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 برنامج اللجوء بمساعدة الحكومة
 إعادة توطین الالجئین في كندا

 معلومات ھامة
 

. ولین الكندیینؤالمس جانب ترغب في المجيء إلى كندا وتم عمل مراجعة مبدئیة لطلبك منأنت 
اختیارك كالجئ مؤھل ھو خطوة ھامة في عملیة إعادة إن . واآلن تتساءل عما سیحدث بعد ذلك

 . یست الخطوة األخیرةولكنھا ل ،التوطین
 

  نَعرض فیما یلي الخطوات القادمة التي تتضمنھا ھذه العملیة وكذلك معلومات مھمة عن كندا.
 
 

 برنامج اللجوء بمساعدة الحكومة
 

عن إحالتك إلى كندا إلعادة توطینك  تھذا یعني أنھ تمو. برنامج اللجوء بمساعدة الحكومة بموجبیمكن إعادة توطینك في كندا 
أو منظمة إحالة  ("United Nations Refugee Agency "UNHCR)المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین  یقطر

 . أخرى
 

. بكنداالسنة األولى من إقامتك لك خالل  المساعدة المالیةبتقدیم  كیبیكإذا تم قبول طلبك، فستقوم حكومة كندا أو حكومة مقاطعة 
منظمات " وتُسمى ھذه المنظماتن الحكومة تُقدمھ منظمات تھتم بشؤون الوافدین الجدد إلى كندا كما ستحصل على دعم ممول م

 . الحیاة في كندا معمساعدتك على االستقرار والتأقلم على المنظمات  وتعمل ھذه". تقدیم الخدمات
 
 

 :القادمةالخطوات  -الطلب إجراءات 
 

 . لفحص طبي سرتكأ أفرادقبل المجيء إلى كندا، یجب أن تخضع أنت و
 .الكندیة بدفع التكالیف الخاصة بالفحص الطبي وبعض الخدمات الطبیة األخرى قبل مغادرتك الحكومةستقوم  

 أو ،للھجرة منظمة الدولیةالتصل بك تسوف و. تمام المقابلة قبل أن یُطلب منك الخضوع لفحص طبيإشھور بعد قد تمر عدة 
 .إلعطائك تفاصیل أكثر إذا كنت لم تقم بالفحص الطبي ؛زارة الھجرة واللجوء والجنسیة الكندیةالتابع لو لھجرةمكتب ا

 ،ھذه الفحوصات للتأكد من عدم ارتكابك لجرائم خطیرة في الماضيتتم و. یتعین علیك أیضاً الخضوع لفحوصات أمنیة وجنائیة
 . ال تمثل خطراً أمنیاً على كنداأنك و
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لن تحتاج إلى و. طلبك لمعرفة ما إذا كنت قد اجتزت الفحوصات الطبیة واألمنیة والجنائیة بدراسةن ودین الكنوسیقوم المسؤول
 .منك ذلك طُلبتقدیم أي معلومات إضافیة إال إذا 

 . ز الفحوصات الطبیة واألمنیة والجنائیة، فمن الممكن أال یقع االختیار علیك إلعادة التوطین في كنداإذا لم تجتَ 
 International( ستقوم كندا بطلب المساعدة من المنظمة الدولیة للھجرةفالفحوصات الطبیة واألمنیة والجنائیة،  إذا اجتزت

Organization for Migration(، كندا لمساعدتك على االستعداد للسفر إلى ؛أو أي منظمة أخرى . 
دورة التوجیھ الكندیة "ھذه الدورات المجانیة تُسّمى . لحضور دورة توجیھیة مجانیة قبل المغادرة دعوتكفي بعض الدول، سیتم 

 ،، ستتعرف على كنداةفي ھذه الدورو. وتقدمھا لك المنظمة الدولیة للھجرة ،یتم تمویلھا بالكامل من حكومة كنداو، "من الخارج
 .الحیاة بعد وصولك إلى كندا معباإلضافة إلى الخدمات المتاحة لمساعدتك على التأقلم 

 
 :كندا السفر إلى

 
جمیع وثائقك، سیتم ترتیب سفرك تجھیز بمجرد نجاحك في كافة الفحوص و

 .إلى كندا
إلى دفع رسوم تأشیرة خروج إلى حكومة البلد في بعض الدول  تحتاجقد 
تلك الرسوم  ورغم أنھ مطلوب منك أن تدفع. قبل السفر ي تعیش بھذال

 .عملیةالمنظمة الدولیة للھجرة في ھذه ال سوف تساعدك ،بنفسك
في حال لم یكن لدیك جواز سفر أو وثیقة سفر أخرى صالحة، فسوف 

 .تُعطیك الحكومة الكندیة وثیقة تسمح لك بالسفر إلى كندا
 .ستُعطیك الحكومة الكندیة قرضاً لتغطیة تكالیف سفرك إلى كندا

 المبلغ كامالً  تسدیدأنھ سیجب علیك  وھذا یعني، قرضھذا المبلغ المالي ھو 
 . سنوات، حسب قیمة القرض 8إلى  3ومة الكندیة خالل إلى الحك

 .یجب أن تبدأ في تسدید ھذا القرض خالل سنة واحدة من وصولك إلى كندا
  

 .التعامل مع موظفي الھجرة عند مغادرتكفي وأیضاً  ،إلى المطار لذھابسیتم تقدیم المساعدة لك ل
ن تدفع ثمن ألألنك قد تضطر  ؛أن تجلب معك وجبات خفیفة یمكنك. داً قد یكون سفرك إلى وجھتك النھائیة في كندا رحلة طویلة ج

 .الطعام على متن الطائرة أو في المطار
 

 :الوصول إلى كندا
 

 ،ذلك وجود مترجم إذا لزم األمر ویشمل ،تقدیم الخدماتن من منظمات وعند وصولك إلى كندا ألول مرة، سیقوم موظف
 . جراءات الھجرةإاعدتك على اجتیاز ومس ،باستقبالك عند خروجك من الطائرة

سیوفرون لك الطعام ومكاناً للنوم إذا و. إذا كنت ستستقل طائرة أخرى لتصل إلى وجھتك األخیرة، فسوف یرشدونك إلى ذلكو
 .االنتظار لساعات طویلة قبل الرحلة التالیة بالطائرة علیككان یتعین 

الذین  لتقدیم الخدماتمحلیة المنظمة المع موظفین من  یأخذونك لتلتقيفسإذا كنت قد وصلت بالفعل إلى الوجھة النھائیة، 
 . ینتظرونك في المطار

 .مثل شقة أو منزل أو فندق ،سیقوم ھؤالء الموظفون بتوفیر مكان للسكن
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 .مثل شقة أو منزل أو فندق ،سیقوم ھؤالء الموظفون بتوفیر مكان للسكن
ً نقد یوفرون لك سك ،في بعض الحاالت ً تمؤق ا  .حتى انتقالك إلى مكان السكن الدائم ،لبضعة أیام أو أسابیع ا

من المال المقدم لك كمساعدة من  أیضاً على القیام بشراء لوازمك من طعام ومالبس تقدیم الخدماتمنظمة  وك موظفسیساعد
 .شتاء لكالقد یتم تقدیم مالبس و. الحكومة

 :ن من المنظمة المحلیة لتقدیم الخدمات بمساعدتك علىوسیقوم الموظف
 

 قاطعة؛التقدم بطلب للحصول على تغطیة الرعایة الصحیة من الم
 إیجاد طبیب لألسرة وطبیب أسنان؛
 تسجیل أطفالك في المدارس؛في ومساعدتك  ،توفیر معلومات عن نظام المدارس

 تعبئة طلبات ونماذج أخرى؛
 إیجاد مترجمین شفھیین وتحریریین؛

 ؛نفس اھتماماتك الشخصیةلدیھم االلتقاء بأشخاص 
 ؛إلى غیر ذلكاستخدام الخدمات المصرفیة والمواصالت، 

 تقییم احتیاجاتك وإحالتك أنت وأسرتك إلى خدمات متخصصة في المجتمع؛
 . ذلك وغیر ؛لك عملوإیجاد  ،تحسین مھاراتك اللغویة، وإعدادك للتوظیف

 
 .أن یكون لدیك توقعات واقعیة المھمولكن من  ،ستقوم حكومة كندا بتوفیر الدعم األولي لمساعدتك على بدء حیاتك في كندا

 
 . لكي تستفید وتنجح في حیاتك في كندا بجد واجتھادمستعداً للعمل  یجب أن تكون

 
تاریخ وصولك إلى كندا، أو حتى یكون لدیك  منابتداًء أقصى حد كالدعم المالي من الحكومة لمدة عام واحد  ستحصل على

 . وبعد ھذا العام، سیتعین علیك أن تعول نفسك وعائلتك. أیھما أسبق ؛ذاتيالكتفاء اال
 

 ة توطینك مع عائلتكإعاد
 

 

ن ألي طفل وواألطفال المعال ،یمكنك أنت وزوجك، واألطفال الذین تعولھم
ً  ھجرة تقدموا بالطلب على نموذجتتعولھ أن   . واحد للمجيء إلى كندا معا

 
، أو إذا )مثل زواج أو طالق(في حالتك الزوجیة  أي تغییرإذا كان ھناك 

إخبار مفوضیة علیك إلى كندا، یجب  استقبلت مولوداً في أي وقت قبل سفرك
لكي یتم  ؛والمسؤولین الكندیین UNHCRاألمم المتحدة لشؤون الھجرة 

 .إدراج أعضاء األسرة الجدد في طلب الھجرة الخاص بك
 

أن تُخبر المسؤولین الكندیین أنكم تریدون إعادة  غایة األھمیةفي إنھ 
الطلب  فياألسرة  ویجب أن تُدرج جمیع أفراد. كأسرة واحدة التوطین

ً كندی إذا لم تُخبر مسؤوالً و. الخاص بك عن زوجك أو طفلك قبل السفر إلى  ا
 .كندا، فلن تستطیع أن تكفلھم للمجيء إلى كندا في المستقبل
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ً نقد یوفرون لك سك ،في بعض الحاالت ً تمؤق ا  .حتى انتقالك إلى مكان السكن الدائم ،لبضعة أیام أو أسابیع ا
من المال المقدم لك كمساعدة من  أیضاً على القیام بشراء لوازمك من طعام ومالبس تقدیم الخدماتمنظمة  وك موظفسیساعد
 .شتاء لكالقد یتم تقدیم مالبس و. الحكومة

 :ن من المنظمة المحلیة لتقدیم الخدمات بمساعدتك علىوسیقوم الموظف
 

 قاطعة؛التقدم بطلب للحصول على تغطیة الرعایة الصحیة من الم
 إیجاد طبیب لألسرة وطبیب أسنان؛
 تسجیل أطفالك في المدارس؛في ومساعدتك  ،توفیر معلومات عن نظام المدارس

 تعبئة طلبات ونماذج أخرى؛
 إیجاد مترجمین شفھیین وتحریریین؛

 ؛نفس اھتماماتك الشخصیةلدیھم االلتقاء بأشخاص 
 ؛إلى غیر ذلكاستخدام الخدمات المصرفیة والمواصالت، 

 تقییم احتیاجاتك وإحالتك أنت وأسرتك إلى خدمات متخصصة في المجتمع؛
 . ذلك وغیر ؛لك عملوإیجاد  ،تحسین مھاراتك اللغویة، وإعدادك للتوظیف

 
 .أن یكون لدیك توقعات واقعیة المھمولكن من  ،ستقوم حكومة كندا بتوفیر الدعم األولي لمساعدتك على بدء حیاتك في كندا

 
 . لكي تستفید وتنجح في حیاتك في كندا بجد واجتھادمستعداً للعمل  یجب أن تكون

 
تاریخ وصولك إلى كندا، أو حتى یكون لدیك  منابتداًء أقصى حد كالدعم المالي من الحكومة لمدة عام واحد  ستحصل على

 . وبعد ھذا العام، سیتعین علیك أن تعول نفسك وعائلتك. أیھما أسبق ؛ذاتيالكتفاء اال
 

 ة توطینك مع عائلتكإعاد
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 UNHCRعلیك أن تُخبر موظف فإذا كان لدیك أقارب أو أصدقاء مقربون مقیمین في كندا وترغب في أن تسكن بالقرب منھم، 
ً فیھ دعم نیجدوالالجئین في مجتمع  توطینتحاول كندا على قدر المستطاع أن تعید . بذلك ینالكندی ینولوالمسؤ من أشخاص  ا

 . یعرفونھم
 

استقرارك في كندا، وبعد . سفركفي " اآلن نكیصاحبو ال"تعولھم لكنھم  من أسرتك سماء أفرادأ ربما ذكرت في طلبك وأدرجت
قد یمكنك، خالل أول و". فرصة نافذة السنة الواحدة"رة ھؤالء إلى كندا تحت برنامج یُسمى األس أعضاءقد تستطیع أن تُحضر 

زوجتك، أو شریك الحیاة، أو األطفال المعالین، أو طفل معال لطفل /عام من وصولك إلى كندا، أن تتقدم بطلب لجلب زوجك
 . تك إلى كنداطلبك قبل مغادر فيفي كندا، طالما أنك ذكرتھم  التوطینإلعادة  ؛تعولھ

 
بطلبات مستقلة بھم حتى یتم  مُ التقد ،خوة واألخواتمثل الوالدین أو األجداد أو اإل ،األسرةأعضاء آخرین من أي سیتعین على 

من أسرتك للھجرة إلى كندا  أعضاءً بمجرد وصولك إلى كندا، قد یكون باستطاعتك أن تكفل و. النظر في طلبھم إلعادة التوطین
 ستطیعتوقد ال  ،األسرة إلى كندا وقتاً طویالً  أعضاءفي كلتا الحالتین، تستغرق عملیة جلب و. متطلبات خاصة إذا كنت تستوفي

 . أن تراھم لسنوات
 

 حیث تكون إال إذا كانت حیوانات خدمة ،لیفةاأللحیوانات الن تقوم وزارة الھجرة واللجوء والجنسیة الكندیة بدعم ترتیبات سفر 
لیفة على طالبي اللجوء القیام بعمل الترتیبات الخاصة بسفر حیواناتھم األو. أسباب مشروعة تبرر سفر ھذا الحیوان إلى كندا ھناك

 .بأنفسھم
 

 وضعكم من حیث الھجرة
 

 

 .كمقیمین دائمینتقول بأنھ یحق لكم أن تعیشوا في كندا " تأكید اإلقامة الدائمة" ىإلى كندا، ستُمنحون وثیقة تُسم معند وصولك
 .العمل أو الدراسةتستطیعون و، وھذا یعني أنكم ستعیشون وستُقیمون في كندا بصورة قانونیة مدى حیاتكم

 
في كندا لمدة ُمحددة قبل أن یحق لكم تقدیم طلب  وتتواجدوا بالفعلك متطلبات معینة تنص على أنھ یجب علیكم أن تعیشوا ھناو

 . وعندما تستوفون جمیع ھذه المتطلبات، یمكنكم تقدیم طلب للحصول على الجنسیة الكندیة. الحصول على الجنسیة الكندیة
 

refugees-https://www.canada.ca/en/immigration- ت من ھذا الرابط:یمكنكم الحصول على المزید من المعلوما
izen.htmlcit-canadian-citizenship/become-citizenship/services/canadian. 

 
 أین ستسكن في كندا؟

 
 ،وجد بھا العدید من المدن والبلداتیكندا ھي ثاني أكبر بلد في العالم و 

مأھولة الباإلضافة إلى العدید من المناطق التي بھا القلیل من السكان أو غیر 
تقع معظم المدن الرئیسیة في المناطق الجنوبیة لكندا، بالقرب من و. بالسكان

 . الوالیات المتحدة األمریكیة الحدود مع
 

عن بعض بعضھا بعد تكما أن العدید من المناطق التي یسكن فیھا الناس 
على سبیل . لو بالطائرةووتستغرق وقتاً طویالً للوصول إلیھا  ،بمسافات
المسافة بین أكبر مدینتین في كندا، تورونتو وفانكوفر، عن تزید المثال، 
 .بالحافلة سفر أیام 3إلى باً تقریتحتاج أو  ،كیلومتر 4300

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/family-sponsorship/spouse-partner-children/eligibility.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-citizenship/become-canadian-citizen.html
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 أنت سنحاول أن نضعكفإذا كان لدیك معارف أو أسرة في كندا، و. قد یتم إعادة توطینك في أي مدینة من المدن الكندیة المتعددة

دمات منھا احتیاجك لخ ،إال أن وجھتك النھائیة ستعتمد على عوامل كثیرة ؛وأسرتك في مدینة أو بلدة قریبة منھم قدر المستطاع
 .وعدد أفراد عائلتك ،متخصصة، وتوافر السكن، والخدمات المجتمعیة

 
 .خبار القسم المعني بأسرع وقت ممكنإ ىرجیإذا انتقل أقاربك أو معارفك إلى مدینة أخرى بكندا، 

 
األقل لمدة سنة  على ھنفس إننا نشجعك على البقاء في المكانففي كندا،  آخررغم أنھ یحق لك االنتقال والذھاب إلى أي مكان و

 .ھذا سیُمكنك من االستفادة من الخدمات التي تم تخطیطھا لكألن  ؛واحدة
 

 يالمجتمع الكند
 

 ویُعاملون الحقوق بنفس ویتمتعون كندا في والنساء الرجالیتساوى 
ویختلط الرجال والنساء من كافة  .االحترام من المستوى نفسب

لون معاملة مَ ویُعا اً،الدینیة معالفئات االجتماعیة والثقافیة والعرقیة و
 . متساویة

 
ما دمت تحترم حق  ،في كندا، تستطیع أن تعبر بحریة عن رأیك

 .اآلخرین في التعبیر عن رأیھم
 

أن تشارك في  یمكنك. یمكنك أن تنضم إلیھا ،العدید من المجموعات المجتمعیة والجمعیات للرجال والسیدات واألطفال یوجد
بینما یكون  ،مجاني ھابعض ؛العدید من األنشطة التي یمكن أن تقوموا بھا كأسرة ویوجدرة القدم أو السباحة، أنشطة ریاضیة مثل ك

 .تكلفة للبعض اآلخر
 

عند وصولك إلى كندا، قد تشعر بالوحدة، ولكنك لست و. قد تكون معتاداً على أن تجد كافة األسرة حولك لمساعدتك ومساندتك
 جدیوف ؛تحدث مع شخص من مجتمعك المحليتأو  ،تقدیم الخدمات، فعلیك أن تتصل بأحد منظمات قلقلدیك  كان فإذا. بمفردك

 .للتكیف مع الحیاة في كندا إلیكن على تقدیم المساعدة وأشخاص قادر كھنا
 

صدقاء في فھذا من شأنھ مساعدتك على تكوین أ ؛حاول أن تحضرھافھناك اجتماعات تُعقد للوافدین الجدد في منطقتك،  تإذا كان
 .على معرفة الخدمات في منطقتكیساعدك سو ،المجتمع

 
 القوانین الكندیة

 
بما في  ،الحقوق األساسیة والحریات للجمیع وتحمي تكفل القوانین الكندیة

من  اً میثاق الحقوق والحریات الكندي جزءیمثّل و. ذلك الحریات والمساواة
 .ندامن لحظة وصولك إلى ك فھو یحمیك ؛الدستور الكندي

 
 ،في كندا قانونیةغیر  تُعتبر أن بعض األفعالتكون على علم بویجب أن 

من ضمن الجرائم التي یُعاقب و. البلد المقیم فیھفي  قانونیةبینما قد تكون 
ترك طفلك بمفرده تأن ، أو ضرب امرأة أو طفالً ت أنعلیھا القانون في كندا 
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refugees-https://www.canada.ca/en/immigration- ت من ھذا الرابط:یمكنكم الحصول على المزید من المعلوما
izen.htmlcit-canadian-citizenship/become-citizenship/services/canadian. 

 
 أین ستسكن في كندا؟

 
 ،وجد بھا العدید من المدن والبلداتیكندا ھي ثاني أكبر بلد في العالم و 

مأھولة الباإلضافة إلى العدید من المناطق التي بھا القلیل من السكان أو غیر 
تقع معظم المدن الرئیسیة في المناطق الجنوبیة لكندا، بالقرب من و. بالسكان

 . الوالیات المتحدة األمریكیة الحدود مع
 

عن بعض بعضھا بعد تكما أن العدید من المناطق التي یسكن فیھا الناس 
على سبیل . لو بالطائرةووتستغرق وقتاً طویالً للوصول إلیھا  ،بمسافات
المسافة بین أكبر مدینتین في كندا، تورونتو وفانكوفر، عن تزید المثال، 
 .بالحافلة سفر أیام 3إلى باً تقریتحتاج أو  ،كیلومتر 4300
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 أنت سنحاول أن نضعكفإذا كان لدیك معارف أو أسرة في كندا، و. قد یتم إعادة توطینك في أي مدینة من المدن الكندیة المتعددة

دمات منھا احتیاجك لخ ،إال أن وجھتك النھائیة ستعتمد على عوامل كثیرة ؛وأسرتك في مدینة أو بلدة قریبة منھم قدر المستطاع
 .وعدد أفراد عائلتك ،متخصصة، وتوافر السكن، والخدمات المجتمعیة

 
 .خبار القسم المعني بأسرع وقت ممكنإ ىرجیإذا انتقل أقاربك أو معارفك إلى مدینة أخرى بكندا، 

 
األقل لمدة سنة  على ھنفس إننا نشجعك على البقاء في المكانففي كندا،  آخررغم أنھ یحق لك االنتقال والذھاب إلى أي مكان و

 .ھذا سیُمكنك من االستفادة من الخدمات التي تم تخطیطھا لكألن  ؛واحدة
 

 يالمجتمع الكند
 

 ویُعاملون الحقوق بنفس ویتمتعون كندا في والنساء الرجالیتساوى 
ویختلط الرجال والنساء من كافة  .االحترام من المستوى نفسب

لون معاملة مَ ویُعا اً،الدینیة معالفئات االجتماعیة والثقافیة والعرقیة و
 . متساویة

 
ما دمت تحترم حق  ،في كندا، تستطیع أن تعبر بحریة عن رأیك

 .اآلخرین في التعبیر عن رأیھم
 

أن تشارك في  یمكنك. یمكنك أن تنضم إلیھا ،العدید من المجموعات المجتمعیة والجمعیات للرجال والسیدات واألطفال یوجد
بینما یكون  ،مجاني ھابعض ؛العدید من األنشطة التي یمكن أن تقوموا بھا كأسرة ویوجدرة القدم أو السباحة، أنشطة ریاضیة مثل ك

 .تكلفة للبعض اآلخر
 

عند وصولك إلى كندا، قد تشعر بالوحدة، ولكنك لست و. قد تكون معتاداً على أن تجد كافة األسرة حولك لمساعدتك ومساندتك
 جدیوف ؛تحدث مع شخص من مجتمعك المحليتأو  ،تقدیم الخدمات، فعلیك أن تتصل بأحد منظمات قلقلدیك  كان فإذا. بمفردك

 .للتكیف مع الحیاة في كندا إلیكن على تقدیم المساعدة وأشخاص قادر كھنا
 

صدقاء في فھذا من شأنھ مساعدتك على تكوین أ ؛حاول أن تحضرھافھناك اجتماعات تُعقد للوافدین الجدد في منطقتك،  تإذا كان
 .على معرفة الخدمات في منطقتكیساعدك سو ،المجتمع

 
 القوانین الكندیة

 
بما في  ،الحقوق األساسیة والحریات للجمیع وتحمي تكفل القوانین الكندیة

من  اً میثاق الحقوق والحریات الكندي جزءیمثّل و. ذلك الحریات والمساواة
 .ندامن لحظة وصولك إلى ك فھو یحمیك ؛الدستور الكندي

 
 ،في كندا قانونیةغیر  تُعتبر أن بعض األفعالتكون على علم بویجب أن 

من ضمن الجرائم التي یُعاقب و. البلد المقیم فیھفي  قانونیةبینما قد تكون 
ترك طفلك بمفرده تأن ، أو ضرب امرأة أو طفالً ت أنعلیھا القانون في كندا 
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 ،ن تأمین أو رخصةم بتشغیل سیارة دووقتأن دون صحبة شخص بالغ، أو 
وأیضاً من غیر . في السیارة دون مقعد خاص بھم أو أن تصطحب أطفاالً 

مجانیة  ةوجد مراحیض عامتلكن والقانوني التبول أو التبرز في مكان عام، 
 .في معظم األماكن

 
 .صفحة الویبكندا  على موقع حكومة والنظام القضائي الكنديالمزید من المعلومات عن قوانین كندا یمكنك االطالع على 

 
 اللغة

 
مھارات اللغة اإلنجلیزیة أو ویعد إتقان . والفرنسیة ،اإلنجلیزیة :ھما نان رسمیتالغت لدى كندا
ً ھامأمراً  الفرنسیة  . ك على االستقرار في كنداتساعدمجداً ل ا

 
 ،أما اللغة الفرنسیة. اللغة اإلنجلیزیة ھي اللغة األكثر شیوعاً في معظم المقاطعات والمناطق

، إال أن ھنالك مجتمعات فرنسیة في كیبیكبھا في  الناس ھي اللغة الرئیسیة التي یتحدثف
تحدث توجد أیضاً أقلیة كبیرة من السكان تو. اء كنداجمیع المقاطعات والمناطق في جمیع أنح

 .كیبیكاإلنجلیزیة في 
 

، والدراسة والوصول إلى عملعلى الحصول على  ،سواء في اإلنجلیزیة أو الفرنسیة ،ة القویةویمھارات اللغالسوف تساعدك 
 . فرنسیة أو اإلنجلیزیة قبل مجیئك إلى كندان مھارات اللغة السّ حاول أن تحفإذا كان ذلك ممكناً، ف. الخدمات وتكوین الصداقات

 
تقدیم یمكن لمنظمات و .ممولة من الحكومةدورات تعلم اللغة تُقدم بالمجان وصل على بمجرد أن تصل إلى كندا، یمكنك أن تحو

 تعلم اللغة. وتسجلك في برامج  ،مستواك اللغويأن تساعدك على تقییم  الخدمات
 

 البحث عن عمل
 

بالرغم من أنك وعائلتك ستحصلون على مساعدة مالیة خالل السنة األولى 
من األفضل أن تستعد للبحث عن عمل حتى تصبح فمن إقامتكم في كندا، 

 . على إعالة نفسك وعائلتك اً قادر
 

 ؛وكلما أتقنت اللغة اإلنجلیزیة أو الفرنسیة، كان العثور على عمل أسھل
 :قانوناً ستتطلب منكمعظم الوظائف والحرف المنظمة ف

 أن تتحدث اإلنجلیزیة أو الفرنسیة بطالقة،
 أن یكون لدیك معرفة قویة باللغة التي تتعلق بعملك،

التي قد یكون بعضھا وتفھم العبارات والمصطلحات المستخدمة، أن 
ً خاص  .بكندا فقط ا

 
 توفر منظمات تقدیم الخدماتإلى كندا،  بمجرد مجیئكو. إذا تمكنت من ذلكحاول أن تعرف متطلبات اللغة في مجال عملك 

 .اللغة دورات تعلموالتسجیل في عمل لمساعدتك على إیجاد  ؛جلسات معلوماتیة مجاناً وخدمات فردیة

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/learn-about-canada/laws.html
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فحكومة  ؛مقبولة في كندا ھذه الشھادات أو شھادة حرفیة، فقد ال تكون من معھدجامعیة أو دبلوم  شھادةإذا كنت حاصالً على 
أو عدم  ،ئة التنظیمیة في المقاطعة التي تعیش فیھا ھي التي تُقرر االعتراف بشھاداتك ومؤھالتك العلمیةالمقاطعة أو الھی

 . إرشادك خالل ھذه المعامالت لمنظمات تقدیم الخدماتیمكن أیضاً و. االعتراف بھا

سیساعدك على فإن ذلك التطوع،  وبالرغم من أنك لن تتقاضى أجراً على. اكندفي عمل الخبرة  لكسبالتطوع أیضاً طریقة جیدة 
 النافعة فيأیضاً من أكثر الطرق التطوع ویُعتبر . عملب الخبرة والمھارات الالزمة للتقدم بطلب اكتساو ،مھاراتك اللغویةتحسین 

 .أشخاص في مجتمعكوااللتقاء بتكوین أصدقاء 
 

 خدمات االستقرار
 

 Ministère de l’Immigration, de la بكیبیكالھجرة والتنوع والشمول وأیضاً وزارة (تقوم وزارة الھجرة واللجوء والجنسیة 
Diversité et de l’Inclusion in Quebec)،  وھذه الخدمات متوفرة لكافة المقیمین الدائمین في كندا، بتمویل خدمات االستقرار

دك على االستعداد بشكل أفضل للحیاة في كندا ویمكنھا أن تساع ،ھذه الخدمات مجانیةكما أن . ن المعاد توطینھموبما فیھم الالجئ
 . معھاوالتأقلم 

 
موقع وزارة الھجرة واللجوء یوجد العدید من الخدمات على اإلنترنت یمكن أن تحصل علیھا قبل الوصول إلى كندا على 

 .یمكنك الوصول إلى تلك الخدمات بمجرد استالمك تأكید الموافقة على طلبكو. لالستعداد للحیاة في كندا ؛والجنسیة الكندیة
 

االستقرار أن یقدموا لك مجموعة متنوعة من الخدمات المجانیة للتأقلم على الحیاة في  یّيوعند وصولك إلى كندا، یمكن إلخصائ
ً بی، وتدرعملیتضمن ذلك مساعدات للبحث عن و. كندا ً بیعلى اللغة، وتدر ا على وظیفة محددة، وخدمات للشباب والمسنین،  ا

 .الكثیر ذلك وغیر

 .اإلنترنتیمكن أن تجد قائمة كاملة بخدمات االستقرار التي تمولھا وزارة الھجرة واللجوء والجنسیة على 

 اتالنفق

تحقق أو إلى أن  ،شھراً  12لمدة ) كیبیكأو مقاطعة (ستحصل من یوم وصولك إلى كندا على دعم مالي من الحكومة الكندیة 
 . أیھما أسبق ؛االكتفاء الذاتي

. ئببما فیھا الطعام، واإلیجار، والكھرباء، والماء، والمالبس، والضرا ،عن دفع نفقاتك ستكون مسؤوالً  ،وعندما یتوقف ھذا الدعم
 ُ  . میزانیة لصرف نقودك ِعدّ ومن المھم أن تتعلم كیف ت

العدید من الخدمات المجتمعیة  فھناكمساعدة إلعالة أسرتك، إلى تحتاج كنت و اً شھر 12إذا لم یكن باستطاعتك إیجاد عمل بعد 
تقدمھا  ،للدعم الماليعدیدة  وجد أیضاً برامجتو. ھاإلی التي تقدم المساعدة لمن یحتاج ،مثل بنك الطعام والمنظمات الخیریة

 . الحكومة لألفراد المحتاجین، إال أنك یجب أن تستوفي معاییر معینة لتستفید من ھذه البرامج

یجدون أنھ من الصعب  العدید من األشخاصفي ذلك، ولكن  لك مطلق الحریة. إلى أسرتك في بلدك األم اً قد ترید أن ترسل نقود
في  أن تدفعھ اً ما كنت معتادعفي كندا  أكثر تكلفةأشیاء كثیرة ھناك ف ؛ض من النقود یرسلونھ لذویھمعلیھم إعالة أنفسھم وإیجاد فائ

 .الوقت بعض یستغرق قد كندا في الجدیدة حیاتك مع التكیف أن تنسى وال. بلدك

  المدارس

7 
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، إال أن ھنالك مجتمعات فرنسیة في كیبیكبھا في  الناس ھي اللغة الرئیسیة التي یتحدثف
تحدث توجد أیضاً أقلیة كبیرة من السكان تو. اء كنداجمیع المقاطعات والمناطق في جمیع أنح
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تقدیم یمكن لمنظمات و .ممولة من الحكومةدورات تعلم اللغة تُقدم بالمجان وصل على بمجرد أن تصل إلى كندا، یمكنك أن تحو

 تعلم اللغة. وتسجلك في برامج  ،مستواك اللغويأن تساعدك على تقییم  الخدمات
 

 البحث عن عمل
 

بالرغم من أنك وعائلتك ستحصلون على مساعدة مالیة خالل السنة األولى 
من األفضل أن تستعد للبحث عن عمل حتى تصبح فمن إقامتكم في كندا، 

 . على إعالة نفسك وعائلتك اً قادر
 

 ؛وكلما أتقنت اللغة اإلنجلیزیة أو الفرنسیة، كان العثور على عمل أسھل
 :قانوناً ستتطلب منكمعظم الوظائف والحرف المنظمة ف

 أن تتحدث اإلنجلیزیة أو الفرنسیة بطالقة،
 أن یكون لدیك معرفة قویة باللغة التي تتعلق بعملك،

التي قد یكون بعضھا وتفھم العبارات والمصطلحات المستخدمة، أن 
ً خاص  .بكندا فقط ا

 
 توفر منظمات تقدیم الخدماتإلى كندا،  بمجرد مجیئكو. إذا تمكنت من ذلكحاول أن تعرف متطلبات اللغة في مجال عملك 

 .اللغة دورات تعلموالتسجیل في عمل لمساعدتك على إیجاد  ؛جلسات معلوماتیة مجاناً وخدمات فردیة

•
•
•

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/before-services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/before-services.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
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 المدارس

 
 رسوم أیة تدفع أن یلزمك وال كندا في مجانیة والثانویة االبتدائیة المدارس

 بین األطفال جمیع على توجبی  .المدارس ھذه إلى أطفالك یذھب لكي مالیة
ھذا ما ینص علیھ  .المدرسة إلى یذھبوا أن عشرة والسادسة السادسة سن

ویواصل معظم التالمیذ تعلیمھم في المدارس الثانویة إلى أن . القانون
 ). 18حوالي السن ( الشھادة الثانویةیحصلوا على 

 
 
 مجانیة لیست كندا في والجامعات فالمعاھد. معھد، یمكن ألطفالك أن یذھبوا إلى الجامعة أو الثانویة ةبعد االنتھاء من المدرسو

 .لدیھا موارد قد تساعد الطلبة على الحصول على منح دراسیة، أو قروض للطلبة المعاھدلكن الجامعات أو  .ُمكلفة فیھا والدراسة
  

 الرعایة الصحیة واألسنان
 

بما في ذلك الزیارات إلى المستشفى أو  ،ا، ال یتعین علیك أن تدفع تكالیف معظم خدمات الرعایة الصحیةكمقیم دائم في كند
 .الطبیب

 
سنعطیك تغطیة من برنامج التغطیة الصحیة المرحلي  ،عندما تصل إلى كندا

یقدم برنامج  .(Interim Federal Health Program "IFHP)الفدرالي 
IFHP بما في ذلك زیارات الطبیب أو (الصحیة  تغطیة أساسیة للرعایة

 ،لتغطیة المقاطعة أو المنطقة التي تعیش بھا حتى تكون مؤھالً  ؛)المستشفى
خالل ھذه الفترة، یجب أن تتقدم بطلب و. أشھر 3والتي عادة ما تكون خالل 

 .للتأمین الصحي من المقاطعة أو المنطقة التي تعیش بھا
 

یمكنك الحصول على خدمات الرعایة و. لمقدم الرعایة الصحیة في كل مرة تزوره فیھا IFHPأن تبرز وثیقة أھلیتك لـ یجب 
تحت  على اإلنترنتتتوفر قائمة مقدمي الرعایة المسجلین و. ومن أي مقدم رعایة صحیة مسجل ،الصحیة في أي مكان في كندا

 .”Search IFHP Providers“ قائمة
 

وتغطیة إضافیة للتعامل مع احتیاجات متعددة للرعایة الصحیة الطارئة  ،تغطیة ألدویة موصوفة من الطبیب IFHPویقدم برنامج 
خدمات الصحة العقلیة، ورعایة النظر بشكل محدود، ورعایة األسنان الطارئة لتخفیف األلم : على سبیل المثال(واألولیة 
طالما أنك تحصل على دعم الدخل من برنامج إعانة إعادة  فر التغطیة اإلضافیة واألدویة الموصوفة من الطبیبتتوو). والعدوى
 ).كیبیكمقاطعة  في عادلھأو ما ی( Resettlement Assistance Programالتوطین 

 
 .موقع وزارة الھجرة واللجوء والجنسیة الكندیة وخدماتھ على IFHPیتوافر ملخص لفوائد 

 
ت استشاریة للصحة العقلیة وربطك بخدما ،سناناألالخدمات أن یساعدوك في اختیار طبیب األسرة، وطبیب  ویستطیع مقدمو

 .والصدمات إذا لزم األمر

فحكومة  ؛مقبولة في كندا ھذه الشھادات أو شھادة حرفیة، فقد ال تكون من معھدجامعیة أو دبلوم  شھادةإذا كنت حاصالً على 
أو عدم  ،ئة التنظیمیة في المقاطعة التي تعیش فیھا ھي التي تُقرر االعتراف بشھاداتك ومؤھالتك العلمیةالمقاطعة أو الھی

 . إرشادك خالل ھذه المعامالت لمنظمات تقدیم الخدماتیمكن أیضاً و. االعتراف بھا

سیساعدك على فإن ذلك التطوع،  وبالرغم من أنك لن تتقاضى أجراً على. اكندفي عمل الخبرة  لكسبالتطوع أیضاً طریقة جیدة 
 النافعة فيأیضاً من أكثر الطرق التطوع ویُعتبر . عملب الخبرة والمھارات الالزمة للتقدم بطلب اكتساو ،مھاراتك اللغویةتحسین 

 .أشخاص في مجتمعكوااللتقاء بتكوین أصدقاء 
 

 خدمات االستقرار
 

 Ministère de l’Immigration, de la بكیبیكالھجرة والتنوع والشمول وأیضاً وزارة (تقوم وزارة الھجرة واللجوء والجنسیة 
Diversité et de l’Inclusion in Quebec)،  وھذه الخدمات متوفرة لكافة المقیمین الدائمین في كندا، بتمویل خدمات االستقرار

دك على االستعداد بشكل أفضل للحیاة في كندا ویمكنھا أن تساع ،ھذه الخدمات مجانیةكما أن . ن المعاد توطینھموبما فیھم الالجئ
 . معھاوالتأقلم 

 
موقع وزارة الھجرة واللجوء یوجد العدید من الخدمات على اإلنترنت یمكن أن تحصل علیھا قبل الوصول إلى كندا على 

 .یمكنك الوصول إلى تلك الخدمات بمجرد استالمك تأكید الموافقة على طلبكو. لالستعداد للحیاة في كندا ؛والجنسیة الكندیة
 

االستقرار أن یقدموا لك مجموعة متنوعة من الخدمات المجانیة للتأقلم على الحیاة في  یّيوعند وصولك إلى كندا، یمكن إلخصائ
ً بی، وتدرعملیتضمن ذلك مساعدات للبحث عن و. كندا ً بیعلى اللغة، وتدر ا على وظیفة محددة، وخدمات للشباب والمسنین،  ا

 .الكثیر ذلك وغیر

 .اإلنترنتیمكن أن تجد قائمة كاملة بخدمات االستقرار التي تمولھا وزارة الھجرة واللجوء والجنسیة على 

 اتالنفق

تحقق أو إلى أن  ،شھراً  12لمدة ) كیبیكأو مقاطعة (ستحصل من یوم وصولك إلى كندا على دعم مالي من الحكومة الكندیة 
 . أیھما أسبق ؛االكتفاء الذاتي

. ئببما فیھا الطعام، واإلیجار، والكھرباء، والماء، والمالبس، والضرا ،عن دفع نفقاتك ستكون مسؤوالً  ،وعندما یتوقف ھذا الدعم
 ُ  . میزانیة لصرف نقودك ِعدّ ومن المھم أن تتعلم كیف ت

العدید من الخدمات المجتمعیة  فھناكمساعدة إلعالة أسرتك، إلى تحتاج كنت و اً شھر 12إذا لم یكن باستطاعتك إیجاد عمل بعد 
تقدمھا  ،للدعم الماليعدیدة  وجد أیضاً برامجتو. ھاإلی التي تقدم المساعدة لمن یحتاج ،مثل بنك الطعام والمنظمات الخیریة

 . الحكومة لألفراد المحتاجین، إال أنك یجب أن تستوفي معاییر معینة لتستفید من ھذه البرامج

یجدون أنھ من الصعب  العدید من األشخاصفي ذلك، ولكن  لك مطلق الحریة. إلى أسرتك في بلدك األم اً قد ترید أن ترسل نقود
في  أن تدفعھ اً ما كنت معتادعفي كندا  أكثر تكلفةأشیاء كثیرة ھناك ف ؛ض من النقود یرسلونھ لذویھمعلیھم إعالة أنفسھم وإیجاد فائ

 .الوقت بعض یستغرق قد كندا في الجدیدة حیاتك مع التكیف أن تنسى وال. بلدك

  المدارس
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 ویستطیع مقدمو. تأكد من أنك على علم بما تغطیھ الخطة الخاصة بكف ؛كل مقاطعة ومنطقة خطة تأمین الصحة الخاصة بھاول

 .الخدمات مساعدتك على التقدم بطلب للحصول على الوثائق الضروریة عند الوصول إلى كندا
 

لذا، . وقد یكون لدیھم إجھاد مستمر بسبب صدمة وقعت لھم في الماضي ،لجدد في كندا كثیراً بالوحدة والعزلةیشعر الالجئون ا
إذا كنت تبحث ف. ن یمكنك أن تتحدث معھم لیساعدوك على مداواة ھذه الجراحویوجد العدید من الخدمات المجانیة وأشخاص مدرب

 .الصحة العقلیة والمشورة المتاحة لك عن خدمات تقدیم الخدماتاسأل منظمة فعن مساعدة، 
 

 التطعیمات
 

 . فاعلیة للوقایة من المرض والمضاعفات الطبیة والوفاة المبكرة ھاوأكثر الطرق األكثر أمانایُعد التطعیم ضد المرض أحد 
 

خضعت ن اللقاحات ومثل كافة األدویة في كندا، فإ. تعمل اللقاحات من خالل مساعدة جسمك على بناء نظام الدفاع الخاص بھ
 . عملیة تحقق واعتماد قبل أن تتاح إلى العامةل
 

ُ أثناء الفحص الطبي التي  قد یقدم لك طبیب من الھیئة التي تفحصك اللقاحات لتحدیث تطعیماتك جریھ لغرض الھجرة قبل أن ت
 .اقة التطعیمات معك إلى كندااخترت أن یتم تطعیمك بالخارج، فعلیك إحضار بط فإذا. عیةاھذه الخدمات طوو. تصل إلى كندا

 
قد و .العدید من اللقاحات مغطاة ضمن خطة الرعایة الصحیة بالمقاطعة أو المنطقة التي تعیش بھاستجد وعند وصولك إلى كندا، 

على تلك التطعیمات في  مقد حصلت وانومنھا، خاصة إذا لم تك مألمراض یمكن للقاحات أن تقیك ینأنت وعائلتك معرضتكون 
من وفي بعض مناطق  .الرضع واألطفال الصغار على األخص أكثر عرضة ألمراض معینة یمكن الوقایة منھاكما أن . يالماض

 . قبل بدء الدراسة أو الرعایة النھاریة حدیثةیجب أن تكون جمیع تطعیمات األطفال  ،كندا
 

 .ثر عن كیفیة تحدیث وضعك بالنسبة للتطعیماتتوفیر معلومات أك العیادات الصحیةیمكن لجمیع مقدمي الخدمات أو األطباء أو 
 

ً شخصی اً قرار أو أعضاء أسرتك/بتطعیم نفسك و قیامك ویُعَدّ  عندما تأخذ اللقاح، فأنت تحمي نفسك واآلخرین من  أنك ولكن تذكر. ا
ً  ،أمراض معینة  .وتساعد في وقف انتشار المرض لمن ھم أكثر ضعفا

 
 الطعام والماء

 
. كل منزل لدیھ میاه جاریة ساخنة وباردة خاصة بھو. للشربالماء في كندا صالح 

 . یمكنك الحصول على الماء في أي وقت من النھار أو اللیلو
 

المدن الكبیرة والمتنوعة في ف ؛فتعتمد على مجتمعك ،أما أنواع الطعام المتاحة للشراء
ھا، بینما بھا معظم أنواع الطعام التي عادة ما تأكل فرصة أكبر لیكونلدیھا كندا 

 .المجتمعات األصغر سیكون بھا تنوع أقل
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 المدارس

 
 رسوم أیة تدفع أن یلزمك وال كندا في مجانیة والثانویة االبتدائیة المدارس

 بین األطفال جمیع على توجبی  .المدارس ھذه إلى أطفالك یذھب لكي مالیة
ھذا ما ینص علیھ  .المدرسة إلى یذھبوا أن عشرة والسادسة السادسة سن

ویواصل معظم التالمیذ تعلیمھم في المدارس الثانویة إلى أن . القانون
 ). 18حوالي السن ( الشھادة الثانویةیحصلوا على 

 
 
 مجانیة لیست كندا في والجامعات فالمعاھد. معھد، یمكن ألطفالك أن یذھبوا إلى الجامعة أو الثانویة ةبعد االنتھاء من المدرسو

 .لدیھا موارد قد تساعد الطلبة على الحصول على منح دراسیة، أو قروض للطلبة المعاھدلكن الجامعات أو  .ُمكلفة فیھا والدراسة
  

 الرعایة الصحیة واألسنان
 

بما في ذلك الزیارات إلى المستشفى أو  ،ا، ال یتعین علیك أن تدفع تكالیف معظم خدمات الرعایة الصحیةكمقیم دائم في كند
 .الطبیب

 
سنعطیك تغطیة من برنامج التغطیة الصحیة المرحلي  ،عندما تصل إلى كندا

یقدم برنامج  .(Interim Federal Health Program "IFHP)الفدرالي 
IFHP بما في ذلك زیارات الطبیب أو (الصحیة  تغطیة أساسیة للرعایة

 ،لتغطیة المقاطعة أو المنطقة التي تعیش بھا حتى تكون مؤھالً  ؛)المستشفى
خالل ھذه الفترة، یجب أن تتقدم بطلب و. أشھر 3والتي عادة ما تكون خالل 

 .للتأمین الصحي من المقاطعة أو المنطقة التي تعیش بھا
 

یمكنك الحصول على خدمات الرعایة و. لمقدم الرعایة الصحیة في كل مرة تزوره فیھا IFHPأن تبرز وثیقة أھلیتك لـ یجب 
تحت  على اإلنترنتتتوفر قائمة مقدمي الرعایة المسجلین و. ومن أي مقدم رعایة صحیة مسجل ،الصحیة في أي مكان في كندا

 .”Search IFHP Providers“ قائمة
 

وتغطیة إضافیة للتعامل مع احتیاجات متعددة للرعایة الصحیة الطارئة  ،تغطیة ألدویة موصوفة من الطبیب IFHPویقدم برنامج 
خدمات الصحة العقلیة، ورعایة النظر بشكل محدود، ورعایة األسنان الطارئة لتخفیف األلم : على سبیل المثال(واألولیة 
طالما أنك تحصل على دعم الدخل من برنامج إعانة إعادة  فر التغطیة اإلضافیة واألدویة الموصوفة من الطبیبتتوو). والعدوى
 ).كیبیكمقاطعة  في عادلھأو ما ی( Resettlement Assistance Programالتوطین 

 
 .موقع وزارة الھجرة واللجوء والجنسیة الكندیة وخدماتھ على IFHPیتوافر ملخص لفوائد 

 
ت استشاریة للصحة العقلیة وربطك بخدما ،سناناألالخدمات أن یساعدوك في اختیار طبیب األسرة، وطبیب  ویستطیع مقدمو

 .والصدمات إذا لزم األمر

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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 .ھذا یعني وجود مجموعات كبیرة متنوعة من الطعام من ثقافات متعددةو، العرقیةمن مختلف الخلفیات  مجموعاتیعیش في كندا 
ودت علیھ بسبب قد تكون بعض أنواع الطعام أغلى مما تعكما . یمكنك أن تجد متاجر متخصصة لمنتجات طعام محددة ما وعادة

 .مناخ كندا والحاجة إلى استیراد بعض األطعمة
 

 
 الدین

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً ویطلب منك القانون الكندي أن تحترم أنت أیض. وسیُسمح لك بممارسة شعائرك الدینیة بكل حریة ،توجد في كندا دیانات متعددة  ا
إحدى  ھيحریة األدیان ف ؛إكراھك على ذلك یتملن یُطلب منك تغییر دیانتك أو و. األشخاص الذین یمارسون دیانات مختلفة

 . الحقوق األساسیة في كندا
 

یریدون أن  إنھم. منظمات تقدیم الخدمة ترتبط بمجموعات دینیة، یمكنك االستمرار في ممارسة دینك بحریة ورغم أن العدید من
 . یساعدوك على المجيء إلى كندا واالندماج بنجاح دون أي التزام

 
 الطقس

الربیع، : فصول في السنة 4ندا یوجد في ك
 ؛كندا بلد شاسع جداً . والصیف، والخریف والشتاء

لذلك قد یختلف الطقس من منطقة إلى أخرى في 
 . كل فصل من فصول السنة

نیسان، /آذار، وإبریل/مارس(فصل الربیع 
ویمكن  ،ممطر في معظم أرجاء كندا) أیار/ومایو

فصل  أما. لدرجة الحرارة أن تمیل إلى البرودة
تموز، /حزیران، ویولیو/یونیو(الصیف 

یكون الطقس فیھ دافئاً جداً في ف ،)آب/وأغسطس
ما أثناء النھار، عادة وفي . معظم مناطق البالد

وغالباً  ،درجة مئویة 20تكون درجة الحرارة فوق 
 . درجة مئویة 30ما ترتفع ألعلى من 
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ً ویطلب منك القانون الكندي أن تحترم أنت أیض. وسیُسمح لك بممارسة شعائرك الدینیة بكل حریة ،توجد في كندا دیانات متعددة  ا
إحدى  ھيحریة األدیان ف ؛إكراھك على ذلك یتملن یُطلب منك تغییر دیانتك أو و. األشخاص الذین یمارسون دیانات مختلفة

 . الحقوق األساسیة في كندا
 

یریدون أن  إنھم. منظمات تقدیم الخدمة ترتبط بمجموعات دینیة، یمكنك االستمرار في ممارسة دینك بحریة ورغم أن العدید من
 . یساعدوك على المجيء إلى كندا واالندماج بنجاح دون أي التزام

 
 الطقس

الربیع، : فصول في السنة 4ندا یوجد في ك
 ؛كندا بلد شاسع جداً . والصیف، والخریف والشتاء

لذلك قد یختلف الطقس من منطقة إلى أخرى في 
 . كل فصل من فصول السنة

نیسان، /آذار، وإبریل/مارس(فصل الربیع 
ویمكن  ،ممطر في معظم أرجاء كندا) أیار/ومایو

فصل  أما. لدرجة الحرارة أن تمیل إلى البرودة
تموز، /حزیران، ویولیو/یونیو(الصیف 

یكون الطقس فیھ دافئاً جداً في ف ،)آب/وأغسطس
ما أثناء النھار، عادة وفي . معظم مناطق البالد

وغالباً  ،درجة مئویة 20تكون درجة الحرارة فوق 
 . درجة مئویة 30ما ترتفع ألعلى من 
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ً  اً یبرد الطقس وقد یكون ممطر ،)تشرین الثاني/ونوفمبر تشرین األول،/أیلول، وأكتوبر/سبتمبر(وفي فصل الخریف  أما . جداً أیضا
 ،یكون الجو بارداً جداً في معظم المناطقف، )شباط/وفبرایر، كانون الثاني/كانون األول، وینایر/دیسمبر(خالل أشھر الشتاء 

انون األول تقریباً إلى شھر ك/تغطي الثلوج األرض من شھر دیسمبركما . وتنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر
، فإن المطر یكون أكثر شیوعاً )مدینتي فیكتوریا وفانكوفر(أما في جنوب غرب بریتیش كولومبیا . نیسان/آذار أو إبریل/مارس

 .من الثلج

ً و دیت المالبس إذا ارتولكن . ك في كندابأول فصل شتاء یمر  فيالذي ستأتي منھ، قد تنتابك الدھشة من البرد والثلج  بلدلل تبعا
ك مالبس ؤعطاإوحسب وقت وصولك إلى كندا، قد یتم . ن تستمتع بالجمال المتفرد للشتاء الكنديألستكون مستعداً المناسبة، ف

ومعاطف للشتاء لك  ،وقفازات ،وأحذیة برقبة طویلة ،الخدمة في شراء قبعات ویمكن أیضاً أن یساعدك مقدمو. شتاء عند وصولك
 .وألسرتك

 أخیرةكلمة نصیحة 

ً  توجدولكن قد  ،جدیدةالفرص الباإلثارة و ءملي أمرة في كندا دبدء حیاة جدیإن  بعض األشخاص صعوبة قد یجد و ،تحدیات أیضا
تذكر أن الكثیرین من الوافدین الجدد مثلك قد تكیفوا وأصبحوا و. ھذا أمر یستغرق الوقت، فحاول أن تكون صبوراً و. في التكیف

ً مندمجین تمام  .تمع الكنديفي المج ا

ھمھم تفمصلحتك . سئلة قد تكون لدیكأأي شواغل أو  نالخدمات لإلجابة ع ویتوافر مقدمو. لمساعدتك كثیرةیوجد أفراد وخدمات 
 ً  .طلبكب یتعلقأي سؤال لطرح  الكندیة بوزارة الھجرة واللجوء والجنسیة لھجرةمكتب ابـ یمكنك أیضاً أن تتصل و. دائما

كل ھذه المجموعات لدیھا خبرة و. وخدمات مشورة ،مجموعات دینیةومجموعات مجتمعیة، تتضمن موارد أخرى ممكنة ھناك و
 .من طلب المساعدة تترددال ف ؛اج بعدة طرقفي مساعدة الوافدین الجدد على االندم

االتصال فوراً بوزارة الھجرة واللجوء والجنسیة الكندیة  ىرجیاستغاللك، تم إذا اعتقدت في وقت ما أنھ تمت معاملتك بسوء أو 
 . PPPRRI.IRCC@cic.gc.ca-IRCC.INPSR على

 .أن تفقد وضعك في اإلقامة إذا اتصلت بوزارة الھجرة واللجوء والجنسیة الكندیةمن أي خطورة  ھناكیس لو

نترنت الخاصة مواقع اإلكما أن . وأخیراً، یوجد العدید من مواقع اإلنترنت التي بھا معلومات كثیرة لتساعدك على االستعداد
 . ، وروابط للمجتمعات، وأخبار وفعالیاتالمتكررةذلك األسئلة بالمقاطعات الكندیة بھا معلومات كثیرة مفیدة، بما في 

وقائمة وخریطة بمنظمات خدمات التوطین في  ،على تفاصیل أكثر عن الحیاة في كندااإلنترنت على یحتوي موقع حكومة كندا 
 .ك للسفر إلى كنداتُِعدافیة وموارد إض ،المجتمعات في جمیع أنحاء البالد، ومعلومات عن تقییم اللغة بالمجان وخدمات التدریب

www.canada.ca/immigration 
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الخریف فصل األول،/أیلول، وأكتوبر/سبتمبر(وفي ًاًیبرد الطقس وقد یكون ممطر،)تشرین الثاني/ونوفمبرتشرین أیضا أما.جداً
المناطقف،)شباط/وفبرایر،كانون الثاني/كانون األول، وینایر/دیسمبر(خالل أشھر الشتاء  معظم في جداً بارداً الجو ،یكون

شھرك/تغطي الثلوج األرض من شھر دیسمبركما.وتنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر إلى ً تقریبا األول انون
بریتیش كولومبیا.نیسان/آذار أو إبریل/مارس غرب في جنوب ً)مدینتي فیكتوریا وفانكوفر(أما شیوعا أكثر یكون المطر فإن ،

.من الثلج

ًو البرد والثلجبلدللتبعا الدھشة من تنتابك قد یمرفيالذي ستأتي منھ، فصل شتاء ارتولكن.ك في كندابأول دیت المالبس إذا
ف مستعداًالمناسبة، یتم.ن تستمتع بالجمال المتفرد للشتاء الكنديألستكون قد إلى كندا، ك مالبسؤعطاإوحسب وقت وصولك

مقدمو.شتاء عند وصولك یساعدك أن ً أیضا قبعاتویمكن في شراء ومعاطف للشتاء لك ،وقفازات،وأحذیة برقبة طویلة،الخدمة
.وألسرتك

 أخیرةكلمة نصیحة 
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ًو البرد والثلجبلدللتبعا الدھشة من تنتابك قد یمرفيالذي ستأتي منھ، فصل شتاء ارتولكن.ك في كندابأول دیت المالبس إذا
ف مستعداًالمناسبة، یتم.ن تستمتع بالجمال المتفرد للشتاء الكنديألستكون قد إلى كندا، ك مالبسؤعطاإوحسب وقت وصولك

مقدمو.شتاء عند وصولك یساعدك أن ً أیضا قبعاتویمكن في شراء ومعاطف للشتاء لك ،وقفازات،وأحذیة برقبة طویلة،الخدمة
.وألسرتك

أخیرةكلمة نصیحة 

في كندادبدء حیاة جدیإن وءمليأمرة قد،جدیدةالفرصالباإلثارة ًتوجدولكن أیضا یجدو،تحدیات صعوبةقد األشخاص بعض
صبوراًو.في التكیف تكون أن فحاول الوقت، یستغرق أمر تكیفوا وأصبحواو.ھذا قد الجدد مثلك الوافدین الكثیرین من أن تذكر

تمام ًمندمجین الكنديفي المجا .تمع

أفراد وخدمات أونالخدمات لإلجابة عویتوافر مقدمو.لمساعدتككثیرةیوجد لدیكأأي شواغل تكون قد ھمھمتفمصلحتك .سئلة
ً تتصلو.دائما أن ً أیضا .طلبكبیتعلقأي سؤاللطرحالكندیةبوزارة الھجرة واللجوء والجنسیةلھجرةمكتب ابـ یمكنك

أخرى ممكنةھناك و لدیھا خبرةو.وخدمات مشورة،مجموعات دینیةومجموعات مجتمعیة،تتضمنموارد المجموعات كل ھذه
االندم على الجدد الوافدین طرقفي مساعدة المساعدةتترددالف؛اج بعدة .من طلب

أو بسوء تمت معاملتك أنھ في وقت ما اعتقدت الكندیةىرجیاستغاللك،تمإذا والجنسیة واللجوء الھجرة بوزارة فوراً االتصال
.PPPRRI.IRCC@cic.gc.ca-IRCC.INPSRعلى

.أن تفقد وضعك في اإلقامة إذا اتصلت بوزارة الھجرة واللجوء والجنسیة الكندیةمنأي خطورةھناكیسلو

االستعداد على لتساعدك كثیرة معلومات بھا التي اإلنترنت مواقع من العدید یوجد أن.وأخیراً، نترنت الخاصة مواقع اإلكما
في بما بھا معلومات كثیرة مفیدة، الكندیة .، وروابط للمجتمعات، وأخبار وفعالیاتالمتكررةذلك األسئلة بالمقاطعات

في،على تفاصیل أكثر عن الحیاة في كندااإلنترنت على یحتوي موقع حكومة كندا التوطین بمنظمات خدمات وقائمة وخریطة
التدریب اللغة بالمجان وخدمات تقییم البالد، ومعلومات عن أنحاء في جمیع إض،المجتمعات .ك للسفر إلى كنداتُِعدافیةوموارد
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