما، مرحلھ کنترل عدم سو• بررسی از مراحل مرحلھ یکی دیگر کیفری است. با انجام این و ء پیشینۀ امنیتی
ندارید. برای کانادا امنیتی اید و ھیچ گونھ خطر نشده اطمینان حاصل می شود کھ شما ھیچ جرم جدی در گذشتھ مرتکب
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برنامۀ پناھندگان با کمک دولت                                                              
اقامت پناھندگان در کانادا                                                                    

	 مھم اطالعات
	

 سی اولیۀ مأمورین کانادا گذشتھاز بررشما عالقمند بھ اقامت در کانادا ھستید و درخواست شما 
م حال از خود میپرسید کھ بعد چھ خواھد شد. انتخاب شما بعنوان یک پناھنده واجد شرایط قداست. 

 نیست.   نھائی قدماین  ولی مھمی در روند اقامت شما میباشد

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

 

 برنامۀ پناھندگان با کمک دولت

 پناھندگیدر کانادا ساکن شوید. این بھ این معنی است کھ سازمان  پناھندگان با کمک دولت ۀبرنامتحت  شما ممکن است
 یا  (UNHCR)	Agency	Refugee	Nations	United) پناھندگان عالیای کمیساری ،متحد (یو ان اچ سی آر ملل

	سازمان دیگری شما را برای اقامت در کانادا توصیھ کرده است.
	

شما حمایت مالی می نماید.  اناداشما را در سال اول اقامتتان در ک ، دولت کانادا یا استان کبکقبول شودشما  پروندهاگر 
 سرمایھ آنھا و و سازمانھای خدماتی خوانده میشوندکرده سازمانھائی کھ بھ تازه واردین بھ کانادا خدمت  سوی از نینھمچ

 د.بھ شما برای تطابق با زندگی در کانادا می باش این سازمانھا کمکھدف ، حمایت میشوید. تامین می شود دولت سویاز

 

 :مراحل بعدی –روند درخواست 

	شما و اعضای خانواده تان بایستی قبل از آمدن بھ کانادا برخی معاینات و آزمایشھای پزشکی را انجام دھید. •
	کانادا پرداخت میگردد. دولت از سویپزشکی، ھمراه با دیگر خدمات پزشکی قبل از سفرتان  اتمخارج آزمایش •
درخواست برای انجام معاینات پزشکی را ممکن است چندین ماه پس از زمان انجام مصاحبھ دریافت نمایید. اگر ھنوز  •

	for	Organization	Internationalمعاینات و آزمایشات پزشکی تان را انجام نداده اید، سازمان بین المللی مھاجرت  
Migration   ازیکی یا	دفاتر مھاجرتی سازمان مھاجرت، پناھندگی و شھروندی کانادا	،	

 	 Immigration,	Refugees	and	Citizenship	Canada	Migration	Office   با شما تماس میگیرد و اطالعات الزم
	در این زمینھ را  بھ شما ارائھ میدھد.

ء پیشینۀ امنیتی و کیفری است. با انجام این مرحلھ یکی دیگر از مراحل بررسی پرونده شما، مرحلھ کنترل عدم سو •
	اطمینان حاصل می شود کھ شما ھیچ جرم جدی در گذشتھ مرتکب نشده اید و ھیچ گونھ خطر امنیتی برای کانادا ندارید.

می مقامات دولت کانادا پرونده شما را جھت تصمیم گیری برای قبولی شما درآزمایشھای پزشکی، امنیتی و کیفری بررسی  •
	کنند. شما احتیاجی بھ ارائھ اطالعات و مدارک اضافی ندارید مگر اینکھ از شما درخواست شود.

	اگر در آزمایشھای پزشکی، امنیتی و کیفری قبول نشوید، احتماالً برای اقامت در کانادا انتخاب نخواھید شد. •
سازمان دیگر،  کی ای ،مھاجرت یالملل نیبسازمان ، کانادا از ددیقبول ش یفریو ک یتیامن ،یپزشک یشھایاگر در آزما •

	میخواھد کھ بھ شما در زمینھ آمادگی برای سفر بھ کانادا کمک کند.
این جلسات  .شرکت نمائید و معرفی از شما دعوت میشود تا در برنامۀ رایگان آشنائیقبل از سفرتان بعضی کشورھا، در  •

، بھ خرج دولت کانادا بوده و بوسیلھ Abroad	Orientation	Canadianرایگان بھ نام "آشنائی با کانادا در خارج"  
 شناشما با کانادا و خدمات اسکان پس از ورود بھ کانادا آ ،ھا نشست نیاطی . برگزار میشود مھاجرت یالملل نیسازمان ب

	.  دیشویم
	

 سفر بھ کانادا:

ترتیب سفر شما بھ  ،وقتی در ھمۀ آزمایش ھا قبول شدید و مدارک تان حاضرشد •
	کانادا داده خواھد شد.

در بعضی از کشورھا، قبل از خروج، شما باید مبلغ خروجی بھ مملکت محل  •
 یالملل نیسازمان بسکونت تان بپردازید.  گرچھ شما باید این مبلغ را بپردازید، 

	این روند بھ شما کمک میکند. رد مھاجرت
دولت کانادا مدرکی بھ شما میدھد تا اگر گذرنامھ یا مدارک سفر معتبر ندارید،  •

	بتوانید بھ کانادا سفرکنید.
	.دولت کانادا برای تامین مخارج سفرتان بھ کانادا بھ شما وام می دھد •
	سال، بستھ بھ میزان آن، بھ دولت بپردازید.   ٨تا  ٣است، بھ این معنی کھ شما باید کل مبلغ را طی واماین یک  •
	.دتان بھ کانادا شروع بھ بازپرداخت این وام بنمائیدباید طی یکسال پس از ورو شما •
	در زمان عزیمت، برای رفتن بھ فرودگاه و تماس با مأمورین مھاجرت بھ شما کمک خواھد شد. •
سفربھ مقصد نھائی تان در کانادا ممکن است طوالنی باشد. اگر بخواھید می توانید تنقالتی با خودتان بیآورید زیرا ممکن  •

	است مجبور بھ خرید غذا در ھواپیما یا فرودگاه شوید. 

	

	

	

	

	

	

	

	

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-outside-canada/health-care.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/contact-ircc/offices/international-visa-offices.html
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 بھ کانادا: ورود
ان خدماتی، منجملھ یک مترجم در در اولین نقطھ ورودتان بھ کانادا و بھ محض خروج ازھواپیما، کارکنان یک سازم •

	صورت احتیاج، بھ استقبال شما میآیند و درانجام مراحل مھاجرتی بھ شما کمک میکنند.
اگر باید پرواز متعاقب دیگری داشتھ باشید، آنھا شما را برای رسیدن بھ مقصد نھائی تان راھنمائی میکنند.  اگر باید  •

	آنھا ھمچنین غذا و محلی برای خوابیدن برای شما تامین مینمایند.ساعات زیادی برای پرواز بعدی صبر کنید، 
ی محلی منتظر شما ھستند، سازمان خدماتر بھ مقصد نھائی تان رسیده اید، آنھا شما را در فرودگاه بھ محلی کھ کارکنان اگ •

	خواھند برد.
	د.نترتیب اقامتتان در یک آپارتمان، خانھ یا ھتل را می دھین کارکنان محلی ا •
بعضی موارد، شما ممکن است قبل از انتقال بھ محل اقامت دائمی تان، برای چند روز یا چند ھفتھ درمحلی بصورت در  •

	موقت اسکان داده شوید. 
غذا و لباس تھیھ نمائید.  برای خود  با حمایت مالی دولت محلی ھمچنین بھ شما کمک میکنند تای سازمان خدماتن کارکنا  •

	ممکن است برای شما تھیھ گردد.لباسھای زمستانی نیز 
	ی بھ شما در موارد زیر کمک میکنند:محل یسازمان خدماتکارکنان  •

	

o ؛درخواست بیمھ بھداشت استانی	
o  ؛دکتر خانوادگی و دندانپرشکیافتن	
o  ؛اطالعات راجع بھ سیستم تحصیلی و مدارس و کمک بھ نامنویسی فرزندان شما در مدرسھدادن	
o ؛اتکمیل فرم ھا و درخواست ھ	
o پیدا کردن مترجمین کتبی و شفاھی؛	
o  ؛مالقات با افرادی کھ دارای عالیق مشترک و مشابھ با شما ھستند	
o استفاده از خدمات بانکی، حمل و نقل محلی، و غیره؛	
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ت دولت کانادا حمایت اولیھ را برای کمک بھ شما را برای زندگی در کانادا فراھم میکند. ولی بسیار مھم است کھ شما توقعا 
 واقع گرایانھ داشتھ باشید.

 .یدشما باید آماده باشید کھ سخت کار کنید تا زندگی  بھتری برای خود در کانادا بساز

ادامھ دارد.  بعد  –ھرکدام زودتر بود  –سال از تاریخ ورود شما بھ کانادا یا تا وقتی کھ خودکفا شوید  ١حمایت مالی دولت تا 
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 :اقامت با خانواده 

وابستھ بھ فرزندان  شما و ھمسرتان، فرزندان وابستھ بھ شما، و فرزندان
وابستھ بھ شما، ھمگی میتوانید تحت یک فرم مھاجرتی درخواست داده وبا 

 ھم بھ کانادا سفر نمایید.

در وضعیت تأھلتان (مانند ازدواج یا  ھرگونھ تغییردر صورت بروز 
طالق)، و یا بدنیا آمدن و اضافھ شدن فرزند جدید  درمدت زمان  پیش از 

باید آن را بھ مسئولین کانادائی وکمیساریای عالی  سفرتان بھ کانادا، شما
سازمان ملل اطالع دھید. این برای آنست کھ اعضای جدید خانوادۀ شما 

	بتوانند بھ فرم درخواست شما اضافھ شوند.

کھ شما میخواھید بھ عنوان  بگوئید است کھ بھ مأمورین کانادائیمھم بسیار 
درخواست  در ام اعضای خانواده راخانواده مقیم شوید.  شما باید فھرست تم

در مورد ھمسر یا فرزند خود قبل از  را تان ذکر کنید. اگر مأمورین کانادائی
	بھ کانادا بیاورید.آنھا را د ی، در آینده نمیتوانمطلع نسازید سفر بھ کانادا

	

اگر بستگان یا دوستان نزدیکی دارید کھ پیش از شما بھ کانادا رفتھ اند و اگر شما دوست دارید نزدیک آنان زندگی کنید، باید 
یا کانادائی اطالع دھید.  تا جائی کھ امکان دارد، دولت کانادا سعی  (UNHCR) (یو ان اچ سی آر) ھم اکنون بھ مأمورین 

 کھ میشناسند برخوردار باشند. کسانییابند کھ در آن از حمایت  سکانا میکند کھ پناھندگان در جامعھ ای

شما ممکن است در درخواست تان بعضی از اعضای خانواده خود را بعنوان وابستھ "غیر ھمراه" مشخص نموده باشید.   
یا  فرصت زمانی یک  "Window	Year	One	بمحض اقامت در کانادا، شما ممکن است بتوانید آنھا را تحت برنامھ ای بنام "

سالھ بھ کانادا بیآورید. شما میتوانید در طی سال اول اقامت تان در کانادا برای ھمسر رسمی، پارتنر یا ھمسرغیر رسمی، 
فرزندان وابستھ و یا فرزند وابستھ بھ فرزند وابستھ تان برای اقامت با شما در کانادا درخواست اقامت نمائید. این بشرطی 

 د کھ شما در تقاضا نامھ خود قبل از ورودتان بھ کانادا، از آنھا نام برده باشید.  ممکن خواھد بو

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

خانواده تان بھ کانادا ممکن است مدت زیادی طول بکشد و مھاجرت بھ کانادا شوید. درھردو صورت پروسھ آوردن اعضای 
  شما ممکن است اعضای خانواده خود را برای سالھا نبینید.

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

 حیوانات اھلی شان میباشند.
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 وضعیت مھاجرت شما: 

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

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

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

 اطالعات بیشتر در وب سایت زیر موجود است:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-citiznship/become-

canadian-citizen.html	

	

 گی خواھید کرد:دجائی کھ در کانادا زن

کانادا دومین کشور بزرگ جھان با شھرھای کوچک و بزرگ بسیاراست، با 
و یا کم سکنھ میباشند. وجود این بسیاری از مناطق کانادا بی سکنھ 

اکثرشھرھای بزرگ در قسمت جنوبی کانادا و نزدیک بھ مرز ایاالت متحده 
 قرار دارند.

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

 ٤٣٠٠شھرھای کانادا، تورونتو و ونکوور، بیش از  فاصلۀ بین بزرگترین
 روز با اتوبوس میباشد.  ٣کیلومتر یا حدود 

خواھیم کرد کھ ما سعی  ،.  اگر آشنا یا فامیلی در کانادا داریداسکان داده خواھید شددر یکی از شھرھای کانادا  احتماالشما 
بھ ھائی اقامت شما ندر نزدیکترین شھر یا شھرک بھ آنھا اسکان دھیم. اما مقصد تا جاییکھ ممکن است خانواده تان را  شما و

موجود در جامعھ، و تعداد افراد خانھ و محل سکنا، خدمات  د بودنمورد احتیاج، موجو ویژهخدمات  عوامل متفاوتی از جملھ
 .بستگی دارد خانواده شما

  قل مکان کردند، لطفاً ھرچھ زودتر بھ دولت اطالع دھید.فامیل یا آشنایان شما بھ شھر دیگری در کانادا ناگر 

 در محل سکونت اولیھحداقل یکسال توصیھ می کنیم شما آزاد ھستید بھ ھرجائی در کانادا نقل مکان کنید،  ھعین حال کدر 
 بھره مند شوید. خودبمانید.  این بھ شما اجازه میدھد کھ از خدمات برنامھ ریزی شده برای 
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 کانادا:جامعۀ 

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

 نژادھا و ادیان با یکدیگر تعامل مینمایند و با آنھا بطور مساوی برخورد میشود.

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

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

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

ممکن در کانادا ید شما عادت داشتید کھ اعضای خانواده تان نزدیک شما باشند تا شما را حمایت کرده و بھ شما کمک کنند. شا
ی تماس بگیرید یا با خدمات ھای سازمانولی شما تنھا نیستید. اگر نگرانی ھایی دارید، با یکی از  ت احساس تنھائی کنید،اس

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

 

 قوانین کانادا:

وانین کانادا حقوق اولیھ ھمھ احاد جامعھ شامل  برابری و آزادی را تأئید و ق
	of	Charter	Canadianمحافظت مینماید. منشور حقوق و آزادی کانادا 

Rights	and	Freedom   قسمتی از قانون اساسی کاناداCanada’s	
Constitution   محافظت میباشد. این منشور شما را از لحظھ ورود بھ کانادا

 مینماید.

باید آگاه باشید کھ بعضی کارھا در کانادا غیرقانونی میباشند و این در حالیست 
کھ ممکن است ھمان کارھا در مملکت شما غیرقانونی نباشند. زدن زنان و 
کودکان، تنھا گذاشتن کودکان بدون یک ھمراه بزرگسال، راندن وسیلھ نقلیھ 

سوار کردن بچھ ھای کوچک بدون صندلی بدون بیمھ  و یا بدون گواھینامھ و 
غیرقانونی بوده و جرم تلقی میشود. دفع ادرار و  مخصوص کودکان در اتومبیل

مدفوع در مال عام نیز غیر قانونی است. از ھمین رو در بسیاری از مناطق 
 سرویس ھای بھداشتی رایگان وجود دارد. 

 دولت کانادا در دسترس است.    وب سایتدر  بیشتر راجع بھ قوانین کانادا و سیستم قضائیاطالعات 
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 کانادا:جامعۀ 

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

 نژادھا و ادیان با یکدیگر تعامل مینمایند و با آنھا بطور مساوی برخورد میشود.

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

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

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

ممکن در کانادا ید شما عادت داشتید کھ اعضای خانواده تان نزدیک شما باشند تا شما را حمایت کرده و بھ شما کمک کنند. شا
ی تماس بگیرید یا با خدمات ھای سازمانولی شما تنھا نیستید. اگر نگرانی ھایی دارید، با یکی از  ت احساس تنھائی کنید،اس

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

 

 قوانین کانادا:

وانین کانادا حقوق اولیھ ھمھ احاد جامعھ شامل  برابری و آزادی را تأئید و ق
	of	Charter	Canadianمحافظت مینماید. منشور حقوق و آزادی کانادا 

Rights	and	Freedom   قسمتی از قانون اساسی کاناداCanada’s	
Constitution   محافظت میباشد. این منشور شما را از لحظھ ورود بھ کانادا

 مینماید.

باید آگاه باشید کھ بعضی کارھا در کانادا غیرقانونی میباشند و این در حالیست 
کھ ممکن است ھمان کارھا در مملکت شما غیرقانونی نباشند. زدن زنان و 
کودکان، تنھا گذاشتن کودکان بدون یک ھمراه بزرگسال، راندن وسیلھ نقلیھ 

سوار کردن بچھ ھای کوچک بدون صندلی بدون بیمھ  و یا بدون گواھینامھ و 
غیرقانونی بوده و جرم تلقی میشود. دفع ادرار و  مخصوص کودکان در اتومبیل

مدفوع در مال عام نیز غیر قانونی است. از ھمین رو در بسیاری از مناطق 
 سرویس ھای بھداشتی رایگان وجود دارد. 

 دولت کانادا در دسترس است.    وب سایتدر  بیشتر راجع بھ قوانین کانادا و سیستم قضائیاطالعات 

	

	

	

 زبان:		

زبان رسمی دارد:  انگلیسی و فرانسھ.  مھارت در زبان انگلیسی یا فرانسھ بھ شما  ٢کانادا 
 کمک می کند تا شما ھرچھ زودتر و بھتر در کانادا مستقر شوید.  

کانادا بیش از ھر زبان دیگری  Territoriesی در اکثر استان ھا و قلمروھای  انگلیس
ست کھ در کبک صحبت میشود، گرچھ مرسوم است و صحبت میشود.  فرانسھ زبان اصلی ا

جوامع فرانسھ زبان در کلیھ استان ھا و قلمروھا در سراسر کانادا وجود دارند. ھمچنین 
 اقلیت بزرگی از ساکنین کبک انگلیسی صحبت میکنند.

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

سازمانھای خدماتی می  از ورود بھ کانادا، می توانید بطور رایگان در کالسھای زبان با حمایت مالی دولت شرکت نمائید.بعد 
    در زمینھ چگونگی ارزیابی سطح زبان و نامنویسی در برنامھ ھای آموزش زبان کمک نمایند. توانند بھ شما

 کاریابی:

گرچھ شما و خانواده تان در سال اول اقامت در کانادا کمک مالی دریافت 
میکنید اما بھتراست کھ برای جستجوی کار آماده باشید تا بتوانید زندگی خود 

 ائید.و خانوادۀ خود را تامین نم

پیدا خواھید کرد.  ر انگلیسی یا فرانسھ صحبت کنید، آسانتر کاربھتھرچھ 
 اکثر مشاغل و حرفھ ھای موثق و تحت کنترل از شما میخواھند کھ:

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

 کاناداست را بفھمید.
 

 
می توانید از سرویس از ورود بھ کانادا، بعد کنید.  آگاھی پیدابرای کار در رشتھ خود الزم  احتیاجات زبانی بھ ، اگر میتوانید

 برای پیدا کردن ارائھ خدمات فردی است اطالعات و  دادن برای  ینشست ھای کھ شامل یخدمات ھای سازمانھای رایگان 
 کنید. استفادهدر کالسھای زبان ثبت نام کار و 

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

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

داوطلبانھ نیز راه خوبی برای پیدا کردن تجربھ کاری در کانادا میباشند. گرچھ شما برای خدمت داوطلبانھ پولی خدمات 
زبان  وکسب تجربھ و مھارت ھای الزم برای درخواست دریافت نمی کنید، ولی این خدمات میتواند بھ شما در زمینھ پیشرفت 

کار در کانادا کمک کند.  کارھای داوطلبانھ ھمچنین بھترین راه برای یافتن دوست و آشنایی با افراد ھمفکر درجامعھ شما 

 .میباشد

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/learn-about-canada/laws.html
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 زبان:		

زبان رسمی دارد:  انگلیسی و فرانسھ.  مھارت در زبان انگلیسی یا فرانسھ بھ شما  ٢کانادا 
 کمک می کند تا شما ھرچھ زودتر و بھتر در کانادا مستقر شوید.  

کانادا بیش از ھر زبان دیگری  Territoriesی در اکثر استان ھا و قلمروھای  انگلیس
ست کھ در کبک صحبت میشود، گرچھ مرسوم است و صحبت میشود.  فرانسھ زبان اصلی ا

جوامع فرانسھ زبان در کلیھ استان ھا و قلمروھا در سراسر کانادا وجود دارند. ھمچنین 
 اقلیت بزرگی از ساکنین کبک انگلیسی صحبت میکنند.

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

سازمانھای خدماتی می  از ورود بھ کانادا، می توانید بطور رایگان در کالسھای زبان با حمایت مالی دولت شرکت نمائید.بعد 
    در زمینھ چگونگی ارزیابی سطح زبان و نامنویسی در برنامھ ھای آموزش زبان کمک نمایند. توانند بھ شما

 کاریابی:

گرچھ شما و خانواده تان در سال اول اقامت در کانادا کمک مالی دریافت 
میکنید اما بھتراست کھ برای جستجوی کار آماده باشید تا بتوانید زندگی خود 

 ائید.و خانوادۀ خود را تامین نم

پیدا خواھید کرد.  ر انگلیسی یا فرانسھ صحبت کنید، آسانتر کاربھتھرچھ 
 اکثر مشاغل و حرفھ ھای موثق و تحت کنترل از شما میخواھند کھ:

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

 کاناداست را بفھمید.
 

 
می توانید از سرویس از ورود بھ کانادا، بعد کنید.  آگاھی پیدابرای کار در رشتھ خود الزم  احتیاجات زبانی بھ ، اگر میتوانید

 برای پیدا کردن ارائھ خدمات فردی است اطالعات و  دادن برای  ینشست ھای کھ شامل یخدمات ھای سازمانھای رایگان 
 کنید. استفادهدر کالسھای زبان ثبت نام کار و 

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

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

داوطلبانھ نیز راه خوبی برای پیدا کردن تجربھ کاری در کانادا میباشند. گرچھ شما برای خدمت داوطلبانھ پولی خدمات 
زبان  وکسب تجربھ و مھارت ھای الزم برای درخواست دریافت نمی کنید، ولی این خدمات میتواند بھ شما در زمینھ پیشرفت 

کار در کانادا کمک کند.  کارھای داوطلبانھ ھمچنین بھترین راه برای یافتن دوست و آشنایی با افراد ھمفکر درجامعھ شما 

 .میباشد

 خدمات اسکانی:

(و وزارت مھاجرت و تکثر و شمول کبک           کانادا یو شھروند یمھاجرت، پناھندگی با حمایت خدمات اسکان
Ministère	de	l’Immigration,	de	la	Diversité	et	de	l’Inclusion	in	Quebec (شده و خدمات آن تمامی  اداره

تری این خدمات رایگان بوده و بھ شما کمک میکنند کھ بھ نحو بھ پناھندگان مقیم را دربرمی گیرد. ساکنین دائمی کانادا منجملھ
 برای زندگی در کانادا آمادگی وانطباق پیدا کنید.

نیز از امکاناتی است کھ میتواند شما   کانادا یو شھروند یمھاجرت، پناھندگوب سایت در  خدمات آنالین پیش از سفر موجود
نادا آماده کند. بھ محض اینکھ قبولی پرونده درخواست مھاجرت شما تایید شود، شما قادر بھ دسترسی بھ را برای زندگی در کا

 این خدمات خواھید بود.

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

	یافت میشود. وب سایت در این کانادا یو شھروند یمھاجرت، پناھندگلیست کامل خدمات اقامتی بھ خرج 

 مخارج:

ازکمک ھای مالی دولت کانادا (یا   –ھرکدام زودتر بود –ماه یا تا زمانیکھ خودکفا شوید 12ورود بھ کانادا، شما بمدت  پس از
 استان کبک) برخوردار می شوید.

محض پایان این حمایت شما مسئول پرداخت مخارج خود از جملھ غذا، اجاره، برق، آب، لباس، و مالیات ھستید.  این کھ بھ 
 دجھ خود را مدیریت کنید، مھم است.  چگونھ بو

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

اد نیازمند، برنامھ ھای حمایت مالی از طرف دولت وجود دارد، ولی شما باید واجد شرایط خاصی باشید کھ بتوانید از این افر
 برنامھ ھا استفاده کنید.

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

ھا قیمت شان در کانادا بیشتر ازمقداری است کھ شما بھ آن عادت دارید. بھ خاطر داشتھ باشید، برای تطبیق با  با زندگی 
 جدیدتان در کانادا نیاز بھ زمان دارید.

 رسھ و تحصیل:مد

شما برای مدرسھ رفتن فرزندان خود، در سطوح ابتدائی یا دبیرستان، احتیاج 
بھ مدرسھ بروند.  باید سال ٦١تا     ٦بھ پرداخت پول ندارید. تمام اطفال بین 

این قانون کانادا است.  بسیاری از دانش آموزان تا زمان اخذ مدرک دیپلم بھ 
 سال). ١٨تحصیل در دبیرستان ادامھ می دھند. (حدود 

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

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/pre-arrival-services.html
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
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 خدمات اسکانی:

(و وزارت مھاجرت و تکثر و شمول کبک           کانادا یو شھروند یمھاجرت، پناھندگی با حمایت خدمات اسکان
Ministère	de	l’Immigration,	de	la	Diversité	et	de	l’Inclusion	in	Quebec (شده و خدمات آن تمامی  اداره

تری این خدمات رایگان بوده و بھ شما کمک میکنند کھ بھ نحو بھ پناھندگان مقیم را دربرمی گیرد. ساکنین دائمی کانادا منجملھ
 برای زندگی در کانادا آمادگی وانطباق پیدا کنید.

نیز از امکاناتی است کھ میتواند شما   کانادا یو شھروند یمھاجرت، پناھندگوب سایت در  خدمات آنالین پیش از سفر موجود
نادا آماده کند. بھ محض اینکھ قبولی پرونده درخواست مھاجرت شما تایید شود، شما قادر بھ دسترسی بھ را برای زندگی در کا

 این خدمات خواھید بود.

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

	یافت میشود. وب سایت در این کانادا یو شھروند یمھاجرت، پناھندگلیست کامل خدمات اقامتی بھ خرج 

 مخارج:

ازکمک ھای مالی دولت کانادا (یا   –ھرکدام زودتر بود –ماه یا تا زمانیکھ خودکفا شوید 12ورود بھ کانادا، شما بمدت  پس از
 استان کبک) برخوردار می شوید.

محض پایان این حمایت شما مسئول پرداخت مخارج خود از جملھ غذا، اجاره، برق، آب، لباس، و مالیات ھستید.  این کھ بھ 
 دجھ خود را مدیریت کنید، مھم است.  چگونھ بو

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

اد نیازمند، برنامھ ھای حمایت مالی از طرف دولت وجود دارد، ولی شما باید واجد شرایط خاصی باشید کھ بتوانید از این افر
 برنامھ ھا استفاده کنید.

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

ھا قیمت شان در کانادا بیشتر ازمقداری است کھ شما بھ آن عادت دارید. بھ خاطر داشتھ باشید، برای تطبیق با  با زندگی 
 جدیدتان در کانادا نیاز بھ زمان دارید.

 رسھ و تحصیل:مد

شما برای مدرسھ رفتن فرزندان خود، در سطوح ابتدائی یا دبیرستان، احتیاج 
بھ مدرسھ بروند.  باید سال ٦١تا     ٦بھ پرداخت پول ندارید. تمام اطفال بین 

این قانون کانادا است.  بسیاری از دانش آموزان تا زمان اخذ مدرک دیپلم بھ 
 سال). ١٨تحصیل در دبیرستان ادامھ می دھند. (حدود 

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

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

ھنگام ورود بھ کانادا، شما تحت  برنامھ موقت بھداشتی فدرال ( آی اف اچ 
از خدمات اولیھ   (IFHP)	Program	Health	Federal	Interimپی) 

) برخوردار خواھید مارستانیب ایرفتن بھ دکتر بھداشتی و درمانی (از جملھ 
ھا شوید. شد تا اینکھ شما واجد شرایط برای بیمھ بھداشتی استان ھا و قلمرو

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

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

و زیرعنوان "جستجو   آنالینمیباشد دریافت کنید.  بھ لیست ارائھ کنندگان خدمات بھداشتی دارای مجوز می توانید بصورت 
 " دسترسی پیدا کنید.Providers	IFHP	Search "ی" ، اف اچ پ یآبرای ارائھ دھندگان 

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

	Assistance	Resettlementو اقامت  اسکانشما از برنامھ کمک بھ و خدمات جانبی فوق تا زمانی انجام می پذیرد کھ 
Program  حمایت درآمدی دارید.  ن در کبک) آ(یا برنامھ شبیھ 

 قابل دسترسی است. ت، پناھندگی و شھروندی کانادامھاجر وب سایتی در اف اچ پ یآتمام منافع و خدمات موجود خالصھ 

در صورت لزوم میتواند بھ شما در انتخاب دکترخانوادگی، یافتن دندانپزشک، و تماس شما با  یخدمات یسازمان ھا
 ) کمک کنند. trauma مراکزمشاوره خدمات سالمت روانی و ضربھ ھای روحی (

اطمینان حاصل کنید کھ اطالعات الزم در مورد اینکھ بیمھ شما چھ  دارد. استان و قلمرو برنامھ بیمھ بھداشت خود راھر 
میتوانند بمحض ورود شما بھ کانادا بھ شما کمک کنند کھ برای مدارک  یخدمات یسازمان ھا. مواردی دربر میگیرد را دارید

 مخصوص درخواست بفرستید.  

آمده اند، غالباً احساس تنھائی و بیکسی میکنند و ممکن بعلت ضربھ ھای روحی گذشتھ، دائما  پناھندگانی کھ تازه بھ کانادا
احساس اضطراب نمایند. افراد تعلیم دیده و خدمات زیادی بصورت رایگان، وجود دارند کھ میتوانند بھ شما برای التیام این 

تی راجع بھ خدمات مشاوره وبھداشت روانی سئوال زخم ھا کمک کنند. اگر احتیاج بھ کمک دارید، از یک سازمان خدما
 نمائید.

 	

	

	

	

 واکسن ھا:

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

ھا، قبل از اینکھ در اختیار ھا بھ شما در ساختن سیستم دفاعی بدنتان کمک میکنند. مانند ھمۀ داروھا در کانادا، واکسن واکسن 
 از مراحل کامل تجزیھ و تحلیل و تصویب گذشتھ اند. عموم قرار بگیرند،

در جریان انجام آزمایشھای پزشکی قبل از ورود بھ کانادا، دکتر مھاجرتی ممکن است بھ شما جھت تجدید سیستم ایمنی 
لبی است.  اگر بخواھید در خارج از کانادا واکسن بزنید، باید بدنتان، پیشنھاد واکسیناسیون بدھد. استفاده از این خدمات داوط

 مدرک واکسیناسیون خود را بھ کانادا بیآورید.  

بعد از ورود بھ کانادا، بسیاری از واکسن ھا تحت پوشش برنامھ بھداشت استانی و قلمروئی میباشند. شما و خانواده تان ممکن 
انند از آنھا جلوگیری کنند، بخصوص اگر در گذشتھ واکسن نزده باشید. نوزادان است مستعد امراضی باشید کھ واکسن ھا میتو

و اطفال کوچک بخصوص مستعد گرفتن امراضی ھستند کھ قابل جلوگیری است و در بعضی قسمت ھای کانادا، اطفال باید 
 ) بزنند.daycareھمھ واکسن ھای خود را قبل از ورود بھ مدرسھ یا محل نگھداری کودکان در طی روز (

 ، دکترھا یا یک کلینیک بھداشتی ھمھ میتوانند اطالعات بیشتری در مورد تجدید واکسن ھا بھ شما بدھند. یخدمات یسازمان ھا

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

 
 غذا و آب:

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

ای شھرھدر غذا برای خرید منوط بھ شھری است کھ در آن زندگی می کنید. تنوع 
بھ اکثر غذاھائی کھ معموالً میخورید  بزرگ با فرھنگ ھای مختلف شما قطعا

	دسترسی دارید، اما شھرھای کوچک تنوع کمتری دارند.

	

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

 دا و احتیاج بھ وارد کردن بعضی ازغذا ھا میباشد. آنچھ شما بھ آن عادت دارید باشند کھ علت آن ھوای کانا

	

	

	

http://ifhp-pfsi.medavie.bluecross.ca/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/health-care/interim-federal-health-program/coverage-summary.html
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بسیاری در کانادا یافت میشود.  شما مجاز ھستید کھ آزادانھ بھ فرائض مذھبی خود عمل کنید.  قانون کانادا  و مذاھب ادیان
مجبور  ھشما را ملزم میکند کھ بھ مردمی کھ بھ ادیان مختلف معتقداند احترام بگذارید.  از شما نھ خواستھ خواھد شد و ن

 یک از حقوق اساسی در کانادا است.دیانت  خواھید بود کھ دیانت خود را تغییر دھید.  آزادی

نھ  بھ فرائض مذھبی خود مربوط ھستند، شما میتوانید آزادا با گروه مذھبی خاصی یخدمات یسازمان ھاگرچھ بسیاری از 
امعھ ادامھ دھید.  این افراد میخواھند بھ شما کمک کنند بھ کانادا آمده و با موفقیت، بدون ھیج گونھ مرھونیت یا منت، عضو ج

	کانادا بشوید.

	

 ھوا: 

در کانادا چھار فصل مختلف وجود دارد: بھار، 
تابستان، پائیز (خزان) و زمستان.  کانادا کشور بسیار 

وسیعی است و در ھر فصل ھوا میتواند در یک 
 قسمت کانادا با قسمت دیگر متفاوت باشد.  

بھار (مارس، آوریل و مھ) در بیشتر قسمت ھای 
ن است، و ھوا میتواند سرد باشد. در کانادا فصل بارا

تابستان (ژوئن، ژوئیھ و اوت)، ھوا در بیشتر مناطق 
خیلی گرم است. طی روز، درجھ ھوا معموالً بیش از 

درجھ  ٣٠و غالباً بھ باالی  بوده درجۀ سانتی گراد ٢٠
	سانتی گراد میرسد.  

	

در پائیز(سپتامبر، اکتبر و نوامبر)، ھوا سرد است و ھم چنین میتواند بارانی باشد. در طول ماه ھای زمستانی (دسامبر، 
در جنوب شرقی بریتیش . است غالباً زیر صفر درجھ سانتی گراد درجھ حرارت و بودهسرد بسیارھوا ژانویھ و فوریھ)، 

 باران بیش از برف میآید.مبیا (اطراف ویکتوریا و ونکوور)، معموالً کل

اولین زمستان تان در کانادا خیلی تعجب کنید.  با  بھ کشوری کھ از آن می آئید، شما ممکن است از سرما و برف دربستھ 
ورودتان بھ  زمانبھ  کانادا آماده باشید. بستھ ھای از زیبائی منحصر بفرد زمستان بردن لباس مناسب، شما میتوانید برای لذت
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نیز بھ شما کمک میکنند کھ کاله،  یخدمات یسازمان ھامکن است بمحض ورود لباس زمستانی بھ شما داده شود. کانادا م
 پوتین، دستکش و پالتوی زمستانی برای خانواده تان بخرید.

 
 توصیھ ھای نھائی:

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

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

نگرانی ھائی کھ  رفع سئواالت و پاسخگویی بھبرای  یخدمات یسازمان ھابرای کمک بھ شما وجود دارند. و خدمات افراد 
دفتر مھاجرتی برای مھاجرت،  چنین میتوانید با ھمدارید دردسترس میباشند. آنھا بھترین منافع شما را مد نظر دارند.  شما 

 برای سئواالت مربوط بھ درخواست تان تماس بگیرید. پناھندگی و شھروندی کانادا

ی اجتماعی، گروه ھای مذھبی، و خدمات مشاوره ای میباشند. این گروه ھا ھمگی در کمک بھ تازه منابع دیگرشامل گروه ھا
 از آنھا کمک بگیرید. ،دارند.  بدون ترس تجربھ در تطابق با جامعھ بھ طرق مختلفواردان 

ً اگر در طول این روند حس کنید کھ با بدرفتاری یا سوء استفاده روبرو شده اید،  یو شھروند یمھاجرت، پناھندگبا  افور ، لطفا
	PPPRRI.IRCC@cic.gc.ca-IRCC.INSPSRبا ایمیل زیر تماس بگیرید: کانادا

ا موقعیت اقامت برای شم ای یمال تیحماھیچ خطری از لحاظ از دست دادن  ،کانادا یو شھروند یمھاجرت، پناھندگتماس با 
 ندارد.

در وب سایت ھای استانی می  کمک نماید. شما آمادگی بھ در انتھا، وب سایت ھائی با اطالعات خیلی بیشتر وجود دارد کھ
توانید اطالعات مفید فراوانی از جملھ سئواالت رایج، وب سایت گروھھای مختلف، اخبار، رویدادھا و گردھمایی ھا را کسب 

  .کنید
در  اسکانی شامل جزئیات بیشتری در مورد زندگی در کانادا، لیست و نقشھ سازمانھای خدماتوب سایت دولت کانادا 

، و منابع اضافی دیگر برای آماده کردن شما برای خدمات آموزش زبان رایگانشھرھای سراسر کشور، اطالعات مربوط بھ 
 مسافرت بھ کانادا میباشد.
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