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 جماعات خاصة بكفالةبرنامج اللجوء 
 إعادة توطین الالجئین في كندا

 معلومات ھامة

 
واآلن . ولین الكندیینؤالمس جانب ترغب في المجيء إلى كندا وتم عمل مراجعة مبدئیة لطلبك منأنت 

 ،اختیارك كالجئ مؤھل ھو خطوة ھامة في عملیة إعادة التوطینإن . تتساءل عما سیحدث بعد ذلك
 . ھا لیست الخطوة األخیرةولكن

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

  
 
 

 جماعات خاصة بكفالةبرنامج اللجوء 
 

م خاصة ھي التي سوف تقد كفالة ھذا یعني أن جماعةو. جماعات خاصة بكفالةیمكن إعادة توطینك في كندا تحت برنامج اللجوء 
 . لك الدعم المالي والنفسي خالل أول سنة لك في كندا

 
خاص، فھذا یعني أنھ تم توفیقك مع مجموعة من األفراد یتوقون لمساعدتك على التكیف على الحیاة في  كفیلعندما تتوافق مع 

 . كندا
 

ألنھم یریدون أن یقدموا  ؛أن یكفلوكبفھم متطوعون التزموا  ؛ال تدفع الحكومة أي أموال لھؤالء األشخاص لكي یساعدوك
 . تھم الخاصةقفنتقوم جماعات الكفالة بجمع التبرعات واألموال لتقدیم المساعدة لك على . المساعدة

 
یمكن أن یتم ذلك عبر البرید و. أثناء انتظارك الموافقة على المجيء إلى كندافي نشجعك على أن تتصل بالجماعة التي تكفلك 

 .أو رسائل عبر اإلنترنت ،الھاتفیةاإللكتروني، أو المكالمات 
 

 :القادمةالخطوات  -الطلب إجراءات 
 

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

 أو ،المنظمة الدولیة للھجرةوسوف تتصل بك . تمام المقابلة قبل أن یُطلب منك الخضوع لفحص طبيإقد تمر عدة شھور بعد 
 .إلعطائك تفاصیل أكثر إذا كنت لم تقم بالفحص الطبي التابع لوزارة الھجرة واللجوء والجنسیة الكندیة الھجرةمكتب 

   
 

2 
 

 

 جماعات خاصة بكفالةبرنامج اللجوء 
 إعادة توطین الالجئین في كندا

 معلومات ھامة

 
واآلن . ولین الكندیینؤالمس جانب ترغب في المجيء إلى كندا وتم عمل مراجعة مبدئیة لطلبك منأنت 

 ،اختیارك كالجئ مؤھل ھو خطوة ھامة في عملیة إعادة التوطینإن . تتساءل عما سیحدث بعد ذلك
 . ھا لیست الخطوة األخیرةولكن

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

  
 
 

 جماعات خاصة بكفالةبرنامج اللجوء 
 

م خاصة ھي التي سوف تقد كفالة ھذا یعني أن جماعةو. جماعات خاصة بكفالةیمكن إعادة توطینك في كندا تحت برنامج اللجوء 
 . لك الدعم المالي والنفسي خالل أول سنة لك في كندا

 
خاص، فھذا یعني أنھ تم توفیقك مع مجموعة من األفراد یتوقون لمساعدتك على التكیف على الحیاة في  كفیلعندما تتوافق مع 

 . كندا
 

ألنھم یریدون أن یقدموا  ؛أن یكفلوكبفھم متطوعون التزموا  ؛ال تدفع الحكومة أي أموال لھؤالء األشخاص لكي یساعدوك
 . تھم الخاصةقفنتقوم جماعات الكفالة بجمع التبرعات واألموال لتقدیم المساعدة لك على . المساعدة

 
یمكن أن یتم ذلك عبر البرید و. أثناء انتظارك الموافقة على المجيء إلى كندافي نشجعك على أن تتصل بالجماعة التي تكفلك 

 .أو رسائل عبر اإلنترنت ،الھاتفیةاإللكتروني، أو المكالمات 
 

 :القادمةالخطوات  -الطلب إجراءات 
 

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

 أو ،المنظمة الدولیة للھجرةوسوف تتصل بك . تمام المقابلة قبل أن یُطلب منك الخضوع لفحص طبيإقد تمر عدة شھور بعد 
 .إلعطائك تفاصیل أكثر إذا كنت لم تقم بالفحص الطبي التابع لوزارة الھجرة واللجوء والجنسیة الكندیة الھجرةمكتب 



Ci44-20/2019Ar-PDF
978-0-660-32859-3

2627-11-2019



2

 

 ،ذه الفحوصات للتأكد من عدم ارتكابك لجرائم خطیرة في الماضيھوتتم . یتعین علیك أیضاً الخضوع لفحوصات أمنیة وجنائیة
 .ال تمثل خطراً أمنیاً على كنداأنك و

لن تحتاج إلى و. طلبك لمعرفة ما إذا كنت قد اجتزت الفحوصات الطبیة واألمنیة والجنائیة بدراسةن ون الكندیوسیقوم المسؤول
 .تقدیم أي معلومات إضافیة إال إذا طُلب منك ذلك

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

Organization for Migration(  للسفر إلى كندا لمساعدتك في التحضیر ؛أخرى منظماتأو . 
دورة التوجیھ "ھذه الدورات المجانیة وتُسّمى . لحضور دورة توجیھیة مجانیة قبل المغادرة دعوتكفي بعض الدول، سیتم 

ستتعرف على  ،ةفي ھذه الدورو. یتم تمویلھا بالكامل من حكومة كندا وتقدمھا لك المنظمة الدولیة للھجرةو، "الكندیة من الخارج
 .باإلضافة إلى الخدمات المتاحة لمساعدتك على التأقلم على الحیاة بعد وصولك إلى كندا ،كندا

وسوف یتأكد من أنك  ،دع كفیلك یعرففي تعیش بھ، ذإذا لم یتم دعوتك لحضور دورة توجیھ كندیة من الخارج في البلد ال
 .تحصل على ھذه المعلومات عند وصولك إلى كندا

 
 :إلى كنداالسفر 

 
 .جمیع وثائقك، سیتم ترتیب سفرك إلى كنداتجھیز بمجرد نجاحك في كافة الفحوص و

ورغم أنھ مطلوب منك أن . قبل السفر ي تعیش بھذفي بعض الدول إلى دفع رسوم تأشیرة خروج إلى حكومة البلد التحتاج قد 
 .العملیة المنظمة الدولیة للھجرة في ھذه سوف تساعدك ،تلك الرسوم بنفسك تدفع

 .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

، حسب سنوات 8إلى  3لحكومة الكندیة خالل إلى ا المبلغ كامالً  تسدیدأنھ سیجب علیك  وھذا یعني، قرضھذا المبلغ المالي ھو 
لن تقوم المجموعة التي كفلتك و. یجب أن تبدأ في تسدید ھذا القرض خالل سنة واحدة من وصولك إلى كنداو. قیمة القرض

 .بتسدید ھذا القرض بدالً منك
 .ادرتكالتعامل مع موظفي الھجرة عند مغفي وأیضاً  ،سیتم تقدیم المساعدة لك للوصول إلى المطار

ن تدفع ألألنك قد تضطر  ؛تجلب معك وجبات خفیفةأن  یمكنك. قد یكون سفرك إلى وجھتك النھائیة في كندا رحلة طویلة جداً 
 .ثمن الطعام على متن الطائرة أو في المطار

 
 :الوصول إلى كندا

 
 ،ن من منظمات مقدمي الخدمةوعند وصولك إلى كندا ألول مرة، سیقوم موظف

 ،باستقبالك عند خروجك من الطائرة ،ود مترجم إذا لزم األمرذلك وج ویشمل
 . جراءات الھجرةإومساعدتك على اجتیاز 

وإذا كنت ستستقل طائرة أخرى لتصل إلى وجھتك األخیرة، فسوف یرشدونك إلى 
سیوفرون لك الطعام ومكاناً للنوم إذا كان یتعین علیك االنتظار لساعات طویلة و. ذلك

 .یة بالطائرةقبل الرحلة التال
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الذي  كفیلكمع  فسیأخذونك لتلتقيإذا كنت قد وصلت بالفعل إلى الوجھة النھائیة، 
 .بانتظارك في المطار كونسی

  
 . مثل شقة أو منزل أو فندق ،سیقوم كفیلك بتوفیر مكان للسكن

ً قد یوفر لك سكن ،في بعض الحاالت ً مؤقت ا  .سكن الدائملبضعة أیام أو أسابیع حتى انتقالك إلى مكان ال ا
 ؛مثل الطعام والملبس ،یساعدونك على القیام بشراء مستلزماتكسو ،قد یقدم لك كفیلك بعض اللوازم عندما تصل كندا ألول مرة

 . ھ لكنمستخدمین الدعم المالي الذي یوفرو
 . شتاء لكالقد یتم تقدیم مالبس 

 :دك علىكندا ویساعفي  الحیاة سئلتك عنأكافة  نسیقوم كفیلك باإلجابة ع
 إیجاد مترجمین شفھیین؛ 

 إیجاد طبیب لألسرة وطبیب أسنان؛ 
 التقدم بطلب للحصول على تغطیة الرعایة الصحیة من المقاطعة؛ 

 الترتیب لذھاب أطفالك للمدارس؛ 
 ؛ نفس اھتماماتك الشخصیة أفراد لدیھم ةقابلم

 ؛إلى غیر ذلكاستخدام الخدمات المصرفیة والمواصالت، 
 . اللغة، وخدمات التوظیف وغیرھا تعلم :مثل ،توطین ممولة من الحكومة ربطك بخدمات

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

 
 . یجب أن تكون مستعداً للعمل باجتھاد لكي تستفید وتنجح في حیاتك في كندا

 
الدعم المالي من كفیلك الخاص لمدة عام واحد على حد أقصى من تاریخ وصولك إلى كندا، أو حتى یكون لدیك  ستحصل على

 . وبعد ھذا العام، سیتعین علیك أن تعول نفسك وعائلتك. أیھما أسبق ؛اكتفاء ذاتي
  

  إعادة توطینك مع عائلتك
 

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

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

كفیلك  إخبارعلیك  یجباستقبلت مولوداً في أي وقت قبل سفرك إلى كندا، 
ة الجدد في طلب الھجرة لكي یتم إدراج أعضاء األسر ؛والمسؤولین الكندیین

 .الخاص بك
 

 
ویجب . كأسرة واحدة التوطینأن تُخبر كفیلك والمسؤولین الكندیین أنكم تریدون إعادة  یجب

ً كندی فإذا لم تُخبر مسؤوالً . الطلب الخاص بك فيأن تُدرج جمیع أفراد األسرة  عن زوجك  ا
 . لى كندا في المستقبلأو طفلك قبل السفر إلى كندا، فلن تستطیع أن تكفلھم للمجيء إ
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ً كندی فإذا لم تُخبر مسؤوالً . الطلب الخاص بك فيأن تُدرج جمیع أفراد األسرة  عن زوجك  ا
 . لى كندا في المستقبلأو طفلك قبل السفر إلى كندا، فلن تستطیع أن تكفلھم للمجيء إ

 

 ،ذه الفحوصات للتأكد من عدم ارتكابك لجرائم خطیرة في الماضيھوتتم . یتعین علیك أیضاً الخضوع لفحوصات أمنیة وجنائیة
 .ال تمثل خطراً أمنیاً على كنداأنك و

لن تحتاج إلى و. طلبك لمعرفة ما إذا كنت قد اجتزت الفحوصات الطبیة واألمنیة والجنائیة بدراسةن ون الكندیوسیقوم المسؤول
 .تقدیم أي معلومات إضافیة إال إذا طُلب منك ذلك

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

Organization for Migration(  للسفر إلى كندا لمساعدتك في التحضیر ؛أخرى منظماتأو . 
دورة التوجیھ "ھذه الدورات المجانیة وتُسّمى . لحضور دورة توجیھیة مجانیة قبل المغادرة دعوتكفي بعض الدول، سیتم 

ستتعرف على  ،ةفي ھذه الدورو. یتم تمویلھا بالكامل من حكومة كندا وتقدمھا لك المنظمة الدولیة للھجرةو، "الكندیة من الخارج
 .باإلضافة إلى الخدمات المتاحة لمساعدتك على التأقلم على الحیاة بعد وصولك إلى كندا ،كندا

وسوف یتأكد من أنك  ،دع كفیلك یعرففي تعیش بھ، ذإذا لم یتم دعوتك لحضور دورة توجیھ كندیة من الخارج في البلد ال
 .تحصل على ھذه المعلومات عند وصولك إلى كندا

 
 :إلى كنداالسفر 

 
 .جمیع وثائقك، سیتم ترتیب سفرك إلى كنداتجھیز بمجرد نجاحك في كافة الفحوص و

ورغم أنھ مطلوب منك أن . قبل السفر ي تعیش بھذفي بعض الدول إلى دفع رسوم تأشیرة خروج إلى حكومة البلد التحتاج قد 
 .العملیة المنظمة الدولیة للھجرة في ھذه سوف تساعدك ،تلك الرسوم بنفسك تدفع

 .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

، حسب سنوات 8إلى  3لحكومة الكندیة خالل إلى ا المبلغ كامالً  تسدیدأنھ سیجب علیك  وھذا یعني، قرضھذا المبلغ المالي ھو 
لن تقوم المجموعة التي كفلتك و. یجب أن تبدأ في تسدید ھذا القرض خالل سنة واحدة من وصولك إلى كنداو. قیمة القرض

 .بتسدید ھذا القرض بدالً منك
 .ادرتكالتعامل مع موظفي الھجرة عند مغفي وأیضاً  ،سیتم تقدیم المساعدة لك للوصول إلى المطار

ن تدفع ألألنك قد تضطر  ؛تجلب معك وجبات خفیفةأن  یمكنك. قد یكون سفرك إلى وجھتك النھائیة في كندا رحلة طویلة جداً 
 .ثمن الطعام على متن الطائرة أو في المطار

 
 :الوصول إلى كندا

 
 ،ن من منظمات مقدمي الخدمةوعند وصولك إلى كندا ألول مرة، سیقوم موظف

 ،باستقبالك عند خروجك من الطائرة ،ود مترجم إذا لزم األمرذلك وج ویشمل
 . جراءات الھجرةإومساعدتك على اجتیاز 

وإذا كنت ستستقل طائرة أخرى لتصل إلى وجھتك األخیرة، فسوف یرشدونك إلى 
سیوفرون لك الطعام ومكاناً للنوم إذا كان یتعین علیك االنتظار لساعات طویلة و. ذلك

 .یة بالطائرةقبل الرحلة التال

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
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الذي  كفیلكمع  فسیأخذونك لتلتقيإذا كنت قد وصلت بالفعل إلى الوجھة النھائیة، 
 .بانتظارك في المطار كونسی

  
 . مثل شقة أو منزل أو فندق ،سیقوم كفیلك بتوفیر مكان للسكن

ً قد یوفر لك سكن ،في بعض الحاالت ً مؤقت ا  .سكن الدائملبضعة أیام أو أسابیع حتى انتقالك إلى مكان ال ا
 ؛مثل الطعام والملبس ،یساعدونك على القیام بشراء مستلزماتكسو ،قد یقدم لك كفیلك بعض اللوازم عندما تصل كندا ألول مرة

 . ھ لكنمستخدمین الدعم المالي الذي یوفرو
 . شتاء لكالقد یتم تقدیم مالبس 

 :دك علىكندا ویساعفي  الحیاة سئلتك عنأكافة  نسیقوم كفیلك باإلجابة ع
 إیجاد مترجمین شفھیین؛ 

 إیجاد طبیب لألسرة وطبیب أسنان؛ 
 التقدم بطلب للحصول على تغطیة الرعایة الصحیة من المقاطعة؛ 

 الترتیب لذھاب أطفالك للمدارس؛ 
 ؛ نفس اھتماماتك الشخصیة أفراد لدیھم ةقابلم

 ؛إلى غیر ذلكاستخدام الخدمات المصرفیة والمواصالت، 
 . اللغة، وخدمات التوظیف وغیرھا تعلم :مثل ،توطین ممولة من الحكومة ربطك بخدمات

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

 
 . یجب أن تكون مستعداً للعمل باجتھاد لكي تستفید وتنجح في حیاتك في كندا

 
الدعم المالي من كفیلك الخاص لمدة عام واحد على حد أقصى من تاریخ وصولك إلى كندا، أو حتى یكون لدیك  ستحصل على

 . وبعد ھذا العام، سیتعین علیك أن تعول نفسك وعائلتك. أیھما أسبق ؛اكتفاء ذاتي
  

  إعادة توطینك مع عائلتك
 

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

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

كفیلك  إخبارعلیك  یجباستقبلت مولوداً في أي وقت قبل سفرك إلى كندا، 
ة الجدد في طلب الھجرة لكي یتم إدراج أعضاء األسر ؛والمسؤولین الكندیین

 .الخاص بك
 

 
ویجب . كأسرة واحدة التوطینأن تُخبر كفیلك والمسؤولین الكندیین أنكم تریدون إعادة  یجب

ً كندی فإذا لم تُخبر مسؤوالً . الطلب الخاص بك فيأن تُدرج جمیع أفراد األسرة  عن زوجك  ا
 . لى كندا في المستقبلأو طفلك قبل السفر إلى كندا، فلن تستطیع أن تكفلھم للمجيء إ

 

 
علیك أن تُخبر كفیلك فإذا كان لدیك أقارب أو أصدقاء مقربون مقیمین في كندا بالفعل وترغب في أن تسكن بالقرب منھم، 

ً فیھ دعم نالالجئین في مجتمع یجدو توطینتحاول كندا قدر المستطاع أن تعید  ؛ إذبذلك ینالكندی ینوالمسؤول من أشخاص  ا
 . یعرفونھم

 
إذا كان لدیك أقارب أو . حیث یسكن أفراد المجموعة التي تكفلك ھانفس تم إعادة توطینك في البلدة أو المدینة أو المنطقة المحیطةسی

 .ھانفس سیحاولون أن یجعلوك تستقر في المنطقةفالمجموعة التي تكفلك أو ممثلھا، فیھ معارف في مجتمع تسكن 
 

إبالغ كفیلك بأسرع وقت ممكن حتى یتسنى لھم العمل معكم لتحدید ما  ىرجیأخرى في كندا،  إذا انتقل أقاربك أو معارفك إلى مدینة
 .إذا كان ھناك دعم استقرار مناسب في المجتمع الجدید أم ال

 
استقرارك في كندا، قد وبعد . سفركفي " اآلن نكیصاحبو ال"تعولھم لكنھم  من أسرتك سماء أفرادأ ربما ذكرت في طلبك وأدرجت

قد یمكنك، خالل أول عام من و". فرصة نافذة السنة الواحدة"األسرة ھؤالء إلى كندا تحت برنامج یُسمى  أعضاءیع أن تُحضر تستط
إلعادة  ؛زوجتك، أو شریك الحیاة، أو األطفال المعالین، أو طفل معال لطفل تعولھ/وصولك إلى كندا، أن تتقدم بطلب لجلب زوجك

 . طلبك قبل مغادرتك إلى كندا فيرتھم في كندا، طالما أنك ذك التوطین
 

بطلبات مستقلة بھم حتى یتم النظر  مُ التقد ،خوة واألخواتمثل الوالدین أو األجداد أو اإل ،من األسرةآخرین أي أعضاء  ىسیتعین عل
لى كندا إذا كنت من أسرتك للھجرة إ بمجرد وصولك إلى كندا، قد یكون باستطاعتك أن تكفل أعضاءً و. في طلبھم إلعادة التوطین

وقد ال تستطیع أن تراھم  ،وقتاً طویالً في كلتا الحالتین، تستغرق عملیة جلب أعضاء األسرة إلى كندا و. متطلبات خاصةتستوفي 
 . لسنوات

 
 ھناكیكون إذ  ؛لیفة إال إذا كانت حیوانات خدمةاأللحیوانات الن تقوم وزارة الھجرة واللجوء والجنسیة الكندیة بدعم ترتیبات سفر 

صة بسفر حیواناتھم األلیفة على طالبي اللجوء القیام بعمل الترتیبات الخاو. أسباب مشروعة تبرر سفر ھذا الحیوان إلى كندا
 .مھبأنفس

 
 وضعكم من حیث الھجرة

 
وھذا  .كمقیمین دائمینتقول بأنھ یحق لكم أن تعیشوا في كندا " تأكید اإلقامة الدائمة" ىتُسمإلى كندا، ستُمنحون وثیقة  معند وصولك

 .مل أو الدراسةالعتستطیعون و ،یعني أنكم ستعیشون وستُقیمون في كندا بصورة قانونیة مدى حیاتكم
 
في كندا لمدة ُمحددة قبل أن یحق لكم تقدیم طلب  وتتواجدوا بالفعلھناك متطلبات معینة تنص على أنھ یجب علیكم أن تعیشوا و

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

refugees-https://www.canada.ca/en/immigration- ى المزید من المعلومات من ھذا الرابط:یمكنكم الحصول عل
citizen.html-canadian-/becomecitizenship-citizenship/services/canadian كفلكت، أو من خالل المجموعة التي. 

 
 

 
 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/family-sponsorship/spouse-partner-children/eligibility.html
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 أین ستسكن في كندا؟
 

باإلضافة إلى  ،وجد بھا العدید من المدن والبلداتیو ،كندا ھي ثاني أكبر بلد في العالم
تقع معظم و. مأھولة بالسكانالالعدید من المناطق التي بھا القلیل من السكان أو غیر 

الرئیسیة في المناطق الجنوبیة لكندا، بالقرب من الحدود مع الوالیات المتحدة  المدن
 . األمریكیة

 
 ،عن بعض بمسافاتبعضھا بعد تكما أن العدید من المناطق التي یسكن فیھا الناس 

المسافة تزید على سبیل المثال، . لو بالطائرةووتستغرق وقتاً طویالً للوصول إلیھا 
تقریباً تحتاج أو  ،كیلومتر 4300ي كندا، تورونتو وفانكوفر، عن بین أكبر مدینتین ف

 .بالحافلة سفر أیام 3إلى 
 

 .سیتم توطینك في المدینة أو البلدة التي تقع فیھا المجموعة التي كفلتك
 

وبالرغم من أن . علماً منھم أنك سوف تسكن في المنطقة التي یقیمون بھا وتعمل معھم لتستقل مادیاً عنھم ،یلتزم من كفلك بدعمك
أثناء إقامتك في قدم لك الدعم في العام األول تأن ب ةإن المجموعة الكفیلة مطالبفأن تنتقل إلى أي مكان آخر في كندا، في لدیك الحق 

 . ھانفس معھم في المنطقة
 

ً فإذا قررت االنتقال إلى منطقة أخرى في كندا،  الوصول إلى خدمات االستقرار وقد ال تتمكن من  ،لن یتمكن الكفیل من دعمك مادیا
 . الممولة من الحكومة

 
 المجتمع الكندي

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

 . اویةلون معاملة متسمَ ویُعا اً،والثقافیة والعرقیة والدینیة مع
 

في كندا، تستطیع أن تعبر بحریة عن رأیك ما دمت تحترم حق اآلخرین في 
 .التعبیر عن رأیھم

 
یوجد العدید من المجموعات المجتمعیة والجمعیات للرجال والسیدات 

ن األنشطة التي مثل كرة القدم أو السباحة، ویوجد العدید م ،یمكنك أن تشارك في أنشطة ریاضیة. یمكنك أن تنضم إلیھا ،واألطفال
 .تكلفة بینما یكون للبعض اآلخر ،بعضھا مجاني ؛یمكن أن تقوموا بھا كأسرة

 
عند وصولك إلى كندا، قد تشعر بالوحدة، ولكنك لست و. قد تكون معتاداً على أن تجد كافة األسرة حولك لمساعدتك ومساندتك

أشخاص قادرون على تقدیم  كھناف ؛شخص من مجتمعك المحلي، فعلیك أن تتصل بكفیلك أو تتحدث مع قلقلدیك  كانإذا ف. بمفردك
 .المساعدة إلیك للتكیف مع الحیاة في كندا

 
فھذا من شأنھ مساعدتك على تكوین أصدقاء في  ؛حاول أن تحضرھافھناك اجتماعات تُعقد للوافدین الجدد في منطقتك،  تإذا كان

 .یساعدك على معرفة الخدمات في منطقتكسو ،المجتمع

 

 
علیك أن تُخبر كفیلك فإذا كان لدیك أقارب أو أصدقاء مقربون مقیمین في كندا بالفعل وترغب في أن تسكن بالقرب منھم، 

ً فیھ دعم نالالجئین في مجتمع یجدو توطینتحاول كندا قدر المستطاع أن تعید  ؛ إذبذلك ینالكندی ینوالمسؤول من أشخاص  ا
 . یعرفونھم

 
إذا كان لدیك أقارب أو . حیث یسكن أفراد المجموعة التي تكفلك ھانفس تم إعادة توطینك في البلدة أو المدینة أو المنطقة المحیطةسی

 .ھانفس سیحاولون أن یجعلوك تستقر في المنطقةفالمجموعة التي تكفلك أو ممثلھا، فیھ معارف في مجتمع تسكن 
 

إبالغ كفیلك بأسرع وقت ممكن حتى یتسنى لھم العمل معكم لتحدید ما  ىرجیأخرى في كندا،  إذا انتقل أقاربك أو معارفك إلى مدینة
 .إذا كان ھناك دعم استقرار مناسب في المجتمع الجدید أم ال

 
استقرارك في كندا، قد وبعد . سفركفي " اآلن نكیصاحبو ال"تعولھم لكنھم  من أسرتك سماء أفرادأ ربما ذكرت في طلبك وأدرجت

قد یمكنك، خالل أول عام من و". فرصة نافذة السنة الواحدة"األسرة ھؤالء إلى كندا تحت برنامج یُسمى  أعضاءیع أن تُحضر تستط
إلعادة  ؛زوجتك، أو شریك الحیاة، أو األطفال المعالین، أو طفل معال لطفل تعولھ/وصولك إلى كندا، أن تتقدم بطلب لجلب زوجك

 . طلبك قبل مغادرتك إلى كندا فيرتھم في كندا، طالما أنك ذك التوطین
 

بطلبات مستقلة بھم حتى یتم النظر  مُ التقد ،خوة واألخواتمثل الوالدین أو األجداد أو اإل ،من األسرةآخرین أي أعضاء  ىسیتعین عل
لى كندا إذا كنت من أسرتك للھجرة إ بمجرد وصولك إلى كندا، قد یكون باستطاعتك أن تكفل أعضاءً و. في طلبھم إلعادة التوطین

وقد ال تستطیع أن تراھم  ،وقتاً طویالً في كلتا الحالتین، تستغرق عملیة جلب أعضاء األسرة إلى كندا و. متطلبات خاصةتستوفي 
 . لسنوات

 
 ھناكیكون إذ  ؛لیفة إال إذا كانت حیوانات خدمةاأللحیوانات الن تقوم وزارة الھجرة واللجوء والجنسیة الكندیة بدعم ترتیبات سفر 

صة بسفر حیواناتھم األلیفة على طالبي اللجوء القیام بعمل الترتیبات الخاو. أسباب مشروعة تبرر سفر ھذا الحیوان إلى كندا
 .مھبأنفس

 
 وضعكم من حیث الھجرة

 
وھذا  .كمقیمین دائمینتقول بأنھ یحق لكم أن تعیشوا في كندا " تأكید اإلقامة الدائمة" ىتُسمإلى كندا، ستُمنحون وثیقة  معند وصولك

 .مل أو الدراسةالعتستطیعون و ،یعني أنكم ستعیشون وستُقیمون في كندا بصورة قانونیة مدى حیاتكم
 
في كندا لمدة ُمحددة قبل أن یحق لكم تقدیم طلب  وتتواجدوا بالفعلھناك متطلبات معینة تنص على أنھ یجب علیكم أن تعیشوا و

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

refugees-https://www.canada.ca/en/immigration- ى المزید من المعلومات من ھذا الرابط:یمكنكم الحصول عل
citizen.html-canadian-/becomecitizenship-citizenship/services/canadian كفلكت، أو من خالل المجموعة التي. 

 
 

 
 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-citizenship/become-canadian-citizen.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-citizenship/become-canadian-citizen.html
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 قوانین الكندیةال
 

بما في ذلك  ،تكفل القوانین الكندیة وتحمي الحقوق األساسیة والحریات للجمیع
من الدستور  اً میثاق الحقوق والحریات الكندي جزءیمثّل و. الحریات والمساواة

 .من لحظة وصولك إلى كندا فھو یحمیك ؛الكندي
 

بینما قد  ،في كندا یةقانونغیر  تُعتبر أن بعض األفعالتكون على علم بویجب أن 
من ضمن الجرائم التي یُعاقب علیھا القانون في و. البلد المقیم فیھفي قانونیة تكون 
ترك طفلك بمفرده دون صحبة شخص بالغ، أن ت، أو ضرب امرأة أو طفالً ت أنكندا 
في السیارة  أو أن تصطحب أطفاالً  ،م بتشغیل سیارة دون تأمین أو رخصةوقأن تأو 

لكن ووأیضاً من غیر القانوني التبول أو التبرز في مكان عام، . ص بھمدون مقعد خا
 .مجانیة في معظم األماكن ةوجد مراحیض عامت

 
 .صفحة الویبعلى موقع حكومة كندا  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. یزیة ھي اللغة األكثر شیوعاً في معظم المقاطعات والمناطقاللغة اإلنجل

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

 .كیبیكاإلنجلیزیة في 
 

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

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

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

 البحث عن عمل
 

من األفضل أن تستعد للبحث عن فم في كندا، بالرغم من أنك وعائلتك ستحصلون على مساعدة مالیة خالل السنة األولى من إقامتك
 . على إعالة نفسك وعائلتك اً عمل حتى تصبح قادر

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

 
 

 أین ستسكن في كندا؟
 

باإلضافة إلى  ،وجد بھا العدید من المدن والبلداتیو ،كندا ھي ثاني أكبر بلد في العالم
تقع معظم و. مأھولة بالسكانالالعدید من المناطق التي بھا القلیل من السكان أو غیر 

الرئیسیة في المناطق الجنوبیة لكندا، بالقرب من الحدود مع الوالیات المتحدة  المدن
 . األمریكیة

 
 ،عن بعض بمسافاتبعضھا بعد تكما أن العدید من المناطق التي یسكن فیھا الناس 

المسافة تزید على سبیل المثال، . لو بالطائرةووتستغرق وقتاً طویالً للوصول إلیھا 
تقریباً تحتاج أو  ،كیلومتر 4300ي كندا، تورونتو وفانكوفر، عن بین أكبر مدینتین ف

 .بالحافلة سفر أیام 3إلى 
 

 .سیتم توطینك في المدینة أو البلدة التي تقع فیھا المجموعة التي كفلتك
 

وبالرغم من أن . علماً منھم أنك سوف تسكن في المنطقة التي یقیمون بھا وتعمل معھم لتستقل مادیاً عنھم ،یلتزم من كفلك بدعمك
أثناء إقامتك في قدم لك الدعم في العام األول تأن ب ةإن المجموعة الكفیلة مطالبفأن تنتقل إلى أي مكان آخر في كندا، في لدیك الحق 

 . ھانفس معھم في المنطقة
 

ً فإذا قررت االنتقال إلى منطقة أخرى في كندا،  الوصول إلى خدمات االستقرار وقد ال تتمكن من  ،لن یتمكن الكفیل من دعمك مادیا
 . الممولة من الحكومة

 
 المجتمع الكندي

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

 . اویةلون معاملة متسمَ ویُعا اً،والثقافیة والعرقیة والدینیة مع
 

في كندا، تستطیع أن تعبر بحریة عن رأیك ما دمت تحترم حق اآلخرین في 
 .التعبیر عن رأیھم

 
یوجد العدید من المجموعات المجتمعیة والجمعیات للرجال والسیدات 

ن األنشطة التي مثل كرة القدم أو السباحة، ویوجد العدید م ،یمكنك أن تشارك في أنشطة ریاضیة. یمكنك أن تنضم إلیھا ،واألطفال
 .تكلفة بینما یكون للبعض اآلخر ،بعضھا مجاني ؛یمكن أن تقوموا بھا كأسرة

 
عند وصولك إلى كندا، قد تشعر بالوحدة، ولكنك لست و. قد تكون معتاداً على أن تجد كافة األسرة حولك لمساعدتك ومساندتك

أشخاص قادرون على تقدیم  كھناف ؛شخص من مجتمعك المحلي، فعلیك أن تتصل بكفیلك أو تتحدث مع قلقلدیك  كانإذا ف. بمفردك
 .المساعدة إلیك للتكیف مع الحیاة في كندا

 
فھذا من شأنھ مساعدتك على تكوین أصدقاء في  ؛حاول أن تحضرھافھناك اجتماعات تُعقد للوافدین الجدد في منطقتك،  تإذا كان

 .یساعدك على معرفة الخدمات في منطقتكسو ،المجتمع

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


7

 

 
 قوانین الكندیةال
 

بما في ذلك  ،تكفل القوانین الكندیة وتحمي الحقوق األساسیة والحریات للجمیع
من الدستور  اً میثاق الحقوق والحریات الكندي جزءیمثّل و. الحریات والمساواة

 .من لحظة وصولك إلى كندا فھو یحمیك ؛الكندي
 

بینما قد  ،في كندا یةقانونغیر  تُعتبر أن بعض األفعالتكون على علم بویجب أن 
من ضمن الجرائم التي یُعاقب علیھا القانون في و. البلد المقیم فیھفي قانونیة تكون 
ترك طفلك بمفرده دون صحبة شخص بالغ، أن ت، أو ضرب امرأة أو طفالً ت أنكندا 
في السیارة  أو أن تصطحب أطفاالً  ،م بتشغیل سیارة دون تأمین أو رخصةوقأن تأو 

لكن ووأیضاً من غیر القانوني التبول أو التبرز في مكان عام، . ص بھمدون مقعد خا
 .مجانیة في معظم األماكن ةوجد مراحیض عامت

 
 .صفحة الویبعلى موقع حكومة كندا  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. یزیة ھي اللغة األكثر شیوعاً في معظم المقاطعات والمناطقاللغة اإلنجل

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

 .كیبیكاإلنجلیزیة في 
 

على الحصول على وظیفة، والدراسة والوصول إلى  ،سواء في اإلنجلیزیة أو الفرنسیة ،ة القویةویمھارات اللغالسوف تساعدك 
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 أن تتحدث اإلنجلیزیة أو الفرنسیة بطالقة،
 عرفة قویة باللغة التي تتعلق بعملك،أن یكون لدیك م

ً تفھم العبارات والمصطلحات المستخدمة، والتي قد یكون بعضھا خاصأن   .بكندا فقط ا
 

إذا تمكنت من  حاول أن تعرف متطلبات اللغة في مجال عملك قبل المجيء
فصول  على التسجیل فيبمجرد وصولك إلى كندا، سیساعدك كفیلك و. ذلك

ع الكفیل أیضاً أن یوصلك بمقدمي الخدمات التي تقدم یستطیو. تعلم اللغة
 .وظیفة دلتساعدك على إیجا ؛جلسات معلوماتیة مجانیة أو خدمات فردیة

 
إذا كنت حاصالً على درجة جامعیة أو دبلوم متوسط أو شھادة حرفیة، فقد ال 

فحكومة المقاطعة أو الھیئة التنظیمیة في المقاطعة  ؛تكون مقبولة في كندا
أو  ،تعیش فیھا ھي التي تُقرر االعتراف بشھاداتك ومؤھالتك العلمیة التي

یمكن أیضاً لمقدمي الخدمة إرشادك خالل ھذه و. عدم االعتراف بھا
 .المعامالت

 
 

 
إن ذلك سیساعدك على فوبالرغم من أنك لن تتقاضى أجراً على التطوع، . اكندفي عمل الالتطوع أیضاً طریقة جیدة لتكتسب خبرة 

 نافعةأیضاً من أكثر الطرق الالتطوع ویُعتبر . ةفیب الخبرة والمھارات الالزمة للتقدم بطلب وظاكتساو ،مھارات اللغة لدیكتحسین 
 .تكوین أصدقاء ومقابلة أشخاص في مجتمعكفي 

 
 خدمات االستقرار

 
 Ministère de l’Immigration, de la بكیبیكوأیضاً وزارة الھجرة والتنوع والشمول (تقوم وزارة الھجرة واللجوء والجنسیة 

Diversité et de l’Inclusion in Quebec)،  ،بتمویل خدمات االستقرار وھذه الخدمات متوفرة لكافة المقیمین الدائمین في كندا
في كندا ویمكنھا أن تساعدك على االستعداد بشكل أفضل للحیاة  ،ھذه الخدمات مجانیةكما أن . ن المعاد توطینھموبما فیھم الالجئ

 . معھاوالتأقلم 
 

وزارة الھجرة واللجوء والجنسیة  موقعیوجد العدید من الخدمات على اإلنترنت یمكن أن تحصل علیھا قبل الوصول إلى كندا على 
 .لوصول إلى تلك الخدمات بمجرد استالمك تأكید الموافقة على طلبكیمكنك او. لالستعداد للحیاة في كندا ؛الكندیة

 
االستقرار أن یقدموا لك مجموعة متنوعة من الخدمات المجانیة للتأقلم على الحیاة في  یّيوعند وصولك إلى كندا، یمكن إلخصائ

ً بییتضمن ذلك مساعدات للبحث عن وظیفة، وتدرو. كندا ً بیعلى اللغة، وتدر ا محددة، وخدمات للشباب والمسنین،  على وظیفة ا
 .الكثیر ذلك وغیر

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

 
 
 

•
•
•
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 النفقات

 ؛أو حتى یكون لدیك اكتفاء ذاتي اً،شھر 12على دعم مالي من مجموعة الكفالة الخاصة لمدة عندما تصل إلى كندا، سوف تحصل 
 . أیھما أسبق

بما فیھا الطعام، واإلیجار، والكھرباء، والماء، والمالبس،  ،عن دفع نفقاتك ستكون مسؤوالً  ،وعندما یتوقف الدعم من كفیلك الخاص
ُ . والضرائب  .میزانیة لصرف نقودك ِعدّ ومن المھم أن تتعلم كیف ت

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

اسأل كفیلك عن المزید من المعلومات عن . لألفراد المحتاجین، إال أنك یجب أن تستوفي معاییر معینة لتستفید من ھذه البرامج
 . الدعم المتاح في مجتمعك

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 كنت معتاد ماعفي كندا  أكثر تكلفةأشیاء كثیرة فھناك  ؛ھم إعالة أنفسھم وإیجاد فائض من النقود یرسلونھ لذویھمعلی

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

 المدارس

 المدارس

 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 بعد االنتھاء من المدرسةو

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

 سنانالرعایة الصحیة واأل
 

بما في ذلك الزیارات إلى المستشفى أو  ،كمقیم دائم في كندا، ال یتعین علیك أن تدفع تكالیف معظم خدمات الرعایة الصحیة
 .الطبیب

 
 Interim Federal Health Program)سنعطیك تغطیة من برنامج التغطیة الصحیة المرحلي الفدرالي  ،عندما تصل إلى كندا

"IFHP).  یقدم برنامجIFHP  لتغطیة  حتى تكون مؤھالً ) بما في ذلك زیارات الطبیب أو المستشفى(تغطیة أساسیة للرعایة الصحیة

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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 النفقات

 ؛أو حتى یكون لدیك اكتفاء ذاتي اً،شھر 12على دعم مالي من مجموعة الكفالة الخاصة لمدة عندما تصل إلى كندا، سوف تحصل 
 . أیھما أسبق

بما فیھا الطعام، واإلیجار، والكھرباء، والماء، والمالبس،  ،عن دفع نفقاتك ستكون مسؤوالً  ،وعندما یتوقف الدعم من كفیلك الخاص
ُ . والضرائب  .میزانیة لصرف نقودك ِعدّ ومن المھم أن تتعلم كیف ت

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

اسأل كفیلك عن المزید من المعلومات عن . لألفراد المحتاجین، إال أنك یجب أن تستوفي معاییر معینة لتستفید من ھذه البرامج
 . الدعم المتاح في مجتمعك

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 كنت معتاد ماعفي كندا  أكثر تكلفةأشیاء كثیرة فھناك  ؛ھم إعالة أنفسھم وإیجاد فائض من النقود یرسلونھ لذویھمعلی

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

 المدارس

 المدارس

 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 بعد االنتھاء من المدرسةو

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

 سنانالرعایة الصحیة واأل
 

بما في ذلك الزیارات إلى المستشفى أو  ،كمقیم دائم في كندا، ال یتعین علیك أن تدفع تكالیف معظم خدمات الرعایة الصحیة
 .الطبیب

 
 Interim Federal Health Program)سنعطیك تغطیة من برنامج التغطیة الصحیة المرحلي الفدرالي  ،عندما تصل إلى كندا

"IFHP).  یقدم برنامجIFHP  لتغطیة  حتى تكون مؤھالً ) بما في ذلك زیارات الطبیب أو المستشفى(تغطیة أساسیة للرعایة الصحیة

 

 النفقات

 ؛أو حتى یكون لدیك اكتفاء ذاتي اً،شھر 12على دعم مالي من مجموعة الكفالة الخاصة لمدة عندما تصل إلى كندا، سوف تحصل 
 . أیھما أسبق

بما فیھا الطعام، واإلیجار، والكھرباء، والماء، والمالبس،  ،عن دفع نفقاتك ستكون مسؤوالً  ،وعندما یتوقف الدعم من كفیلك الخاص
ُ . والضرائب  .میزانیة لصرف نقودك ِعدّ ومن المھم أن تتعلم كیف ت

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

اسأل كفیلك عن المزید من المعلومات عن . لألفراد المحتاجین، إال أنك یجب أن تستوفي معاییر معینة لتستفید من ھذه البرامج
 . الدعم المتاح في مجتمعك

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 كنت معتاد ماعفي كندا  أكثر تكلفةأشیاء كثیرة فھناك  ؛ھم إعالة أنفسھم وإیجاد فائض من النقود یرسلونھ لذویھمعلی

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

 المدارس

 المدارس

 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 بعد االنتھاء من المدرسةو

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

 سنانالرعایة الصحیة واأل
 

بما في ذلك الزیارات إلى المستشفى أو  ،كمقیم دائم في كندا، ال یتعین علیك أن تدفع تكالیف معظم خدمات الرعایة الصحیة
 .الطبیب

 
 Interim Federal Health Program)سنعطیك تغطیة من برنامج التغطیة الصحیة المرحلي الفدرالي  ،عندما تصل إلى كندا

"IFHP).  یقدم برنامجIFHP  لتغطیة  حتى تكون مؤھالً ) بما في ذلك زیارات الطبیب أو المستشفى(تغطیة أساسیة للرعایة الصحیة

 

 النفقات

 ؛أو حتى یكون لدیك اكتفاء ذاتي اً،شھر 12على دعم مالي من مجموعة الكفالة الخاصة لمدة عندما تصل إلى كندا، سوف تحصل 
 . أیھما أسبق

بما فیھا الطعام، واإلیجار، والكھرباء، والماء، والمالبس،  ،عن دفع نفقاتك ستكون مسؤوالً  ،وعندما یتوقف الدعم من كفیلك الخاص
ُ . والضرائب  .میزانیة لصرف نقودك ِعدّ ومن المھم أن تتعلم كیف ت

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

اسأل كفیلك عن المزید من المعلومات عن . لألفراد المحتاجین، إال أنك یجب أن تستوفي معاییر معینة لتستفید من ھذه البرامج
 . الدعم المتاح في مجتمعك

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 كنت معتاد ماعفي كندا  أكثر تكلفةأشیاء كثیرة فھناك  ؛ھم إعالة أنفسھم وإیجاد فائض من النقود یرسلونھ لذویھمعلی

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

 المدارس

 المدارس

 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 بعد االنتھاء من المدرسةو

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

 سنانالرعایة الصحیة واأل
 

بما في ذلك الزیارات إلى المستشفى أو  ،كمقیم دائم في كندا، ال یتعین علیك أن تدفع تكالیف معظم خدمات الرعایة الصحیة
 .الطبیب

 
 Interim Federal Health Program)سنعطیك تغطیة من برنامج التغطیة الصحیة المرحلي الفدرالي  ،عندما تصل إلى كندا

"IFHP).  یقدم برنامجIFHP  لتغطیة  حتى تكون مؤھالً ) بما في ذلك زیارات الطبیب أو المستشفى(تغطیة أساسیة للرعایة الصحیة خالل ھذه الفترة، یجب أن تتقدم بطلب للتأمین الصحي و. أشھر 3والتي عادة ما تكون خالل  ،المقاطعة أو المنطقة التي تعیش بھا
 .من المقاطعة أو المنطقة التي تعیش بھا

 
لمقدم الرعایة الصحیة في كل مرة  IFHPتبرز وثیقة أھلیتك لـ  أن یجب

یمكنك الحصول على خدمات الرعایة الصحیة في أي مكان و. تزوره فیھا
تتوفر قائمة مقدمي الرعایة و. ومن أي مقدم رعایة صحیة مسجل ،في كندا

 .“Search IFHP Providers” قائمةتحت  نترنتعلى اإلالمسجلین 
 
 

 
وتغطیة إضافیة للتعامل مع احتیاجات متعددة للرعایة الصحیة الطارئة  ،تغطیة ألدویة موصوفة من الطبیب IFHPویقدم برنامج 

یف األلم ورعایة األسنان الطارئة لتخفخدمات الصحة العقلیة، ورعایة النظر بشكل محدود، : على سبیل المثال(واألولیة 
 .طالما أنك تحصل على دعم الدخل من كفیلك الخاص تتوفر التغطیة اإلضافیة واألدویة الموصوفة من الطبیبو). والعدوى

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

 
وربطك بخدمات استشاریة للصحة العقلیة والصدمات إذا  ،سناناألیستطیع كفیلك أن یساعدك على اختیار طبیب األسرة، وطبیب 

 .لزم األمر
 

یستطیع كفیلك و. تأكد من أنك على علم بما تغطیھ الخطة الخاصة بكف ؛منطقة خطة تأمین الصحة الخاصة بھاكل مقاطعة وول
 .مساعدتك على التقدم بطلب للحصول على الوثائق الضروریة عند الوصول إلى كندا

 
لذا، . مة وقعت لھم في الماضيوقد یكون لدیھم إجھاد مستمر بسبب صد ،یشعر الالجئون الجدد في كندا كثیراً بالوحدة والعزلة

إذا كنت تبحث ف. ن یمكنك أن تتحدث معھم لیساعدوك على مداواة ھذه الجراحویوجد العدید من الخدمات المجانیة وأشخاص مدرب
 .اسأل كفیلك عن خدمات الصحة العقلیة والمشورة المتاحة لكفعن مساعدة، 

 
 التطعیمات

 
 . فاعلیة للوقایة من المرض والمضاعفات الطبیة والوفاة المبكرة ھاأكثرو من الطرقآیُعد التطعیم ضد المرض أحد 

 
ومثل كافة األدویة في كندا، فإن اللقاحات مرت بعملیة . تعمل اللقاحات من خالل مساعدة جسمك على بناء نظام الدفاع الخاص بھ

 . تحقق واعتماد قبل أن تتاح إلى العامة
 

ُ أثناء الفحص الطبي التي  في حصك اللقاحات لتحدیث تطعیماتكقد یقدم لك طبیب من الھیئة التي تف جریھ لغرض الھجرة قبل أن ت
 .اخترت أن یتم تطعیمك بالخارج، فعلیك إحضار بطاقة التطعیمات معك إلى كندا فإذا. عیةاھذه الخدمات طوو. تصل إلى كندا

 
قد و .ایة الصحیة بالمقاطعة أو المنطقة التي تعیش بھاالعدید من اللقاحات مغطاة ضمن خطة الرعستجد وعند وصولك إلى كندا، 

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

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

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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خالل ھذه الفترة، یجب أن تتقدم بطلب للتأمین الصحي و. أشھر 3والتي عادة ما تكون خالل  ،المقاطعة أو المنطقة التي تعیش بھا
 .من المقاطعة أو المنطقة التي تعیش بھا

 
لمقدم الرعایة الصحیة في كل مرة  IFHPتبرز وثیقة أھلیتك لـ  أن یجب

یمكنك الحصول على خدمات الرعایة الصحیة في أي مكان و. تزوره فیھا
تتوفر قائمة مقدمي الرعایة و. ومن أي مقدم رعایة صحیة مسجل ،في كندا

 .“Search IFHP Providers” قائمةتحت  نترنتعلى اإلالمسجلین 
 
 

 
وتغطیة إضافیة للتعامل مع احتیاجات متعددة للرعایة الصحیة الطارئة  ،تغطیة ألدویة موصوفة من الطبیب IFHPویقدم برنامج 

یف األلم ورعایة األسنان الطارئة لتخفخدمات الصحة العقلیة، ورعایة النظر بشكل محدود، : على سبیل المثال(واألولیة 
 .طالما أنك تحصل على دعم الدخل من كفیلك الخاص تتوفر التغطیة اإلضافیة واألدویة الموصوفة من الطبیبو). والعدوى

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

 
وربطك بخدمات استشاریة للصحة العقلیة والصدمات إذا  ،سناناألیستطیع كفیلك أن یساعدك على اختیار طبیب األسرة، وطبیب 

 .لزم األمر
 

یستطیع كفیلك و. تأكد من أنك على علم بما تغطیھ الخطة الخاصة بكف ؛منطقة خطة تأمین الصحة الخاصة بھاكل مقاطعة وول
 .مساعدتك على التقدم بطلب للحصول على الوثائق الضروریة عند الوصول إلى كندا

 
لذا، . مة وقعت لھم في الماضيوقد یكون لدیھم إجھاد مستمر بسبب صد ،یشعر الالجئون الجدد في كندا كثیراً بالوحدة والعزلة

إذا كنت تبحث ف. ن یمكنك أن تتحدث معھم لیساعدوك على مداواة ھذه الجراحویوجد العدید من الخدمات المجانیة وأشخاص مدرب
 .اسأل كفیلك عن خدمات الصحة العقلیة والمشورة المتاحة لكفعن مساعدة، 

 
 التطعیمات

 
 . فاعلیة للوقایة من المرض والمضاعفات الطبیة والوفاة المبكرة ھاأكثرو من الطرقآیُعد التطعیم ضد المرض أحد 

 
ومثل كافة األدویة في كندا، فإن اللقاحات مرت بعملیة . تعمل اللقاحات من خالل مساعدة جسمك على بناء نظام الدفاع الخاص بھ

 . تحقق واعتماد قبل أن تتاح إلى العامة
 

ُ أثناء الفحص الطبي التي  في حصك اللقاحات لتحدیث تطعیماتكقد یقدم لك طبیب من الھیئة التي تف جریھ لغرض الھجرة قبل أن ت
 .اخترت أن یتم تطعیمك بالخارج، فعلیك إحضار بطاقة التطعیمات معك إلى كندا فإذا. عیةاھذه الخدمات طوو. تصل إلى كندا

 
قد و .ایة الصحیة بالمقاطعة أو المنطقة التي تعیش بھاالعدید من اللقاحات مغطاة ضمن خطة الرعستجد وعند وصولك إلى كندا، 

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

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

 

 
 .توفیر معلومات أكثر عن كیفیة تحدیث وضعك بالنسبة للتطعیمات العیادات الصحیةأو أو األطباء  لكفیلكیمكن 

 
ً شخصی اً أو أعضاء أسرتك قرار/بتطعیم نفسك و قیامك ویُعَدّ  عندما تأخذ اللقاح، فأنت تحمي نفسك واآلخرین من  أنك تذكر ولكن. ا

ً  ،أمراض معینة  .وتساعد في وقف انتشار المرض لمن ھم أكثر ضعفا
 

 
 
 

 الطعام والماء
 

. كل منزل لدیھ میاه جاریة ساخنة وباردة خاصة بھو. الماء في كندا صالح للشرب
 . للیلیمكنك الحصول على الماء في أي وقت من النھار أو او
 

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

 .المجتمعات األصغر سیكون بھا تنوع أقل
  

 
 .یعني وجود مجموعات كبیرة متنوعة من الطعام من ثقافات متعددةھذا ومن مختلف الخلفیات اإلثنیة،  مجموعاتیعیش في كندا 

تكون بعض أنواع الطعام أغلى مما تعودت علیھ بسبب  كما قد. یمكنك أن تجد متاجر متخصصة لمنتجات طعام محددةما وعادة 
 .مناخ كندا والحاجة إلى استیراد بعض األطعمة

 
 الدین

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 . األساسیة في كندا
 

 إنھم. اصة ترتبط بمجموعات دینیة، یمكنك االستمرار في ممارسة دینك بحریةوفي حین أن العدید من مجموعات الكفالة الخ
 . متطوعون ویریدون أن یساعدوك على المجيء إلى كندا واالندماج بنجاح دون أي التزام

 
 

 

 
 .توفیر معلومات أكثر عن كیفیة تحدیث وضعك بالنسبة للتطعیمات العیادات الصحیةأو أو األطباء  لكفیلكیمكن 

 
ً شخصی اً أو أعضاء أسرتك قرار/بتطعیم نفسك و قیامك ویُعَدّ  عندما تأخذ اللقاح، فأنت تحمي نفسك واآلخرین من  أنك تذكر ولكن. ا

ً  ،أمراض معینة  .وتساعد في وقف انتشار المرض لمن ھم أكثر ضعفا
 

 
 
 

 الطعام والماء
 

. كل منزل لدیھ میاه جاریة ساخنة وباردة خاصة بھو. الماء في كندا صالح للشرب
 . للیلیمكنك الحصول على الماء في أي وقت من النھار أو او
 

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

 .المجتمعات األصغر سیكون بھا تنوع أقل
  

 
 .یعني وجود مجموعات كبیرة متنوعة من الطعام من ثقافات متعددةھذا ومن مختلف الخلفیات اإلثنیة،  مجموعاتیعیش في كندا 

تكون بعض أنواع الطعام أغلى مما تعودت علیھ بسبب  كما قد. یمكنك أن تجد متاجر متخصصة لمنتجات طعام محددةما وعادة 
 .مناخ كندا والحاجة إلى استیراد بعض األطعمة

 
 الدین

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 . األساسیة في كندا
 

 إنھم. اصة ترتبط بمجموعات دینیة، یمكنك االستمرار في ممارسة دینك بحریةوفي حین أن العدید من مجموعات الكفالة الخ
 . متطوعون ویریدون أن یساعدوك على المجيء إلى كندا واالندماج بنجاح دون أي التزام
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 .توفیر معلومات أكثر عن كیفیة تحدیث وضعك بالنسبة للتطعیمات العیادات الصحیةأو أو األطباء  لكفیلكیمكن 

 
ً شخصی اً أو أعضاء أسرتك قرار/بتطعیم نفسك و قیامك ویُعَدّ  عندما تأخذ اللقاح، فأنت تحمي نفسك واآلخرین من  أنك تذكر ولكن. ا

ً  ،أمراض معینة  .وتساعد في وقف انتشار المرض لمن ھم أكثر ضعفا
 

 
 
 

 الطعام والماء
 

. كل منزل لدیھ میاه جاریة ساخنة وباردة خاصة بھو. الماء في كندا صالح للشرب
 . للیلیمكنك الحصول على الماء في أي وقت من النھار أو او
 

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

 .المجتمعات األصغر سیكون بھا تنوع أقل
  

 
 .یعني وجود مجموعات كبیرة متنوعة من الطعام من ثقافات متعددةھذا ومن مختلف الخلفیات اإلثنیة،  مجموعاتیعیش في كندا 

تكون بعض أنواع الطعام أغلى مما تعودت علیھ بسبب  كما قد. یمكنك أن تجد متاجر متخصصة لمنتجات طعام محددةما وعادة 
 .مناخ كندا والحاجة إلى استیراد بعض األطعمة

 
 الدین

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 . األساسیة في كندا
 

 إنھم. اصة ترتبط بمجموعات دینیة، یمكنك االستمرار في ممارسة دینك بحریةوفي حین أن العدید من مجموعات الكفالة الخ
 . متطوعون ویریدون أن یساعدوك على المجيء إلى كندا واالندماج بنجاح دون أي التزام

 
 الطقس  

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

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

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

أما فصل . 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 . ق البالدمعظم مناط

وغالباً  ،درجة مئویة 20تكون درجة الحرارة فوق 
 .درجة مئویة 30ما ترتفع ألعلى من 

  

ً  اً یبرد الطقس وقد یكون ممطر ،)تشرین الثاني/تشرین األول، ونوفمبر/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 

آذار /كانون األول تقریباً إلى شھر مارس/تغطي الثلوج األرض من شھر دیسمبر كما. وتنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر
 .، فإن المطر یكون أكثر شیوعاً من الثلج)ي فیكتوریا وفانكوفرمدینت(أما في جنوب غرب بریتیش كولومبیا . نیسان/أو إبریل

ً عتبو وإذا ارتدیت المالبس المناسبة، . ك في كندابأول فصل شتاء یمر  فيالذي ستأتي منھ، قد تنتابك الدھشة من البرد والثلج  للبلد ا
 ،وقفازات ،وأحذیة برقبة طویلة ،لى شراء قبعاتسیساعدك كفیلك عو. ين تستمتع بالجمال المتفرد للشتاء الكندألستكون مستعداً ف

 . ومعاطف للشتاء لك وألسرتك

 كلمة نصیحة أخیرة
 

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

ً مندمجین تمام  .في المجتمع الكندي ا

ھمھم ت مصلحتكف ؛سئلة قد تكون لدیكأأي شواغل أو  نكفیلك متاح لإلجابة عكما أن . یوجد أفراد وخدمات متوافرة لمساعدتك
 ً  .أي سؤال یتعلق بطلبك لطرح واللجوء والجنسیة الكندیة بوزارة الھجرة الھجرةمكتب یمكن أیضاً أن تتصل بـ و. دائما

ومنظمات االستقرار الممولة من  ،، وخدمات مشورةموارد أخرى ممكنة تتضمن مجموعات مجتمعیة، ومجموعات دینیةوھناك 
 .ال تخجل من طلب المساعدةف ؛كل ھذه المجموعات لدیھا خبرة في مساعدة الوافدین الجدد على االندماج بعدة طرقو. الحكومة
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الطقس

في كندا الربیع، :فصول في السنة4یوجد
جداً.والصیف، والخریف والشتاء شاسع بلد ؛كندا

فيلذلك قد یختلف الط أخرى إلى قس من منطقة
.كل فصل من فصول السنة

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

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

فيف،)آب/وأغسطس جداً ً دافئا فیھ الطقس یكون
ما أثناء النھار، عادة وفي.ق البالدمعظم مناط

فوق الحرارة ً،درجة مئویة20تكون درجة وغالبا
ألعلى من ترتفع .درجة مئویة30ما

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

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

ًعتبو البرد والثلجللبلدا الدھشة من تنتابك قد یمرفيالذي ستأتي منھ، فصل شتاء وإذا ارتدیت المالبس المناسبة، .ك في كندابأول
مستعداًف قبعاتسیساعدك كفیلك عو.ين تستمتع بالجمال المتفرد للشتاء الكندألستكون ،وقفازات،وأحذیة برقبة طویلة،لى شراء

لك وألسرتك للشتاء .ومعاطف

 كلمة نصیحة أخیرة

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

ً مندمجین تمام  .في المجتمع الكندي ا

ھمھم ت مصلحتكف ؛سئلة قد تكون لدیكأأي شواغل أو  نكفیلك متاح لإلجابة عكما أن . یوجد أفراد وخدمات متوافرة لمساعدتك
 ً  .أي سؤال یتعلق بطلبك لطرح واللجوء والجنسیة الكندیة بوزارة الھجرة الھجرةمكتب یمكن أیضاً أن تتصل بـ و. دائما

ومنظمات االستقرار الممولة من  ،، وخدمات مشورةموارد أخرى ممكنة تتضمن مجموعات مجتمعیة، ومجموعات دینیةوھناك 
 .ال تخجل من طلب المساعدةف ؛كل ھذه المجموعات لدیھا خبرة في مساعدة الوافدین الجدد على االندماج بعدة طرقو. الحكومة

 ىرجید بھ كفیلك، استغاللك، أو أنك ال تحصل على الدعم المناسب الذي تعھتم إذا اعتقدت في وقت ما أنھ تمت معاملتك بسوء أو 
. PPPRRI.IRCC@cic.gc.ca-IRCC.INPSRاالتصال فوراً بوزارة الھجرة واللجوء والجنسیة الكندیة على 

 .وء والجنسیة الكندیةأن تفقد الدعم المالي أو وضعك في اإلقامة إذا اتصلت بوزارة الھجرة واللجمن أي خطورة  یس ھناكلو

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

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

www.canada.ca/immigration 

األول/خر تحدیث في أكتوبرآ 2018تشرین

أو بسوء تمت معاملتك أنھ في وقت ما اعتقدت بھ كفیلك،استغاللك، أو أنك ال تحصل على الدعم المناسب الذي تعھتمإذا ىرجید
على الكندیة والجنسیة واللجوء الھجرة بوزارة فوراً . PPPRRI.IRCC@cic.gc.ca-IRCC.INPSRاالتصال

واللجمنأي خطورةیس ھناكلو بوزارة الھجرة وضعك في اإلقامة إذا اتصلت تفقد الدعم المالي أو .وء والجنسیة الكندیةأن

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

موقع ح في،على تفاصیل أكثر عن الحیاة في كندااإلنترنت على كومة كندایحتوي التوطین بمنظمات خدمات وقائمة وخریطة
التدریب اللغة بالمجان وخدمات تقییم البالد، ومعلومات عن أنحاء في جمیع إضافیة،المجتمعات .ك للسفر إلى كنداتُِعدّوموارد

www.canada.ca/immigration

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/contact-ircc/offices/international-visa-offices.html
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