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 !به اونتاریو خوش آمدید

ممکن  ،ترک کردن دوستان و خانواده ميتواند دشوار باشد. رفتن به یک کشور جدید ميتواند مشکل باشد
مدرسه، خدمات . است خيلی از امور با آنچه در کشوری که به تازگی آنرا ترک کرده اید تفاوت داشته باشد

جا افتادن . مدید ميتواند برای شما بسيار عجيب باشندبهداشتی، اشتغال و قانون بسته به جایی که از آن آ
در اونتاریو ممکن است به مدت زمان زیادی نياز داشته باشد، مخصوصا اگر اطالعات درستی نداشته باشيد و 

 .ندانيد که باید چه بکنيد
ان و که سایتی است مخصوص تازه وارد Settlement.Orgتوسط کارکنان سایت  (First Days) روزهای اول

این سایت . راه اندازی شده توسط افرادی که به طور مستمر به تازه واردان کمک ميکنند، نوشته شده است
واردان دارند پاسخ ميدهد و به آنان کمک ميکند اولين گامهای خود را برای   به مهمترین سواالتی که تازه

 .جدیدشان بردارند اقامت گزیدن در اونتاریو بعنوان خانه 
این . نکاتی را به شما می آموزد که برای دو هفته اول ورود خود به اونتاریو نياز دارید (First Days) اول روزهای

بلکه در گامهای نخستين به کمک . دهد مجموعه به تمام سواالت شما درباره زندگی در اونتاریو پاسخ نمی
 ًآنها اطالعات بدست آورید، و ما بعدا مکانهای بسيار دیگری وجود دارند که ميتوانيد از طریق. آید شما می

اگر به یک کامپيوتر واینترنت دسترسی دارید، برای اطالعات . درباره این مکانها بيشتر به شما خواهيم گفت
بيشتر درباره هر چيزی که اینجا ميخوانيد یا برای هر سوال دیگری که ممکن است برای شما پيش بياید به 

 .مراجعه کنيد www.settlement.orgنشانی در  Settlement.Orgوب سایت 
. ممکن است یافتن نقطه شروع کار برای شما مشکل باشد. این راهنما حاوی اطالعات بسيار زیادی است

اما از شما خواهش ميکنيم کمی وقت صرف کنيد و این راهنما را با دقت بخوانيد تا مطمئن شوید که ميدانيد 
  .چگونه باید ادامه دهيدچه چيزهایی برای شما مهم هستند و

ند در برخی از موارد مهم به آنها کمک کنند و برای آنها توضيح ميتوانبعضی از افراد در اینجا دوستانی دارند که 
د بسيار مفيد باشد، اما به هر حال راهنما را ميتواناین . دهند که بعضی از امور در کانادا به چه صورت است

ممکن است دوستی نداشته . اید دتان همه موارد مهم را به درستی فهميدهبخوانيد تا مطمئن شوید که خو
همچنين . باشيد که منتظر شما باشد در اینصورت کارهای زیادی وجود دارد که باید به تنهایی انجام دهيد

 .دند به شما کمک کننميتوانپيش از آمدن به اونتاریو انجام دهيد که  ميتوانيدکارهای زیادی وجود دارد که 
باید فرمهای دولتی زیادی را پر . های نخست ورود تان به کانادا، کارهای زیادی برای انجام دادن دارید در هفته

، SINآشنا شوید، مانند  ميدانيدتا با اسم هایی که معنی آنها را ن ميکنداین فرم ها به شما کمک . کنيد
OHIP ،CCTBآنها را از اینترنت دانلود  ميتوانيداغلب . اخت کنيدشما نباید برای این فرم ها پولی پرد. ، و غيره
در سازمان های  ميتوانيدشما . نيازی ندارید تا برای دریافت کمک در تکميل این فرم ها پولی بپردازید. کنيد

با آنها  ميتوانيداز طریق این راهنما متوجه خواهيد شد که چگونه . مخصوص مهاجران کمک رایگان دریافت کنيد
 .يریدتماس بگ

فهرستی از . بندی شده است ، به صورت موضوعی طبقهSettlement.Orgاین راهنما به مانند وب سایت 
بخشهای . های نخستين ورود خود به اونتاریو انجام دهيد به شما ارائه خواهد شد کارهایی که باید طی هفته

. اطالعات بيشتری برای شما دارد هر بخش. مختلف این راهنما این موارد را با جزئيات بيشتر توضيح ميدهد
 ميتوانيدهای مشروح تر در وب سایت وجود دارند، و نيز اطالعاتی در زمينه اینکه از کجا  لينک هایی به مقاله

 .شما ميتوانيد فرمهای مهم را از وب سایت دانلود کنيد و سپس چاپ نمایيد. کمک بگيرید

 های نخست انجام دهيد کارهایی که باید در هفته
ممکن است الزم نباشد همه این کارها را انجام . شما ميتوانيد تصميم بگيرید که چه کاری را اول انجام دهيد

بعضی از کارها را . برای مثال، اگر فرزند ندارید، نيازی نيست یک مدرسه نزدیک به منزلتان پيدا کنيد. دهيد
 .ا شماره بيمه اجتماعیباید بالفاصله انجام دهيد مانند درخواست برای کارت بهداشت ی
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آنها کمک بسيار . ممکن است در شهری که مایل به زندگی هستيد دوستان یا خویشاوندانی داشته باشيد
آنها ميتوانند جای هر چيز را در شهر به شما نشان دهند، و به شما کمک کنند تا . خوبی برای شما هستند
 .کنند تا درباره اجتماع جدید خود بيشتر بدانيدآنها ميتوانند به شما کمک . جایی برای ماندن بيابيد

 

 یافتن مکانی برای زندگی •
 (SIN)درخواست برای شماره بيمه اجتماعی  •
 (OHIP)درخواست برای کارت بهداشت  •
 مزایای ماليات فرزنددرخواست برای  •
 باز کردن یک حساب بانکی •
 یافتن شغلبدست آوردن اطالعات در مورد  •
 به خانه شما (Settlement Agency)سکان یافتن نزدیکترین سازمان ا •
 یافتن نزدیکترین مرکز پزشکی اجتماعی به خانه شما •
 یافتن نزدیکترین مرکز کاریابی به خانه شما •
 یافتن نزدیکترین کتابخانه عمومی به منزل شما •
 بدست آوردن اطالعات در زمينه حقوق شما به عنوان یک کارمند و یک مستاجر •
 ه تحصيل فرزندانتان در مدرسهآگاهی از نحوه شروع ب •
 تهيه کردن نقشه خيابانها و پيدا کردن مسير اتوبوسها •
 تان یافتن یک کالس انگليسی برای خود و خانواده •
 یافتن محلی برای خرید کردن •
 www.settlement.orgجستجو برای اطالعات در  •

 چقدر هزینه دارد؟زندگی و اقامت در کانادا 

 Citizenship)مرکز تابعيت و مهاجرت کانادا . این ميتواند بيش از آنچه شما فکر ميکنيد هزینه داشته باشد
and Immigration Canada)  به هنگام ورود به کانادا به آنها " گواهی تمکن مالی"از شما ميخواهد یک

از ورود به کانادا به اندازه کافی پول برای حمایت از خود و آنها از شما ميخواهند ثابت کنيد که پس . ارائه دهيد
 .تان دارید  خانواده

اما ميزان پولی که آنها ميخواهند شما داشته باشيد احتماال برای داشتن یک زندگی مانند زندگی که در 
. کنند ی پيدا توانند شغل  بسياری از تازه واردان به مدت چندین ماه نمی. اید کافی نيست  کشور خود داشته

 .خواهيد بسازید مدتی طول خواهد کشيد تا زندگی جدید خود در اینجا را آن طور که می

بعضی از . وقتی یک آپارتمان ميگيرید، باید اجاره اولين و آخرین ماه را پيش از نقل مکان به خانه بپردازید
امکان دارد که . آپارتمان خود اثاثيه بخرید شما باید برای. ها مبله هستند، اما اکثر آنها مبله نيستند آپارتمان

شما باید هزینه رفت و آمد، تلفن، مواد غذایی، دارو، تفریحات . نياز داشته باشيد لباسهای زمستانی بخرید
 .هایی که باید بپردازید مفصل است  ليست هزینه. را بپردازید... و

مونه مقاله هزینه زندگی در کانادا مقاله برای مشاهده چند ن. ها در تمام شهرها یکسان نيستند هزینه
به آدرس   Settlement.Orgرا در زندگی در کانادا برای یک خانواده سه نفری چقدر هزینه دارد؟ 

www.settlement.org/FD/01 بخوانيد. 

تا حدی که امکان . مت در آن هستيد چقدر هزینه داردشما باید بدانيد که زندگی در شهری که مایل به اقا
 .دارد پول همراه خود بياورید تا زندگی در چند ماه اول را برای خود آسانتر نمایيد
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 ورود به اونتاریو 

از دارید در زمينه مهاجرت یا وضعيت ویزا  را که ی، هر سوالميکنيدرا طی  یو مهاجرت یگمرک تشریفاتوقتی 
مورد  جواب هایاگراین کار را به زمان دیگری موکول کنيد، امکان دارد دریافت . انادا بپرسيدمسئول مهاجرت ک

 .نيازتان مشکل تر باشد

آیم  وقتی به عنوان یک مهاجر جدید به کانادا میخوانيد، مقاله  این راهنما را می نورود تااگر پيش از 
 . را مطالعه نمایيدچه مدارکی باید همراه داشته باشم؟ 

www.settlement.org/FD/02 
پيرسن در تورنتو به زمين نشسته . لستر ب (Lester B. Pearson)اگر پرواز شما در فرودگاه بين المللی 

اطالعات مهاجران  خدمات پذیرش و (Immigrant Reception and Information Services)است، کيوسک 
(IRIS) این بسته به شما خواهد گفت که وقتی . بسته اطالعاتی مفيدی برای کمک به شما خواهد داشت

را کجا پيدا  ميکنندبرای اولين بار وارد اونتاریو شدید باید چه کنيد، و آژانسهایی که به مهاجران تازه وارد کمک 
 . کنيد

. لی که قصد دارید در آن بمانيد را به شما بگویندبهترین راه برای رسيدن به مح ميتوانندکارکنان در فرودگاه 
. برسانند ميخواهيد غالبا اتوبوس، تاکسی و سایر وسایل حمل و نقل دارند تا شما را به جایی که  افرودگاه ه

 شيوه هابروید بسيار بيشتر از سایر  ميخواهيد بسته به جایی که شما  شيوه هاامکان دارد بعضی از این 
شند بنابراین قبل از انتخاب نوع وسيله هزینه را از کارکنان فرودگاه یا خدمات ایاب و ذهاب هزینه داشته با

 .بپرسيد

 آشنا شدن با شهر جدیدتان

شما باید بخشی از . کارهای زیادی هست که باید انجام دهيد ميشویدوقتی برای اولين بار وارد این شهر 
بهترین راه برای انجام این کار آن است که مانند . ص دهيدزمان خود را به آشنا شدن با شهر جدیدتان اختصا

 ! یک توریست رفتار کنيد

پيش از اینکه وارد شهر شوید، اطالعات توریستی مربوط به شهری را که قصد دارید در آن ساکن شوید 
سياری این کار از ب. وقتی وارد شهر شدید، چند روز با ماشين یا با اتوبوس در شهر بگردید. بدست آورید

 : تا ميکندگشت و گذار در شهر جدیدتان به شما کمک . ميکندجهات به شما کمک 
 های مختلف کجا هستند متوجه شوید که مغازه •
 بهترین راه را برای رسيدن به مکانهای مختلف پيدا کنيد •
 متوجه شوید که چه فعاليتها و مکانهایی برای شما وجود دارند •

 کسبونت در خانه جدیدتان را شروع کنيد اینها روشهای خوبی برای پيش از آنکه کارهای مربوط به سک
 . آرامش و تجدید قوا پس از سفرتان هستند

 درباره اونتاریو

 آب و هوا

حتی در یک منطقه . ای به منطقه دیگر متفاوت است اونتاریو استان بزرگی است، بنابراین دمای هوا از منطقه
گویندگان . عموال، ماه ژانویه سردترین ماه سال است و جوالی گرمترینم. متغير باشد ميتواندنيز دمای هوا 

را نيز اضافه  (F)، اما اغلب درجه فارنهایت ميکننداعالم  (C)رادیو و تلویزیون دمای هوا را به درجه سلسيوس 
 . ميکنند

 : سال از چهار فصل تشکيل شده است

 مارس 19 دسامبر تا 21 -زمستان
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دسامبر، ژانویه و (طی ماههای فصل زمستان. بارد معموال برف می. هوا سرد استدر فصل زمستان، دمای 
دمای هوا در بعضی نقاط استان ممکن است . است C°0، دمای هوا در اکثر نقاط کشور، روز و شب زیر )فوریه

. ف استدر اکثر مناطق اونتاریو، از اواسط دسامبر تا اواسط مارس سطح زمين پوشيده از بر .برسد C°25-به 
 .تر و سردتر خواهند بود طوالنی ازمستان ههر چه به سمت شمال نزدیکتر شوید، 

www.settlement.org/FD/24 

 ژوئن 20مارس تا  20 -بهار

یابد، اما شبها  میدمای روزانه هوا طی این فصل افزایش . بهار در اکثر بخشهای اونتاریو فصلی بارانی است
 . است C°12دمای متوسط روزانه در ماههای مارس، آوریل و مه آوریل حدود . مانند خنک می

 سپتامبر 21ژوئن تا  21 -تابستان

ترین ماههای  ، اما برای بيشتر ساکنين اونتاریو، ژوئيه و آگوست اصلیميشودژوئن آغاز  21فصل تابستان از 
در بخشهای جنوبی اونتاریو، . ب و هوا در اکثر نقاط کشور بسيار گرم استدر تابستان، آ. تابستان هستند

آب و هوا در فصل تابستان . رسد می C°30است و اغلب به بيش از  C°20دمای روزانه هوا معموال باالی 
در تلویزیون و رادیو هشدارهایی درباره مشکالت سالمتی ناشی از گرما، . بسيار گرم و مرطوب باشد ميتواند

 . خورشيد و غبار خواهيد شنيد

 دسامبر 20سپتامبر تا  22 -)ميشودخزان نيز گفته (پایيز 

و برگهای بسياری از  ميشودهوا خنک . ميشود، پایيز، در ماه سپتامبر آغاز به اصطالح رایج ترفصل خزان یا، 
. بسيار بارانی باشد تواندميآب و هوا در این فصل از سال . ریزند دهند و روی زمين می درختان تغيير رنگ می

دمای متوسط روزانه در اکثر نقاط . در برخی بخشهای شمالی اونتاریو، امکان دارد در اواخر اکتبر برف ببارد
ماههای فصل  .ميکنددمای هوا کاهش پيدا  ميشوداست، و وقتی زمستان نزدیک  C°12تا  C°10استان بين 

 . پایيز سپتامبر، اکتبر و نوامبر هستند

آیيد، فصل زمستان  اگر از یک کشور گرمسير می. بسيار سرد و برفی باشند ميتوانددر اونتاریو  اتان هزمس
زمستان فصل تفریح در برف است، اما بدست آوردن اطالعات درباره . برای شما یک غافلگيری بزرگ است

 : دارید عبارتند از که به آنها نياز زمستانیلباسهای . خطرات و چگونه گرم ماندن بسيار اهميت دارد
 های گرم چکمه •
 یک پالتوی ضخيم، و بادگير •
 یا روی صورت/دور گردن و برای یک شال •
 رآستر دا دستکش های •
 زیرپوش گرم •
این بخش مهمی از لباسهای زمستانی است زیرا افراد بخش . کالهی که روی گوشها را بپوشاند •

  .دهند اعظمی از گرمای بدنشان را از طریق سر از دست می

ها از وضعيت آب وهوا در منطقه خود آگاه  با گوش دادن به رادیو، دیدن تلویزیون یا خواندن روزنامه ميتوانيدشما 
 . شوید

 یافتن کمک

 های اسکان سازمان 

این . به شما کمک کنند زندگی خود را در اونتاریو آغاز نمایيد ميتوانندهای بسياری وجود دارند که  سازمان 
های خدمات اسکان و   سازمان (Settlement or Immigrant Service Agencies)نام ها با   سازمان

 . ميکنندآنها به مهاجران تازه وارد به اونتاریو کمک . ميشوندمهاجران شناخته 

در شهر  ميکنندآنها به شما کمک . اسکان نزدیک به خود را بيابيد سازمانبه محض اینکه وارد اونتاریو شدید، 
 سازمان. امکان دارد وقتی برای اولين بار وارد شهر شدید در یک هتل ساکن شوید. ستقر شویدجدیدتان م

به شما  ميتوانندآنها همچنين . به شما کمک کنند تا اولين مکان برای زندگی را بيابيد ميتوانندهای اسکان  
 .کمک کنند تا در مورد جامعه اقليت جدید خود اطالعات کسب کنيد
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، مراکز چند فرهنگی، یا آژانسهای خدمات ISAPید که این مراکز را آژانسهای وافراد دیگر بشن امکان دارد از
. ممکن است در کشور خود این نوع خدمات را داشته باشيد و ممکن است نداشته باشيد. نامند مهاجران می

 : د ازبرخی از این خدمات عبارتن. در کانادا، خدمات اسکان رایگان و هميشه محرمانه هستند
 کتبیو ترجمه  شفاهیترجمه  •
های کارآموزی یا  ، برنامهاشتغالکمک در زمينه یافتن مکانی برای سکونت، کالسهای زبان انگليسی،  •

 مکانهایی برای خرید مواد غذایی، پوشاک یا اثاثيه با قيمت ارزان
 کمک در زمينه تکميل فرمها و کارهای اداری •
 در جامعه اقليتاطالعات در زمينه منابع مفيد دیگر  •

یا خدمات اسکان یا  سازمانهنگاميکه وارد جامعه اقليت جدید خود شدید برای یافتن یک  ميتوانيدشما 
 .بخش یافتن کمک نزدیک به خانه مراجعه کنيد Settlement.Orgبه وب سایت  ميتوانيدجستجو کنيد یا 

www.settlement.org/FD/04 

  [Newcomer Information Centres (NIC)] مراکز اطالعات تازه واردان

ها NIC. مراجعه کنيد (NIC)ابتدا به یک مرکز اطالعات تازه واردان  ميتوانيداگر در تورنتو یا منطقه پيل هستيد، 
در منطقه بزرگ تورنتو  به شما کمک کنند ميتوانندکه  معرفی می کنندشما را به آژانسهای جامعه اقليت 

 . به خود در دفاتر تلفن جستجو کنيد NICبرای یافتن نزدیکترین . ساکن شوید

 مراکز اطالعات جامعه اقليت

اگر به دنبال اطالعاتی در زمينه خدمات جامعه اقليت، اجتماعی، بهداشتی یا دولتی هستيد، با مرکز محلی 
قادر خواهند بود به شما کمک کنند که خدمات رایگان نزدیک به آنها . اطالعات جامعه اقليت خود تماس بگيرید

که اطالعات شخصی خود را  نيستاحتياجی . خدمات آنها رایگان و محرمانه است. را بيابيد نسکونت تامحل 
 .در اختيار آنها قرار دهيد

به دنبال نام . دبرای یافتن نزدیکترین مرکز اطالعات جامعه اقليت، در صفحات آبی دفتر تلفن جستجو کني
اگر . ميدهددفتر تلفن شماره تلفن و آدرس مرکز را در اختيار شما قرار . اطالعات جامعه اقليت بگردید

اطالعات مصرف دانيد چگونه از دفتر تلفن استفاده کنيد، به بخش استفاده از دفتر تلفن در قسمت  نمی
 . این راهنما مراجعه نمایيد کننده

تماس بگيرید تا اطالعات مربوط به جامعه اقليت خود را بدست  211با شماره  توانيدميدر بسياری از مناطق 
 . آورید

  مرکز تابعيت و مهاجرت کانادا

سوالی داشتيد، با مرکز تلفن مرکز تابعيت و  نمهاجرت تااگر پس از اینکه وارد کانادا شدید درباره وضعيت 
 . تماس بگيرید (CIC) (Citizenship and Immigration Canada)مهاجرت کانادا 

 . روز هفته از طریق تلفن گویا بدست آورید 7ساعته، و  24اطالعات مورد نياز خود را  ميتوانيدشما 

بعدازظهر، از دوشنبه تا جمعه  4:00صبح تا  8:00با یک شخص صحبت کنيد، بين ساعات  ميخواهيد اگر 
مرکز تلفن فقط به . با مرکز تلفن تماس بگيرید يدميتوان 2100-242-888-1از طریق شماره . تماس بگيرید

 .ميدهدزبانهای انگليسی و فرانسه خدمات ارائه 
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 مسکن

 یافتن مکانی برای زندگی

در صورت امکان، پيش از آنکه وارد کانادا شوید ترتيبی دهيد تا محل زندگی خود را برای چند شب اول مشخص 
در کشور خود تماس بگيرید تا مکانی را در تورنتو یا شهر دیگری در  شما ميتوانيد با یک آژانس مسافرتی. نمایيد

 .اونتاریو بيابد و رزرو کند
با  ONTARIO (1-800-668-2746)-800-1، ميتوانيد از طریق شماره وقتی درامریکای شمالی هستيد

کند تا اتاقی پيدا  ميتواند به شما کمک(Tourism Ontario) اونتاریو توریسم. توریسم اونتاریو تماس بگيرید
 .این خدمات رایگان است. کنيد و آن را رزرو نمایيد

شما ميتوانيد در یک . شما باید حين مدتی که به دنبال محلی برای زندگی هستيد در مکانی موقتی بمانيد
، هتل آپارتمان، مسافرخانه یا پانسيون دانشجویی در یک دانشگاه یا )برکفست-اند-بد(هتل، مهمان سرا 

شما ميتوانيد برای چند روز، چند هفته، یا چند ماه با هزینه کمتری نسبت به یک هتل، در یک . لج بمانيدکا
برکفست اتاقی در خانه یک فرد است که -اند-یک اتاق بد. مسافرخانه یا پانسيون دانشجویی بمانيد
 .دهد صاحبخانه در آن هر روز به شما صبحانه می

پارسن در تورنتو . لستر ب (Lester B. Pearson)دن وارد فرودگاه بين المللی اگر بدون داشتن جایی برای مان
تماس  3660-672-905بگردید یا با شماره  (IRIS)شدید، به دنبال عالمت خدمات پذیرش و اطالعات مهاجران 

. يار دارندآنها همچنين اطالعاتی راجع به هتل ها و مکانهایی برای ماندن در نزدیکی فرودگاه در اخت. بگيرید
هتلهای نزدیک به فرودگاه گران هستند، بنابراین سعی کنيد به دنبال هتل هایی باشيد که به شهر نزدیکتر 

 .هستند

شما به . ممکن است اولين خانه شما آنی نباشد که ميخواهيد. ها در اونتاریو گران هستند  بسياری از خانه
سعی . که ميخواهيد در کدام محل زندگی کنيد نا شوید و بدانيدزمان نياز دارید تا با بازار امالک استيجاری آش

 .کنند واردان طی چندین ماه شغلی پيدا نمی بسياری از تازه. کنيد پول زیادی برای مسکن خرج نکنيد
کل درآمد خود قبل از کسر ماليات را صرف هزینه محل  (%33.3)سوم  یکند، بيش از ميگویاکثر کارشناسان 

 .زندگی نکنيد

 های مسکن  زینهگ

دانشجویان و . پول پس انداز کنيد ميتوانيداز طریق استفاده اشتراکی از یک آپارتمان یا یک خانه با افراد دیگر 
ند همين کار را انجام دهند تا پول پس ميتوان، اما بزرگساالن هم ميدهنداین کار را انجام  ًمعموالافراد جوان 
 .انداز نمایند

ها در   ، هزینه اجارهًمعموال. دازید های متفاوتی بپر  ای مختلف شهر باید هزینههمتشما برای زندگی در قس
پيش از آنکه وارد کانادا شوید تا جایی که ممکن است درباره . مناطق نزدیک به مرکز یک شهر اصلی بيشتر است

 .ها اطالعات کسب کنيد  بازار کرایه

 :ته باشيدسواالتی که پيش از اجاره کردن باید در ذهن داش
 آیا این آپارتمان به ایستگاههای اتوبوس یا مترو نزدیک است؟ •
های عمومی،   مدارس، فروشگاهها، خشکشویی(چه خدمات دیگری در نزدیکی آن وجود دارند؟  •

 )ها پارکها، زمينهای بازی، مراکز اجتماعی، کلينيکهای پزشکی، کليسا
 آیا آپارتمان خلوت و ساکت است؟ •
 آیند؟ ور به نظر میسایر مستاجران چط •
 در صورتيکه ماشين دارید، آیا جایی برای پارک کردن آن وجود دارد؟ •
 آیا این محله امنيت دارد؟ •
 اگر فرزند دارید، آیا این آپارتمان به مدرسه نزدیک است؟ •
 آیا برای گرمایش و برق باید هزینه اضافی پرداخت کنيد؟ •
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 منابع

يد از طریق آنها پيش از آنکه به اونتاریو بيایيد اطالعات بيشتری در در ادامه منابعی معرفی ميشوند که ميتوان
 .زمينه مسکن بدست آورید
این خدمات با نامهای مدیریت امالک استيجاری یا بنگاه های امالک استيجاری  :خدمات اجاره امالک
ان جدید ها کمک ميکنند تا مستاجر  اینها شرکتهایی هستند که به صاحبخانه. نيز شناخته ميشوند

ای در زمينه یافتن محلی برای  شما ميتوانيد با آنها تماس بگيرید تا در برابر پرداخت هزینه. بيابند
 .زندگی به شما کمک کنند

آیا در صورتيکه از خدمات آنها راضی نبودید پول شما را بر . ميدهنداز آنها بپرسيد که چه خدماتی ارائه 
  .و از این خدمات استفاده نکنيد نپردازید، هيچ پولی ميکنندگردانند؟ اگر این کار را ن می

این یک راهنمای آنالین برای افرادی ست که به  :(Relocate Canada) جا به جایی به کانادا
شما ميتوانيد به دنبال شهری که ميخواهيد بگردید و اطالعاتی در . آیند یا نقل مکان ميکنند کانادا می

شما همچنين . ها و موارد بسيار دیگر بدست آورید آب و هوا، هزینه زمينه مسکن، مراقبت از کودک،
 www.settlement.org/FD/03 .ميتوانيد دفتر راهنمای تلفن شهری را که ميخواهيد دانلود نمایيد

ت که در آن موسسات تجاری بخشی از دفتر تلفن اس" صفحات زرد": (Yellow Pages) صفحات زرد
. اند بندی مرتب شده کسب و کار ها با توجه به دسته. اند ای به صورت الفبایی ليست شده و حرفه

به  www.settlement.org/FD/18شما ميتوانيد از طریق صفحات زرد با استفاده از اینترنت در سایت 
 .خدمات اجاره امالک بگردیددنبال 

ها در  بندی شده دارند که بسياری از صاحبخانه بخشی طبقه ها در اونتاریو اکثر روزنامه: نيازمندی ها
یک ماه پيش از آنکه بخواهند  ًمعموالها  صاحبخانه. ميکنندآن امالک مخصوص کرایه یا اجاره را ليست 

 .ميکنندارتمان خود را در روزنامه ليست کسی به آپارتمان آنها نقل مکان کند مشخصات آپ
ای  تا اطالعات بيشتری درباره هزینه و موجود بودن نوع خانه ميکندها به شما کمک  خواندن این آگهی

های نيازمندی مسکن را در وب سایت  شما ميتوانيد این آگهی. که مد نظر شماست بدست آورید
 .های اونتاریو مشاهده کنيد بسياری از روزنامه
ای پيدا  پيش از اینکه در اینجا خانه ًمعموالرو شوید   ها روبه خواهيد خودتان با صاحبخانه در صورتيکه می

پيش از اینکه به اونتاریو بيایيد با یک صاحبخانه  ميتوانيدشما . کنيد باید تا زمان ورود به کانادا صبر کنيد
  بيشتر صاحبخانه. رای شما کنار گذاشته شودتماس بگيرید، اما انتظار نداشته باشيد که یک آپارتمان ب

شان را به شما اجاره دهند ميخواهند که شخصا شما را مالقات   ها پيش از اینکه آپارتمان یا خانه
 .کنند

 سازمان های اسکان

آنها . يد با یکی از سازمان های اسکان در محل جدید خود تماس بگيریدميتوانپس از اینکه وارد اونتاریو شدید، 
ند به شما کمک کنند تا مسکن، و شغل پيدا کنيد و نيز ميتوانآنها . ميدهندخدمات زیادی به تازه واردان ارائه 

تا هر نوع خدمات و اطالعات دیگری که برای مستقر شدن در اجتماع جدید خود نياز دارید را  ميکنندکمک 
 .بدست آورید

، مراکز چند فرهنگی، یا مراکز کمک به مهاجران ISAPبعضی از افراد این مراکز را به نام سازمان های 
 .ميکنندآنها به مهاجران جدید در اونتاریو کمک . همه این نامها مفهوم یکسانی دارند. شناسند می

 .يد به هنگام ورود به اجتماع جدید تان به یک سازمان اسکان مراجعه کنيدميتوانشما 
تن کمک نزدیک به خانه، ليستی از این سازمان ها پيدا و در بخش یاف Settlement.Orgيد در ميتوانشما 
 www.settlement.org/FD/04کنيد 

 مراکز کمک برای اسکان

. تا مسکن ارزان قيمت پيدا کنند ميکندبسياری از جوامع مراکز کمک برای اسکان دارند که به مردم کمک 
افرادی که پول زیادی در . يد از این خدمات استفاده نمایيدميتوانز اینکه وارد اونتاریو شدید شما فقط پس ا
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د به شما کمک کند تا مرکز کمک به ميتوانیک سازمان اسکان . ميکننداختيار ندارند از این خدمات استفاده 
 .اسکان را در شهر خود بيابيد

 :خدمات آنها شامل موارد زیر است
 رای یافتن مسکنکمک به شما ب •
قانونی که از مستاجران  -نشينی مسکونی ارائه اطالعات در زمينه خدمات حقوقی و قوانين اجاره •

 ميکندحمایت 
 بندی پولتان ارائه اطالعات در زمينه بودجه •
کمک به مستاجران برای صحبت کردن با مشاوران اجتماعی، ارائه دهندگان خدمات حقوقی،  •

 اعی اسکان و مدیران امالکدهندگان خدمات اجتم ارائه
 های شخصی و خصوصی ارائه ليست صاحبخانه •
 ارائه اطالعات درباره صاحبخانه و تحصيالت •
 کمک به شما برای درخواست اسکان اجتماعی •
 پناهگاه/ارائه اطالعات در زمينه مسافرخانه •
مانند مواد غذایی، هایی که نيازهای دیگر شما را برطرف ميسازد،  کمک به شما در زمينه یافتن برنامه •

 پوشاک یا بهداشت

 تابلو اعالنات

ها و دیگر  های عمومی، خوار بار فروشی های اعالنات را در مراکز اجتماعی، خشکشویی يد تابلوميتوانشما 
اطالعاتی در زمينه مکانهای موجود برای  ًمعموالاین تابلوهای اعالنات . مراکز تجاری محلی مشاهده کنيد

 .ندميدهاجاره ارائه 
ها تابلو اعالنات مسکن، وب سایت و دفاتر مسکن دارند تا به دانشجویان در زمينه  ها و کالج بيشتر دانشگاه

اگر دانشجو هستيد، تابلو اعالنات مسکن را در بخش خدمات . یافتن مکانی برای اجاره کردن کمک نمایند
 .این اطالعات منابع بسيار خوبی هستند. مسکن دانشگاه چک کنيد

های  را جلوی آپارتمان ها یا روی پنجره" اتاق خالی"یا " برای اجاره"عالمت های يد ميتوانهی شما گا
يد از سرپرستان مجتمع ميتوانشما همچنين . هایی که اتاق یا آپارتمان برای اجاره دارند مشاهده کنيد خانه

ز آنها بخواهيد که نام شما را در ليست ا. یا خير ميشودآپارتمان ها سوال کنيد که آیا آپارتمانی به زودی خالی 
 .انتظار ثبت کنند

به آنها بگویيد که به دنبال . اطالعاتی در زمينه مکانهای موجود برای اجاره دارند ًمعموالخویشاوندان و دوستان 
  .مکانی برای اجاره کردن ميگردید

که در خانه خودشان، آپارتمان یا اتاقی هایی  ابتدا به دنبال ساختمانهای کوچکتر باشيد یا به دنبال صاحبخانه
که نام افرادی که در  ميخواهندبعضی از شرکتهای بزرگ مخصوص اجاره کردن خانه از شما . برای اجاره دارند

یا ممکن است از شما بخواهند که پيش از آنکه مکانی را به . شناسند به آنها ارائه دهيد این شهر شما را می
 .ار زیادی را به عنوان ودیعه به آنها پرداخت کنيدشما اجاره دهند مبلغ بسي

 م یک خانه یا آپارتمان برای اجاره پيدا کنم؟ميتوانچگونه : اطالعات بيشتر را در این قسمت مشاهده کنيد
www.settlement.org/FD/05 

 ها اسناد و تقاضانامه

 :که این مدارک را برای درخواست اجاره ارائه نمایيد ممکن است الزم باشد
 ميکندای از سوی کارفرمای شما که ميزان درآمد شما را مشخص  نامه •
 دهد شما به اندازه کافی پول دارید اظهارنامه بانکی که نشان می •
 یک بررسی ميزان اعتبار •
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دهد تا در صورتيکه  عهد میفردی که ت( ميکندیک ضامن یا کسی که به طور مشترک قرارداد را امضا  •
 ، در صورتيکه درآمد شما کم است، یا درآمدی ندارید)، اجاره را بپردازدشما نتوانيد

 های قبلی، دوستان، مشاور اسکان یا معلم زبان صاحبخانهمعرف های شخصی، مانند  •

دکی را در اونتاریو بعضی از مهاجران تازه وارد و پناهندگان پول بسيار کمی دارند، شغل ندارند و افراد ان
 .ند همه این اسناد را ارائه دهندميتوانآنها ن. شناسند می

 ودیعه

يد این ميتوانشما . ای برای ماه آخر اجاره بپردازید پيش از اینکه به مکانی نقل مکان کنيد باید ودیعه ًمعموال
 .دریافت رسيد کنيد هميشه تقاضای. مبلغ را به صورت نقدی، چک، چک تضمينی یا حواله پولی بپردازید
گيرند، شما باید با شرکت خدمات شهری  اگر خدمات شهری مانند آب و برق تحت قرارداد اجاره قرار نمی

 .تماس بگيرید تا برای شما اشتراکی افتتاح شود و خدمات به شما ارائه گردد
. رسيد کتبی دریافت کنيد شما باید. مبلغی بيش از ميزان اجاره ماه اول و آخر را به عنوان ودیعه نپردازید

وقتی . ماند به شما سود قانونی پرداخت کند صاحبخانه شما باید برای هر سالی که مبلغ ودیعه پيش او می
این تنها نوع . قصد دارید خانه را تخليه کنيد، صاحبخانه اصل ودیعه و سود آن را به شما پرداخت خواهد کرد

   .يشودمودیعه است که از نظر قانون مجاز محسوب 
هزینه "برای خسارات احتمالی یا " تضمين"ها از یک مستاجر بخواهند مبلغی را به عنوان  اینکه صاحبخانه

 .آید که بيش از هزینه واقعی تعویض کليد است پرداخت کنند عملی غير قانونی به حساب می" کليد

 نامه اجاره

سپس شما . ا یک آپارتمان به شما اجاره دهدهنگاميکه صاحبخانه درخواست تان را تایيد کرد، آماده است ت
و شخص یا ) مستاجر(این یک قرارداد حقوقی بين شما . نامه را امضا خواهيد نمود یک قرارداد اجاره یا اجاره

خواهد که یک  گاهی صاحبخانه از شما نمی). صاحبخانه(شرکتی است که خانه را از آن اجاره ميکنيد 
 .نام دارد" ماه-به-اجاره ماه"مورد  این. نامه را امضا کنيد اجاره
در هر دو صورت، . نامه امضا کنيد، یا به صورت ماه به ماه خانه را اجاره کنيد يد انتخاب کنيد که اجارهميتوانشما 

 .نشينی مسکونی اطاعت کنيد تان باید از قوانين اجاره شما و صاحبخانه
نامه را امضا کنيد باید با تمام اظهارات موجود در آن  ارهپيش از اینکه اج. نامه خود را به دقت بخوانيد اجاره

 .موافق باشيد
 :ميکندنامه موارد زیر را بيان  یک اجاره

 )ماه 12برای  ًمعموال(مدت قرارداد  •
 مبلغی که باید به عنوان اجاره بپردازید •
 یابد بها افزایش می زمانيکه اجاره •
 )پارکينگ و خدمات شهری: مانند(مواردی که در اجاره پيش بينی شده است  •
 سایر اطالعات و قوانين درباره آپارتمان •

نيازی نيست که . يد آن را تمدید کنيد یا به صورت ماه به ماه اجاره کنيدميتواننامه، شما  در پایان مدت اجاره
وع را از روز پيش از تخليه موض 60خواهيد از این خانه بروید، باید  اگر می. نامه جدید امضا نمایيد یک اجاره

 .طریق یک نامه کتبی به صاحبخانه اطالع دهيد و اعالم کنيد که در حال رفتن از این خانه هستيد
 :یک مستاجر باید

نامه شما  روز اول هر ماه است، اما در اجاره ًمعموالزمان پرداخت اجاره . اجاره را به موقع پرداخت کند •
 .ذکر شده که چه وقت باید اجاره را بپردازید

 .ها را در مکانهای مناسب قرار دهد تمان را تميز نگه دارد و زبالهآپار •
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مانند،  کنندگان برای چند روز پيش شما می مالقات. (اجازه ندهد افراد اضافی در آپارتمان زندگی کنند •
 ).اما نه برای مدت طوالنی

 .برای مستاجران ديگر مزامحت ايجاد نکند •

 :مند باشند مستاجران حق دارند از موارد زیر بهره
ای تميز، که خوب از آن نگهداری شده باشد و دارای برق، جریان آب باشد، و نيز لوازمی که به  خانه •

 .و سيستم گرمایش) یخچال و اجاق گاز( ميکننددرستی کار 
ای به شما ارائه  قبل از آنکه وارد آپارتمان شما شود نامهساعت  24صاحبخانه باید . حریم خصوصی •

 )آتش سوزی:مانند(ه یک مورد اضطراری روی دهد دهد، مگر اینک
 .نامه یا طبق قانون پایان دهند نشينی خود را طبق زمان مجاز در اجاره اجاره •

 
. ریزی کنيد که در صورت بروز آتش سوزی باید چه بکنيد پس از آنکه به خانه خود نقل مکان کردید، باید برنامه

بررسی کنيد که آژیرهای حساس به دود خانه شما به . کنيدسپس این برنامه را با خانواده خود تمرین 
 .خواهيد آنها را تعویض نمایيد های آن را خارج نکنيد مگر زمانيکه می هرگز باتری. ميکننددرستی کار 

 .تان بيمه مستاجران بگيرید فکر خوبی است که برای اعضای خانواده ًمعموال

به  Settlement.Orgمسکن در اونتاریو را در بخش مسکن  يد اطالعات بيشتر در زمينه یافتنميتوانشما 
 .بدست آورید www.settlement.org/FD/06آدرس 
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 بهداشت

دولت کانادا و . بسيار اهميت دارد که پيش از ورود، نظام بهداشتی و درمانی اونتاریو را به درستی بشناسيد
طرح بيمه درمانی . گيرند های خدمات پزشکی و بيمه درمانی ماليات می ی استانی برای پرداخت هزینهدولتها

 .دهد خدمات اوليه و اورژانس پزشکی را به طور رایگان به ساکنين اونتاریو ارائه می (OHIP)اونتاریو 

 (OHIP) درخواست برای طرح بيمه درمانی اونتاریو

 کارت بهداشت شما 

OHIP  به وسيله این کارت خدمات مختلف . بيمه درمانی اونتاریو استطرح
و اورژانس درمانی   این کارت هزینه بيشتر خدمات ابتدایی. ميشوددرمانی ارائه 

 .ميکندرا پرداخت 

OHIP دهندگان  ارائه. دهد هزینه داروها یا خدمات دندانپزشکی را پوشش نمی
کلينيکهای همگانی، کارت  خدمات درمانی، مانند پزشکان، بيمارستانها و

بسيار اهميت دارد که . ميکنندد چک ميکنيرا هر بار که به این مکانها مراجعه ) OHIPکارت (بهداشت شما 
 .هميشه کارت بهداشت خود را همراه داشته باشيد تا در موارد اورژانس بتوانيد خدمات پزشکی دریافت کنيد

دریافت  OHIPماه در اونتاریو زندگی کرده باشند کارت  (3)ه مدت سه پيش از اینکه ب ندميتواننواردان  اکثر تازه
. کارت شما را سه ماه پس از اینکه درخواست ارائه دادید به آدرس شما پست خواهد نمود OHIP. نمایند

بسيار اهميت دارد به محض ورود به اونتاریو برای دریافت کارت بهداشت خود درخواست ارائه دهيد تا در 
 .زمان ممکن بيمه شویدکمترین 

 Ontario)با وزارت بهداشت و مراقبت طوالنی مدت اونتاریو . بروید OHIPترادفیکی از برای درخواست به باید 
Ministry of Health and Long-Term Care) شماره . تماس بگيرید و بپرسيد که نزدیکترین دفتر کجا است

باشد، و در صورتيکه از  از اونتاریو رایگان می نقطهاز هر تماس با آن  واست،  1153-268-800-1تلفن آنها 
 .زنگ بزنيد 4327-327-416گيرید به شماره  تورنتو تماس می

شما همچنين باید اصل مدارکی که وضعيت . روید، باید یک فرم تقاضا تکميل نمایيد می OHIPوقتی به دفتر 
سال یا بيشتر  ½15اگر فرزندانی دارید که . رائه دهيدا ،ميکننددر اونتاریو ثابت را  نسکونت تامهاجرت شما و 

عکس  نکارت شااز آنها برای  OHIPکارکنان دفتر . سن دارند، آنها نيز باید با شما به این دفتر مراجعه کنند
 .خواهند گرفت

 .ارسال خواهند نمودبا پست  نبرای تاتقاضای شما را پذیرفت، کارت بهداشت شما را  OHIPپس از آنکه 

ماه مدت انتظار نيز از  3بيمه درمانی از یک شرکت خصوصی فکر خوبی است، در اینصورت طی  ریدن فوریخ
-800-1برای اطالعات بيشتر در زمينه شرکتهای بيمه از طریق شماره . بيمه درمانی برخوردار خواهيد بود

 Canadian Life) ی کاناداکه از سراسر اونتاریو رایگان است با انجمن بيمه عمر و بيمه درمان 268-8099
and Health Insurance OmbudService) (CLHIA) تماس بگيرید. 

 بيمه درمانی خصوصی

ليستی از شرکتهای خصوصی بيمه در اختيار داریم که طرحهای بيمه درمانی  Settlement.Orgما در 
ما . در بر نگيرد ميدهندارائه امکان دارد این ليست همه شرکتهایی که این نوع بيمه را . ميدهندشخصی ارائه 

 و بعدبهتر است که با تعدادی از این شرکتها صحبت کنيد . مميکنين جانب داریاز هيچ شرکت خاصی 
 .نوع بيمه را برای خود انتخاب نمایيد مناسب ترین

از  .خواهد بود" کانادا بازدیدکنندگان از" مخصوص ای که شما خواهيد خواست نوع ، نوع پوشش بيمهًمعموال
شما . یا خير ميدهندشرکت بيمه سوال کنيد که آیا مهاجران تازه وارد به کانادا را نيز تحت پوشش خود قرار 
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نمایيد، در غير اینصورت شرکتهای بيمه  تهيهبه اونتاریو  نورود تاروز از  5باید این بيمه را طی 
بيمه درمانی : اینجا بيابيدتوانيد در مياطالعات بيشتر را . ارائه نخواهند داد. هيچگونه پوششی برای شما
 www.settlement.org/FD/07 .خصوصی برای مهاجران تازه وارد

 :نکات بسيار مهم
ای  بسته به سن شما و نوع طرح بيمه. ميکنندشرکتهای بيمه به طور روزانه برای هر فرد حق بيمه دریافت 

 .در روز باشد 8.00$در روز تا  2.00$د از ميتواند، حق بيمه شما ميکنيیافت که در
که پيش از بيمه شدن داشتيد را  بيماری هائیبيشتر شرکتهای خصوصی بيمه درمانی هزینه درمان 

 .پردازند، حتی اگر از وجود آنها اطالعی نداشته باشيد نمی
 .ه دریافت کنيد باید مدتی صبر نمایيدپيش از آنکه بتوانيد طلب خود را از بيم ًمعموال

ها موارد اورژانس پزشکی، درمانهای ضروری، آزمایشات پزشکی و داروهای تجویز شده توسط  اکثر بيمه
 .ميدهندپزشک را تحت پوشش قرار 

و ویزیت " معمول"بيشتر طرحهای بيمه درمانی موقت خصوصی برای تازه واردان هزینه معاینات پزشکی 
 .ميکنندانوادگی را پرداخت نتوسط دکتر خ

زمانيکه به خدمات درمانی نياز پيدا کردید، ابتدا با شرکت بيمه تماس بگيرید و از آنها سوال کنيد که آیا هزینه 
  .یا خير ميکننداین خدمات را پرداخت 

 یافتن یک دکتر یا دندان پزشک

 دکتر

دکتر . نيز شناخته ميشود .G.Pی یا یک پزشکی عموم زپزشک خانوادگی، کارور عنواندکتر خانوادگی با 
د با وی مالقات خواهيد ميکنياولين نفری است که وقتی احساس کسالت یا بيماری  ًمعموالخانوادگی شما 

 .ميکندشما باید دکتری را بيابيد که بيمار جدید قبول . نمود
دچار مشکل اورژانس شده روید، مگر اینکه  نزد او می شدنبيمار  موقعوقتی یک پزشک خانوادگی دارید، 

تان و  ای از شرایط پزشکی دکتر شما سابقه. باشيد که در اینصورت مجبور هستيد به بيمارستان مراجعه کنيد
  .ميشودتان آشنا  دارد و با شرایط شما و خانواده درمانهایی که انجام شده نگه می

 چگونگی یافتن یک دکتر خانوادگی

 College of Physicians)اونتاریو  انجمن پزشکان و جراحان تن دکتریاف سرویساز : دکتریافتن سرویس 
and Surgeons of Ontario)  يد از سراسر ميتوانشما . در منطقه خود بيابيد دکتراستفاده کنيد تا یک

 .تماس بگيرید) Toronto  2626-967-416( 626داخلی  7096-268-800-1اونتاریو با شماره 
روش دیگر برای یافتن یک پزشک استفاده از صفحات زرد دفتر تلفن  :(Yellow Pages)صفحات زرد

در قسمت پزشکان و جراحان به دنبال پزشکی خانواده، طبابت خانواده یا پزشک خانواده . تان است محلی
 .بگردید
بر نکنيد ص. یا خير ميکندتان بپرسيد که آیا دکترشان بيمار جدید قبول  يد از دوستان یا خویشاوندانميتوانشما 

  .تا بيمار شوید و پس از آن به دنبال پزشک خانوادگی بگردید
در اینصورت نياز دارید تا به . ممکن است نتوانيد یک پزشک در منطقه خود بيابيد که بيمارهای جدید قبول کند

درمانی  ، پرستاران و دیگر کارکنان کادراپزشک هاز خدمات  اکلينيک هاین . کلينيکهای همگانی مراجعه کنيد
بعضی . بسياری از بيمارستانها، کلينيکهای همگانی برای مشکالت پزشکی غير اورژانس دارند. برند  می  بهره

ها به پزشک مراجعه  يد عصرها و آخر هفتهميتوانها ساعات اضافه کاری دارند، در اینصورت شما  از کلينيک
 .کنيد

پزشک خانوادگی نيست، اما با این حال باز هم از استفاده از خدمات کلينيکهای همگانی به خوبی داشتن 
برای رفتن به اکثر کلينيکهای همگانی نيازی به تعيين وقت قبلی ندارید، . خدمات یک پزشک بهره خواهيد برد
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برای یافتن یک کلينيک همگانی . اما ممکن است مجبور باشيد برای دیدن دکتر به مدت یک ساعت صبر کنيد
 .تان مراجعه کنيد در صفحات زرد دفتر تلفن محلی" پزشکی-ها کلينيک"ان، به قسمت ت نزدیک به محل زندگی

 دندان پزشک

 Ontario)یافتن دندان پزشک انجمن دندان پزشکی اونتاریو  سرویساز : یافتن دندان پزشک سرویس
Dental Association) دندان پزشک  برای یافتن یک. استفاده کنيد تا یک دندان پزشک در منطقه خود بيابيد

برای این تماس راه دور باید . تماس بگيرید 3900-922-416در هر منطقه از اونتاریو، به جز تورنتو، با شماره 
 .هزینه پرداخت کنيد

 Toronto Academy of)با  5649-967-416برای یافتن یک دندان پزشک در تورنتو، از طریق شماره 
Dentistry) ماس بگيریدآکادمی دندان پزشکی تورنتو ت. 

دندان "تان در بخش   يد در صفحات زرد دفتر تلفن محلیميتوانشما همچنين : (Yellow Pages) صفحات زرد
 .جستجو کنيد" پزشکان

 های کلينيکهای دندان پزشکی برنامه

 عمومیدر صورتيکه یک دانشگاه یا کالج در شهر شما وجود دارد، ممکن است برنامه کلينيک دندان پزشکی 
، ميدهنددندان پزشکان تعليم دیده بر کار دانشجویان دندان پزشکی که به افراد خدمات ارائه . باشد داشته
 .این خدمات رایگان نيست، اما کمتر از رفتن نزد دندان پزشک هزینه دارد. ميکنندنظارت 

ها در صورتی تن OHIP. پردازد هزینه اکثر خدمات دندان پزشکی را نمی (OHIP) طرح بيمه درمانی اونتاریو
 .پردازد که زندگی بيمار در خطر باشد، و یا خدمات درمانی بيمارستانی مورد نياز باشد هزینه درمانی را می

 Public Health)در بيشتر شهرهای اونتاریو، جامعه محلی یا دپارتمان خدمات درمانی عمومی 
Department) این حال، این خدمات تنها برای افراد با . دهد ای خدمات رایگان دندان پزشکی ارائه می پاره

با جامعه محلی یا دپارتمان ). مانند افراد مسن واجد شرایط و کودکان(بسيار خاصی قابل دسترسی است 
 .چه خدماتی در اجتماع شما در دسترس است ببينيدخدمات درمانی عمومی تماس بگيرید تا 

 www.settlement.org/FD/08 .دست آوریددر بخش چگونه یک دندان پزشک بيابم؟ اطالعات بيشتری ب

 مراکز درمانی اجتماعی

 ندارید، ممکن است بتوانيد در مراکز درمانی اجتماعی OHIPاگر به خدمات درمانی نياز پيدا کردید، اما کارت 
(Community Health Centre) (CHC) دمات در مراکز خدمات درمانی اجتماعی خ. کمک دریافت کنيد

 .هستند محرمانه همه خدمات. ميشوندرایگان هستند یا در برابر هزینه اندکی ارائه 

 موارد اورژانس و بيمارستانها

شما فقط برای موارد پزشکی اورژانس، جراحی، وضع حمل یا انجام آزمایشات خاص یا درمانهای پزشکی 
خود را همراه ) کارت بهداشت( OHIPروید، باید کارت  ی به بيمارستان میوقت. خاص به بيمارستان ميروید

 .داشته باشيد

 موارد اورژانس پزشکی

اگر شما یا فرد دیگری در . تماس بگيرید 911برای موارد جدی اورژانس پزشکی، از طریق تلفن با شماره 
، نتوانست نفس بکشد، ش شددرد شدید داشت، بيهو(تان ناگهان بسيار احساس ناراحتی نمود  خانواده

 .تماس بگيرید 911باید با شماره ) خونریزی شدید داشت، دچار صرع شد و دچار سانحه حادی شد
و سپس به اپراتور بگوید به چه زبانی ) هلپ( "!Help"د، فقط بگویيد ميکنياگر به زبان انگليسی صحبت ن

. استفاده خواهند کرد ميکنندشما صحبت  آنها از خدمات یک مترجم همزمان که به زبان. دميکنيصحبت 
 .آیند نشانی با هم به محل می آمبوالنس، پليس و آتش

 :آماده باشيد تا اطالعات زیر را از طریق تلفن ارائه دهيد
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 و شرایطشرحی از حادثه  •
 که در آن هستيد مکانی •
 نتلفن تانام، آدرس و شماره  •

 .ع نکنيدرا قط تلفننگفته است، تا زمانيکه مسئول به شما 
 Emergency) اگر با حالت اورژانس به نزدیکترین بيمارستان رفتيد، به بخش اورژانس یا اتاق اورژانس

Room) (ER) مراجعه کنيد .ER چندین را تهدید نکندزندگی شما  اگر خطری فوری. معمول شلوغ است ،
 .ساعت طول خواهد کشيد تا یک دکتر شما را ویزیت کند

مه درمانی خصوصی ندارید، بيمارستان بابت حمل با آمبوالنس و هرگونه خدمات پزشکی یا هيچ بي OHIPاگر 
 .خواهد فرستاد بصورت حسادیگری که نياز داشتيد برای شما 

 کمک در مواقع بحرانی

در . روز هفته 7ساعته و  24، ميدهندمراکز بحران و افسردگی خدمات مشاوره تلفنی محرمانه و رایگان ارائه 
 :ر با یک مرکز بحران تماس بگيریدموارد زی
 دميکنيبه خودکشی فکر  •
 ميکندد فرد دیگری به خودکشی فکر ميکنيفکر  •
 نياز دارید با کسی حرف بزنيد •

 .ابيدافسردگی را بي/شماره تلفنهای مراکز بحران www.settlement.org/FD/04يد از طریق ميتوانشما 

 درمان تلفنی اونتاریو

که نياز دارید به بخش اورژانس بيمارستان محلی خود بروید یا خير، با درمان  ميدانيداگر بيمار هستيد، اما ن
 .تماس بگيرید (Telehealth Ontario) تلفنی اونتاریو

طریق آن از سوی یک  يد ازميتوانکه  ارائه می دهدرایگان، و محرمانه  یدرمان تلفنی اونتاریو، خدمات تلفن
این خدمات به . ميشودروز هفته ارائه  7ساعته و  24این خدمات . پرستار مجاز مشاوره پزشکی دریافت کنيد

 .ميشود، و خدمات ترجمه همزمان برای بعضی از زبانهای دیگر ارئه ميشودزبان انگليسی و فرانسه ارائه 
 .بگيریدتماس  0000-797-866-1از سراسر اونتاریو با شماره 

پرستار از شما . صحبت خواهيد کرد رسمیگيرید، با یک پرستار  وقتی با درمان تلفنی اونتاریو تماس می
. خواهد مشکل خود را توضيح دهيد و به سواالتی در زمينه ميزان جدی بودن مشکلتان پاسخ دهيد می

يکه نياز به ویزیت دکتر دارید سپس پرستار به شما خواهد گفت که چگونه از خود مراقبت کنيد، یا در صورت
 .دهد قرار می ناختيار تاد یا شماره تلفنهای مراکز اجتماعی نزدیک به شما را در ميگویموضوع را به شما 

اولين  911 –نتاریو تماس نگيرید ومورد شما یک مورد اورژانس است با درمان تلفنی ا ميدانيددر صورتيکه 
 .رژانس با آن تماس بگيریدای است که باید برای موارد او شماره

 دپارتمانهای خدمات درمانی اجتماعی یا عمومی

مسائل درمانی عموم مردم یا کل  به (The Public Health Department)دپارتمان خدمات درمانی عمومی 
متخصصين خدمات درمانی عمومی افرادی هستند شامل پزشکان، دندان پزشکان، . رسيدگی ميکننداجتماع 

دپارتمان خدمات . متخصصين تغذیه و بسياری دیگر از افراد متخصص در زمينه خدمات درمانی پرستاران،
، تشخيص )پيشگيری از بيماری(مراقبت از سالمتی : ميدهنددرمانی عمومی در سه زمينه خدمات ارائه 

 ).آموزش دادن روشهای سالم زندگی به مردم(زودهنگام مشکالت سالمتی، و ارتقای سالمتی 
برای مثال، امکان . ميدهندان خدمات درمانی عمومی در مدارس و کارگاهها اطالعات و خدمات ارائه متخصص

دارد یک پرستار خدمات درمانی عمومی فرزندان شما را عليه بيماری واکسينه نماید یا در مدرسه سر همه 
 .ها را برای یافتن شپش چک کند بچه
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یک فرم انجام نظارت بر  (Citizenship and Immigration Canada)اگر مرکز تابعيت و مهاجرت کانادا 
به کانادا به دپارتمان خدمات درمانی عمومی محلی  نورود تاروز از  30شرایط پزشکی به شما داد، باید طی 

 .خود مراجعه نمایيد

 ها نسخه/ داروها

 .دهد یرا تحت پوشش قرار نم های نسخه ایهزینه دارو (OHIP)طرح بيمه درمانی اونتاریو 
داروسازان متخصصان . در صورتيکه پزشکتان یک نسخه برای دارو به شما داد، باید آن را نزد یک داروساز ببرید

آنها . ند داروهایی که پزشکتان تجویز کرده است را در اختيار شما قرار دهندميتوانخدمات درمانی هستند که 
 .ميکنندبيمارستانها و مراکز درمانی اجتماعی کار  های فروشگاههای بزرگتر، در دراگ استورها یا داروخانه

 :داروسازان
 که دوز، ميزان داروی نسخه شما صحيح باشد ميکنندبررسی  •
 سازند شما را از عوارض جانبی احتمالی آگاه می •
 ميکنندد را بررسی ميکنيواکنشها با سایر داروهایی که مصرف  •
 ميدهندروش مصرف دارو را شرح  •
 ميدهنده درباره داروها داشته باشيد پاسخ ک را هرگونه سوالی •

 .های دارو بسيار سنگين باشد امکان دارد هزینه نسخه
هزینه نسخه پيچيدن مبلغی است که . ميکندهزینه نسخه پيچيدن را از شما دریافت  ًمعموالداروخانه 

 تا  1.99$ای اونتاریو بين ه داروخانه. ميکندسازی محصوالت دارویی برای شما دریافت  داروخانه در برابر آماده
 .ميکندداروساز این مبلغ را به قيمت اصلی دارو اضافه . ميکنندهزینه توزیع دریافت  $16.95

بيابيد  Settlement.Orgاطالعات بيشتری در زمينه خدمات درمانی در اونتاریو را در 
www.settlement.org/FD/09 
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 اشتغال

 (SIN)  شماره بيمه اجتماعی

 .داشته باشيد تا بتوانيد در کانادا کار کنيد (SIN)شما باید یک شماره بيمه اجتماعی 
شما همچنين به هنگام . کارفرما طبق قانون مجاز نيست که بدون داشتن این شماره شما را استخدام نماید

 .دميکنيت از این شماره استفاده درخواست برای خدمات دولتی یا پرداخت ماليا

 SIN درخواست برای

 7218-206-800-1با شماره . ، باید به یک مرکز خدمات کانادا مراجعه نمایيدSINبه منظور درخواست برای 
 .مراجعه نمایيد www.settlement.org/FD/04تماس بگيرید تا نزدیکترین مرکز به خود را بيابيد، یا به سایت 

شما همچنين باید مدارکی را ارائه دهيد . در مرکز خدمات کانادا، شما باید یک فرم درخواست را تکميل نمایيد
برای آگاهی از نوع مدرکی که آنها قبول . که هویت شما را اثبات کند و وضعيت مهاجرت شما را تایيد نماید

مراجعه  www.settlement.org/FD/21به آدرس  (Service Canada)کانادا  خدمت، به وب سایت ميکنند
را برای شما  SINوقتی آنها تقاضای شما را قبول کردند، کارت حاوی . کنيد یا با شماره فوق تماس بگيرید

 .ارسال خواهند نمود

 خود ایبه کارفرم SINنشان دادن کارت 

. همه کارمندان جدید را به محض اینکه استخدام شدند مشاهده نمایند SINکارفرمایان باید بخواهند تا کارت 
 .روز از شروع کارتان به کارفرما نشان دهيد (3)خود را طی  SINشما باید کارت 

بتواند شما را  پيش از آنکه یک کارفرما. موقت است SINشروع ميشود، این یک  "9"شما با عدد  SINاگر 
شما را از سوی مرکز تابعيت و مهاجرت کانادا ) اجازه کار(استخدام کند، باید همچنين مجوز قانونی استخدام 

(Citizenship and Immigration Canada) مشاهده نماید. 

 خود را نشان دهيد SINشما هميشه مجبور نيستيد کارت 

که  ميخواهندهویت یا برای چک کردن ميزان اعتبار شما  برای تشخيص شرکت ها و محل های کاربسياری از 
 .را مشاهده کنند SINکارت 
خود یا شماره آن را به افرادی که لزومی به  SINکارت . ای برای احراز هویت نيست شما وسيله SINکارت 

نخواهند، اما  را از شما SINقانونی وجود ندارد که جلوی موسسات تجاری را بگيرد تا . دیدن آن ندارند ندهيد
 .لزومی ندارد شما این کارت را به آنها نشان دهيد

دزدیده شده یا گم شده برای دسترسی به اطالعات مهم شخصی یا برای  SINبعضی از افراد از کارتهای 
 .ميکننداستفاده شرکت ها دزدی از افراد، دولت و 

آورند را  ليات پولی که آنها بدست میشما استفاده کرد، شما باید ما SINاگر فردی شغل پيدا کرد و از 
 .بپردازید

خود را به سازمانهای دولت در همه سطوح و همه نهادهایی که از آنها درآمد یا  SINطبق قانون شما باید 
 .نشان دهيد) های صنفی بانکها، اتحادیه(د ميکنيسود کسب 

 یافتن یک شغل
که بسياری از تازه واردان در فورومهای بحث  سوالی است" آیا یافتن یک شغل در اونتاریو آسان است؟"

Settlement.Org  ای برای این سوال وجود ندارد مگر گفتن اینکه یافتن شغلی که  جواب ساده. ميکنندمطرح
 .متناسب با مهارتها و تجربه شما باشد در کانادا هميشه آسان نيست
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چرا آنها تجربه کاری . هستند 'ی کاناداییتجربه کار'خواهيد شنيد که کارفرمایان به دنبال  ًمعموالشما 
که شما مهارتهای الزم زبانی و ارتباطاتی را  ميکنداین مورد ثابت  ميکنند؟ کارفرمایان تصور ميخواهندکانادایی 

 .که فرهنگ کاری کانادایی به چه صورت است ميدانيددارا هستيد و 
بسياری از . بيات شغلی خود را نشان دهيدشما باید یاد بگيرید که چگونه ارزش تحصيالت خارجی و تجر

دانند که چگونه باید تجربيات شما را ارزشيابی نمایند، در اینصورت شما باید نشان دهيد که  کارفرمایان نمی
 .د برای آنها ارزشمند باشدميتوانتا چه حد  نتجربيات تا

 مهارتهای زبانی
کردن در محل کاری در اونتاریو که در آن از زبان اگر خواندن این راهنما برای شما مشکل است، برای کار 

برای شما بسيار اهميت دارد که به هنگام آمدن به اونتاریو . آماده نيستيد ميشودانگليسی فنی استفاده 
 .مهارتهای خوبی در زبان انگليسی داشته باشيد

، و ساکن ميکندکار کمک در این زبان به شما در و تسلط روان بودن . انگليسی زبان اصلی این استان است
يد ميتوانبسياری از اجتماعات چند زبانه هستند و شما . مينمایدتر  شدن در جامعه جدید را برای شما ساده
اما اگر هدف شما مهاجرت دائم به اونتاریو باشد، شما باید . ندميگویافرادی را بيابيد که به زبان شما سخن 
 .حرف بزنيد، بخوانيد و بنویسيد یاد بگيرید که به خوبی به زبان انگليسی

 فرهنگ کاری
امکان دارد بين نحوه کار کردن و تجارت افراد در کانادا در مقایسه با نحوه این کار در کشور خودتان تغييراتی 

هيچکس . که با سایر کشورها متفاوت است ميکنند کارافراد در همه کشورها به روشی . مشاهده کنيد
شما باید در اونتاریو کار کنيد تا به این موضوع . گوید که امور چگونه متفاوت خواهند بودد دقيقا به شما بميتوانن

يد یک کارفرما را متقاعد کنيد که شما همان نيروی کاری ميتوانکه چگونه  ميشویدسپس متوجه . پی ببرید
 .و اینکه شما برای شرکت آنها مفيد خواهيد بود ميخواهندهستيد که آنها 
امکان . شغل رویایی خود را پيدا کنيد ًین موضوع مشکل است، اما امکان دارد شما نتوانيد فوراقبول کردن ا

اگر . پيدا کنيد" فقط برای گذران زندگیشغل "مجبور باشيد که یک  ميشویددارد هنگاميکه تازه وارد اونتاریو 
ای پایين تر از شغلی که  ما در درجهشانس داشته باشيد، این شغل ممکن است در زمينه کاری شما باشد، ا

 .قبل از آمدن به اونتاریو داشتيد

 جستجوی شغل
که  ميکنندبعضی از آنها طی چندین ماه کاری پيدا . تازه واردان تجربيات متفاوتی در جستجو برای کار دارند

ه به اینجا بيایيد، پيش از آنک. د سالها طول بکشدميتوانبرای سایرین، این کار . مشابه شغل قبلی آنان است
بدانيد که چه حمایتهایی برای شما موجود است و اینکه . برای تحقيق در مورد بازار کار کانادا وقت صرف کنيد

 .يد در اونتاریو راحت تر کار پيدا کنيدميتوانچگونه 
کن است برای شما، مم. امکان دارد جستجو برای کار در اونتاریو بسيار با تجربه شما تفاوت داشته باشد

ممکن است الزم شود که یاد بگيرید چگونه رزومه بنویسيد . حتی نياز به جستجو برای کار غير منتظره باشد
ای از شما  که کارفرمایان صنعت کاری شما چه نوع رزومه ميدانيدآیا . یا شرحی از سابقه کاری خود تهيه کنيد

 .مک داشته باشيد؟ ممکن است برای یافتن شغل در کانادا نياز به کميخواهند

 کمک گرفتن

تا کار پيدا کنيد، اما این  ميکندهایی دارند که به شما کمک   آنها برنامه. ميکنددولت برای افراد شغل پيدا ن
د یافتن یک شغل را برای شما تضمين ميتواناگر کسی به شما بگوید که . ميکنندها برای شما کار پيدا ن برنامه
در پول دادن به اینگونه افراد بسيار با . خواهد چيزی به شما بفروشد می کهمی توانيد مطمئن باشيد کند، 

 .احتياط عمل کنيد

تا کار پيدا  ميکندکه به تازه واردان کمک  ميدهندبسياری از آژانسهای اجتماعی خدمات استخدامی ارائه 
 .ميشوداین خدمات به طور رایگان در اجتماع شما ارائه . کنند
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ردی هستند که شما باید بدانيد یا درباره آنها اچرا؟ اینها مو. اریو برای تازه واردان آسان نيستیافتن کار در اونت
 :فکر کنيد
 .اند چگونگی یافتن شغلهایی که آگهی نشده •
 .خواهيد مناسب است اطمينان از اینکه مهارتهای زبانی شما به قدر کافی برای کاری که می •
اوليه خود شروع به کار کنيد، یا در شرکتهای کوچک و متوسط  آیا مایليد از سطح پایين تری از شغل •

 شروع به کار کنيد؟
 د؟ميکنيآیا فرهنگ کاری کانادا، و اهميت ارتباطات، کار گروهی و مهارتهای سازمانی را درک  •

کانادا  همه چيز را درباره فرهنگ کاری ميشویدنباید انتظار داشته باشيد که وقتی برای اولين بار وارد اونتاریو 
 .ند به شما کمک کنندميتوانموارد زیادی برای فراگرفتن وجود دارد، اما افراد زیادی هستند که . بدانيد

ند به شما ميتوانهای اسکان  سازمان . يد انجام دهيد کمک خواستن استميتوانیکی از بهترین کارهایی که 
 .کمک کنند تا کار پيدا کنيد و در اجتماع خود مستقر شوید

یکی از کارکنان به شما . ند از طریق مشاوره فرد به فرد به شما کمک کنندميتوانی از خدمات اجتماعی بعض
بقيه کارکنان . تنظيم کنيد و شرکتهای محلی را بيابيدروئی خود  نامهو ) شرح سوابق(تا رزومه  ميکندکمک 
د در کانادا در زمينه کاری خود شغل يميتوانگيرید که چگونه  هایی دارند که طی آنها در کالس یاد می برنامه

 .پيدا کنيد

با کمک گرفتن، . رزومه ارسال کنيد اما هيچ جوابی نگيرید 200بدون کمک از سوی یک برنامه، امکان دارد 
 .خواهيد می ًواقعاممکن است کاری پيدا کنيد که 

د تا جستجوی برای کار را آغاز هر آژانس ارائه خدمات به مهاجران در اونتاریو ميتواند اندکی به شما کمک کن
 .به بخش یافتن کمک نزدیک به خانه مراجعه کنيد تا سازمانهای نزدیک به خود را بيابيد. کنيد

www.settlement.org/FD/04.  
 :اص زیر را در اختيار شما قرار دهندند اطالعات مربوط به خدمات اشتغال برای گروههای خميتوانآنها همچنين 

 متخصصين آموزش دیده بين المللی و بازرگانان •
 زنان •
 جوانان •
 کارمندان مسن تر •

تا به تازه واردان  ميکنندهای اسکان در اونتاریو کارگاههای رایگان جستجو برای کار برگزار  بسياری از سازمان 
برای شرکت . روز طول ميکشند 4تا  3این کارگاهها . پيدا کرد در اونتاریو کار ميتوانکمک کنند که بدانند چگونه 

 .در این کارگاهها، شما باید ساکن دائمی باشيد که از نظر قانونی حق دارد در کانادا کار کند

فردی با  ميخواهندن شرکت هاچرا این  ميدانيدامکان دارد از جستجو برای کار دلخور وعصبانی شوید چون ن
، که این خيلی بيشتر از مهارتهای ميخواهندشما باید بدانيد کارفرمایان چه . ستخدام کنندمهارتهای شما را ا

 .مورد نياز برای انجام کار است

راههای زیادی . دهيدممکن است نياز داشته یا مایل باشيد مهارتهای جدید بياموزید یا مهارتهای خود را ارتقا 
بعضی . ها باید هزینه پرداخت کنيد بعضی از کارآموزیبرای . نيدکمک و آموزش دریافت ک ميتوانيدوجود دارد که 
توانند در زمينه انواع  سازمانهای اسکان می. ها برای گروههای خاصی از افراد رایگان هستند از این دوره

 .در آنها شرکت کنيد به شما کمک کنند ميتوانيدکه   های کارآموزی دوره

 استانداردهای استخدامی

قانون استاندارد استخدامی . ميکندو استانی کار از حقوق شما به عنوان یک کارمند دفاع  قوانين فدرال
 .ميکنداز بيشتر کارمندان در اونتاریو حمایت  (Ontario Employment Standards Act)اونتاریو 

هر  .روا داردتبعيض  در حق شماجنسی  تمایالتهيچ کس حق ندارد به خاطر سن، جنسيت، مذهب، نژاد یا 
 .است را زیر پا گذاشتهآميز انجام دهد قانون  کارمندی که به دالیل ذکر شده نسبت به شما اقدامات تبعيض
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شما باید بدانيد که قوانين چگونه شما را در محل کار ایمن و . کارمندان طبق قانون مسئوليتهایی نيز دارند
ا عادالنه رفتار کنند، باید بدانيد که قوانين چه خواهيد دیگران در محل کار با شم اگر می. دارند سالم نگه می

 .گویند می
به بخش استانداردهای  ميتوانيددر محل کار،  مسئوليتهای خودبرای اطالعات بيشتر در زمينه حقوق و 

 .مراجعه نمایيد www.settlement.org/FD/10به آدرس  Settlement.Orgاستخدامی در 

 ارزشيابی تحصيالت و مهارتهای شغلی

اگر برای کار یا یک طرح آموزشی درخواست داده باشيد، کارفرما یا آموزشگاه مورد نظر از شما مدارکی برای 
های  خواهند بدانند که دوره کارفرما یا آموزشگاه همچنين می. خواهند می نآموزش تااثبات سطح تحصيالت یا 

 .ميشوندهای کانادا مقایسه  نامه ها و گواهی اید چگونه با دیپلم شت سر گذاشتهآموزشی که پ
 .تا نتيجه را به آنها نشان دهيد الزم باشد مدارک تحصيلی خود را ارزشيابی کنيدامکان دارد 

بدین معنی است که مدارک تحصيلی شما با معادلهای کانادایی آنها مقایسه  مدارک تحصيلیارزشيابی 
ای دریافت  گيرند، گزارش کتبی یا نامه هنگاميکه مدارک تحصيلی شما مورد ارزشيابی قرار می .ميشوند
گوید که  این نامه به شما می. دهد یا مدارک شما را شرح می ادیپلم هها،  نامه د که هر یک از گواهیميکني

 .چه مدرک کانادایی معادل نمرات و مدارک شماست
) مانند مهندس یا آرایشگر(ای استفاده نمایيد،  ف کار کنيد و از عنوان حرفهخواهيد در یک شغل یا صن اگر می

برای گرفتن این جواز، باید در انجمنی که صنف مورد نظر شما را . نامه داشته باشيد باید جواز یا گواهی
د را مانند بعضی از آموزشگاهها، این گروهها روند ارزشيابی مخصوص به خو .دهد ثبت نام کنيد سامان می

 .دارند
پيش از آنکه برای یک ارزشيابی پول پرداخت . برای شما هزینه خواهد داشت مدارک تحصيلیارزشيابی 

  .ای که نياز دارند صحبت نمایيد درباره نوع ارزیابی نصنف تادهی  کنيد، با کارفرما، آموزشگاه یا انجمن سامان
ی در نظر گرفته شده برای یک برنامه آموزشی برای یک کارفرما ممکن است مشابه ارزیاب مناسبارزیابی 
 .نباشد

آیيد، پيش از آنکه از خدمات ارزیابی استفاده کنيد به خدمات مختلف و گزارش آنها توجه  وقتی به کانادا می
های کارآموزی مجبور  ممکن است برای استخدام، مهاجرت، تحصيالت عالی، اخذ مجوز و شرکت در دروه. کنيد

به جای آنکه گزارشهای متفاوت برای هر یک از اهداف خاص خود خریداری . يابی قرار بگيریدباشيد مورد ارزش
 .نمایيد، سعی کنيد یک گزارش دریافت کنيد که برای چندین هدف مناسب باشد

به بخش استخدام   www.settlement.org/FD/11ها، به آدرس  برای اطالعات بيشتر درباره تمام این زمينه
Settlement.Org مراجعه نمایيد. 
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 تحصيالت

 در مدرسه فرزندانثبت نام 

اما بيشتر کودکان دوران مدرسه . سالگی به مدرسه بروند 18تا  6در اونتاریو، طبق قانون کودکان باید از سن 
پس از یک یا دو سال در مهدکودک آنها به . يکنندمسال دارند آغاز  5یا  4را از کالسهای مهد کودک زمانيکه 

راهنمایی یا  12تا  9کالس . ميشودبه نام مدرسه ابتدایی شناخته  8مهدکودک تا کالس . روند می 1کالس 
 .دبيرستان نام دارد

با هيات مدرسه . شما باید فرزندان خود را در یک مدرسه محلی یا هيات نظارت بر مدارس ثبت نام کنيد
کودکانی که به . ماس بگيرید تا از محل نزدیکترین مدرسه و چگونگی ثبت نام فرزندتان مطلع شویدمحلی ت

ای را انتخاب کنند از  اندازه کافی سن دارند تا به دبيرستان بروند ممکن است مایل باشند پيش از آنکه مدرسه
حلی یا انجمن نظارت بر مدارس در مدرسه م ميتوانيدشما . های ویژه در بعضی از مدارس مطلع شوند برنامه

 .از این موارد با خبر شوید
یک سيستم دولتی دیگر برای مدارس کاتوليک نيز . روند های دولتی می اکثر کودکان در اونتاریو به مدرسه

هيات نظارت بر مدارس . ميکنندهياتهای مدارس محلی متفاوت مدارس را در هر سيستم مدیریت . وجود دارد
 .در آنها حضور یابد را به شما بگوید ميتواندارسی که فرزند شما نام مد ميتواند

وضعيت مهاجرت کودکان یا والدین آنها یا سرپرست قانونی آنها مانع حضور کودکان در مدرسه 
اگر به دليل وضعيت مهاجرت در ثبت نام کردن فرزندتان مشکل دارید، با مرکز محلی مشاوره . ميشودن

 .بگيریدحقوقی اجتماع خود تماس 
هر یک از . رسد و در پایان ماه ژوئن به اتمام می ميشودسال تحصيلی روز بعد از روز کارگر در سپتامبر آغاز 

هياتهای نظارت بر مدارس در مورد دادن اجازه به کودکان برای آغاز مدرسه از ميان سال تحصيلی تصميمات 
 .ميکنداختصاصی اتخاذ 

مدارس نياز دارید در راهنمای تحصيلی برای تازه واردان به اونتاریو  نظاممينه اطالعاتی را که در ز ميتوانيدشما 
 .بيابيد www.settlement.org/FD/12در 

 تحصيالت بزرگساالن و ارتقا

مربوط  نشغل تايابيد که به ای ب های تحصيلی هایی را بگذرانيد یا برنامه همچنين ممکن است بخواهيد دوره
 www.settlement.org/FD/13در آدرس  Settlement.Orgدر بخش تحصيالت  ميتوانيدشما . باشد

 .اطالعاتی درباره موارد موجود و چگونگی دسترسی به آن را بيابيد

 آموختن زبان انگليسی

به عنوان . ببخشيد بهبودشوید، امکان دارد مایل باشيد مهارتهای زبان انگليسی خود را  می وقتی وارد اونتاریو
این مهارت . یک مهاجر تازه وارد، بسيار اهميت دارد که بتوانيد به راحتی به زبان انگليسی ارتباط برقرار کنيد

 .دتا در اونتاریو بسيار سریعتر کار پيدا کنيد و ساکن شوی ميکندبه شما کمک 
 .برنامه آموزشی رایگانی برای مهاجران تازه وارد به کانادا است (LINC)تعليم زبان برای تازه واردان به کانادا 

 :باید LINCشما برای ورود به برنامه 
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 کنوانسيون باشيدطبق قوانين یا پناهنده ) مهاجر دارای اقامت دائم(ساکن دائمی کانادا  •
شود تا  CICکه مشمول طرح اجازه ماندن در کانادا داده شده باشد،  یک تازه وارد باشيد که به وییا  •

 ميشودوضعيت اقامت دائم به وی اعطا گردد، و هنوز تابع کانادا محسوب ن

 و
 )ساله یا بيشتر 18فرد بزرگسال (بيشتر از سن ترک مدرسه سن داشته باشيد  •
 .قرار دهيدتوانایی زبانی خود را در یک مرکز ارزشيابی زبان مورد آزمایش  •

 .خدمات نگهداری از کودک دارند LINCبعضی از کالسهای 

 :ميشونددر سراسر اونتاریو در مکانهای زیر دایر  LINCکالسهای 
 مدارس •
 کالج های اجتماعی •
 اسکان مهاجرانهای  سازمان  •
 سازمانهای اجتماعی •

 LINC  ثبت نام برای

مرکز ارزشيابی . مراجعه کنيد LINCکز ارزشيابی ، شما باید به مرLINCبه منظور ثبت نام برای کالسهای 
LINC  تا در یک مدرسه  ميکندو به شما کمک  ميکندسطح زبان شما را بررسیLINC ثبت نام کنيد. 

این تست ممکن . سنجند کارکنان این مرکز توانایی شما را در گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن می
هر چه سطح توانایی زبانی شما باالتر باشد، تست بيشتر . نجامداست بين یک تا سه ساعت به طول بيا

 .طول خواهد کشيد
اسکان یا مرکز اطالعات  سازمانبا یک . تا در کالس مناسب ثبت نام کنيد ميکنداین تست به شما کمک 

شما باید با مرکز . کجاست LINCاجتماعی تماس بگيرید و سوال کنيد که نزدیکترین مرکز ارزشيابی 
 .شيابی تماس بگيرید تا وقت بگيریدارز

در بخش یافتن کمک نزدیک   Settlement.Orgاطالعات مربوط به تماس با این سازمانها را در  ميتوانيدشما 
 .بيابيد www.settlement.org/FD/04به خانه به آدرس 

 آموزش پيشرفته زبان انگليسی

 :تر زبان انگليسی استفاده کنيد های آموزشی پيشرفته در مکانهای زیر از دوره ميتوانيدا همچنين شم
 دانشگاهها •
 کالج های اجتماعی •
 خصوصی زبان آموزشگاه های •
 سازمانهای اجتماعی •

ها و شهریه آن به طور مستقيم با این آموزشگاهها و سازمانها تماس  برای دریافت اطالعات درباره دوره
ها رایگان هستند، اما امکان دارد برای حضور در بعضی از این کالسها ملزم به  بعضی از این دوره .ریدبگي

 .پرداخت هزینه باشيد
به بخش زبان انگليسی به  Settlement.Orgبرای کسب اطالعات بيشتر درباره کالسهای انگليسی، در 

 .مراجعه کنيد www.settlement.org/FD/14در آدرس  (ESL)عنوان زبان دوم 
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 مرکز تابعيت و مهاجرت کانادا

  PR مرکز تلفن کارت
1-800-242-2100 

www.cic.gc.ca 

 

 مهاجرت و تابعيت

 )برگ افرا(کارت اقامت دائم 

وقتی . خود را پس از اینکه وارد کانادا شدید از طریق پست دریافت خواهيد نمود (PR)شما کارت اقامت دائم 
باید یک آدرس پستی به آنها بدهيد تا بتوانند کارت را گذرانيد،  شوید و دوران مهاجرت را می وارد کانادا می

 .برای شما ارسال نمایند
مرکز تابعيت و  (Citizenship and Immigration Canada)اگر در زمان ورود، آدرس پستی خود را به 

 CIC  (web site)به سایت .این کار را هر چه سریعتر انجام دهيد ًلطفااید،  نداده (CIC)مهاجرت کانادا 
 .تماس بگيرید تا آدرس خود را به آنها بدهيد PRمراجعه کنيد یا با مرکز تلفن کارت 

فرستادید  CICروز پس از آنکه آدرس خود را برای  30اگر طی 
خود را دریافت نکردید، با مرکز تلفن تابعيت و  PRکارت 

 .مهاجرت کانادا تماس بگيرید
دتان به کانادا روز پس از ورو 180آدرس شما را طی  CICاگر 

درخواست  PRبرای دریافت کارت  ًدریافت نکند، باید مجددا
  .کنيد و هزینه آن را بپردازید

یک مدرک شناسایی است و وضعيت اقامت دائم  PRکارت 
 .رساند شما را به اثبات می

 .تماس بگيرید PRبرای هرگونه سوال در زمينه کارت اقامت دائم، با مرکز تلفن کارت 

 اقامتالزامات 

ساله،  5با این حال، باید در هر دوره . پس از اینکه وارد کانادا شدید به خارج از کشور سفر کنيد ميتوانيدشما 
 .در کانادا حضور فيزیکی داشته باشيد تا وضعيت خود را به عنوان یک مقيم دائم حفظ کنيد) سال 2(روز  730

اما، اگر . سال خارج از کانادا باشيد 3ه به مدت سال 5طی یک دوره  ميتوانيداین بدان معناست که شما 
کشور را برای یک مالقات طوالنی به مدت زیاد ترک کنيد، شما باید به مرکز تابعيت و مهاجرت کانادا 

(Citizenship and Immigration Canada) ثابت کنيد که قصد دارید به زندگی در کانادا ادامه دهيد. 

 ئمحقوق و محدودیتهای مقيمان دا

 حقوق مقيمان دائم

 زندگی و کار در سراسر کانادا •
 )کمک برای افرادی که پول کافی برای پرداخت هزینه وکيل را در اختيار ندارند(دریافت کمک حقوقی  •
 دریافت بيمه درمانی استانی •
  حق تحصيل •
 حق کار •
 :مندی از حقوق حمایت از کارمندان حق بهره •
 سالمت و امنيت •
 استانداردهای استخدامی •
 بيمه استخدام •
 معامله گروهی •
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 غرامت کارمندان •
 حقوق بشر •
، مسکن ارزان (Ontario Works)حق برخورداری از مزایای خدمات اجتماعی مانند مشاغل اونتاریو •

ها در  هزینه ، طرحهای غذا و پوشاک رایگان، مشاوره، و سایر انواع کمکاپناهگاه هقيمت و مهدکودک، 
 .های اجتماعی  سازمان

 های مقيمان دائممحدودیت

 :با ماندن شما در کانادا مخالفت کند اگر ميتواندمرکز تابعيت و مهاجرت کانادا  •
o  داشته باشيد و به هنگام درخواست برای اقامت دائم و یا به هنگام اقامت اطالعات  جعلیمدارک

 .غلط ارائه داده باشيد
o  داشتن شرایطدر صورت (از شرایط وضعيت اقامت دائم خود اطاعت نکرده باشيد.( 
o به دليل ارتکاب جرم محکوم شوید. 
o  سازمان جرائممقامات مسئول به این باور رسيده باشند که شما درگير فعاليتهای جاسوسی، یا 

 .اید هستيد یا مرتکب جنایت جنگی شده یافته
 .در انتخابات شرکت کنيد یا کاندید یک حزب سياسی شوید ميتوانيدشما ن •

 تربوط به مهاجرسواالت م
به آنها دسترسی داشته  ميتوانيد، یا خدماتی که نوضعيت تادر صورت داشتن هرگونه سوال درباره مهاجرت، 

یک  ميتوانيدهنگامی که وارد اجتماع جدیدتان شدید . های اسکان تماس بگيرید  سازمانباشيد، با یکی از 
در بخش یافتن  Settlement.Orgدر ها را   سازمانليستی از این  ميتوانيدشما . اسکان را بيابيد سازمان

 .بيابيد www.settlement.org/FD/04کمک نزدیک به خانه به آدرس 
به طور رایگان از سراسر اونتاریو با  ميتوانيدشما همچنين  

 .مرکز تلفن تابعيت و مهاجرت کانادا تماس بگيرید
 24ز طریق یک پيام ضبط شده، به طور ا ميتوانيدشما 

 .روز هفته اطالعات دریافت کنيد 7ساعته، و 
اگر مایليد با فردی صحبت کنيد، از دوشنبه تا جمعه، بين 

مرکز . بعدازظهر تماس بگيرید 4:00صبح تا  8:00ساعات 
تلفن خدمات خود را فقط به زبان انگليسی و فرانسه ارائه 

 .دهد می
 

 
 

 

برای اطالعات در زمينه 
 مهاجرت

بعيتتا و تابعيت با مرکز تلفن 
 و مهاجرت کانادا تماس بگيرید

1-888-242-2100 

Download link:     www.GanjiCo.com 



 خدمات حقوقی راهنمای تازه واردان برای دو هفته اول اقامت در اونتاریو –روزهای اول 

www.settlement.org/FD  24  January 2008 

 خدمات حقوقی

 حقوق بشر

های  این حقوق در منشور حقوق و آزادی. در کانادا، مردان و زنان با هم برابرند و حقوق یکسان دارند
از هر فرد غير قانونی  –جسمی، روحی یا مالی  –هر نوع سوء استفاده . ها شرح داده شده است کانادایی
 .است

همجنس ، زنان، اقليت گروه هایوقشان در های اجتماعی برای آگاه کردن افراد از حق  سازمانبسياری از 
مجموعه قوانين حقوق بشر . ميکنند، افراد دارای معلوليت و افراد مسن فعاليت اهمجنس گر، زنان نگرایا

 .ميکنداونتاریو از مردم در برابر تبعيض محافظت 
 :تبعيض به معنی رفتار ناعادالنه بر پایه موارد زیر است

 سن •
 رنگ پوست •
 قابليت •
 سباصل و ن •
 نژاد •
 وضعيت تاهل •
 وضعيت خانوادگی •
 اصل •
 )سوء پيشينه(سابقه تخلفات  •
 های دولتی   هزینه   وابستگی به کمک •
 مذهب •
 تابعيت •
 اصلنژاد  •
 جنسيت •
 .جنسی تمایالتیا  •

طبق مجموعه قوانين حقوق بشر اونتاریو به هنگام تقاضا برای خدمات، کاالها و امکانات، مسکن، قراردادها، 
 .در گروهها، همه حق آزادی از تبعيض دارند استخدام و عضویت

 پليس

 :سه نوع پليس در اونتاریو وجود دارد. در اونتاریو، و در سراسر کانادا، پليس از دولت و ارتش جدا است
 محلی )یا شهری(پليس  •
 (OPP)پليس استانی اونتاریو  •
 .ميشودشناخته  (RCMP)و پليس ملی که به نام پليس سلطنتی سواره کانادا  •

پليسی اجتماعی به این . ميکنندبيشتر نيروهای پليس هم اکنون از روش رویکرد پليس اجتماعی استفاده 
تا از وقوع جرم پيشگيری کنند و امنيت  ميکنندمعنی است که افسران پليس با ساکنان هر اجتماع همکاری 

 .را افزایش دهند

، باید از قوانين بسيار ميکندگير و بازداشت ، دستميکندوقتی پليس جلوی شما را ميگيرد، شما را بازرسی 
 افسر پليس باید به شما بگوید .ای پيروی کند سختگيرانه

 
 ،ميکندچرا شما را بازداشت  •
 مطلع سازد، نحقوق تاشما را از همه  •
 اید شود که شما آنها را فهميده مطمئنو  •
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 خدمات معرفی وکيل
1-800-268-8326
416-947-3330 (in GTA)

 

وکيل خود را  دداریشما حق . ته باشيداید، حق دارید یک وکيل داش اگر دستگير یا متهم به ارتکاب جرم شده
 .انتخاب کنيد و شما حق دارید از مشاوره حقوقی به زبان اصلی خود استفاده کنيد

 وکيل گرفتن

 :برای شروع چند مورد را به یاد داشته باشيد. یافتن وکيل مناسب بسيار اهميت دارد
 ند که توصيه کنندشناس از دوستان، همکاران و خویشاوندان بپرسيد که آیا وکيلی می •
 خدمات اجتماعی پيشنهاد بخواهيد سازماناسکان یا عضو یک  سازماناز مشاور  •
 دفتر تلفن مراجعه کنيد (Yellow Pages)در صفحات زرد " وکيل"به بخش  •
 تماس بگيرید ميشودکانادا اداره  قسمت عليایجامعه حقوقی  با خدمات ارجاع وکيل که توسط •
 ياتهای حقوقی و وکال بگردیددر وب سایت دنبال فهرست ه •

 (LRS)  وکيل معرفیخدمات 

تان که در زمينه قوانين مربوط به وضعيت  شماره تلفن یک وکيل در منطقه ميتواند (LRS)وکيل  معرفیخدمات 
بپرسيد تا مطمئن شوید وکيلی  LRSشما همچنين ميتوانيد از . را در اختيار شما قرار دهد ميکندشما فعاليت 

هزینه این    
 

 LRSبرای مشاوره به صورت تلفنی با یک وکيل  ميتوانيدشما 
دقيقه  (30)تماس بگيرید که مدت مکالمه نباید بيش از سی 

این فرد را به عنوان  تصميم بگيرید که ميتوانيدشما . باشد
برای همان مشکل  ميتوانيدوکيل استخدام نکنيد، اما ن

 .بخواهيد LRSدیگر از  معرفیحقوقی یک 

 مراکز مشاوره حقوقی اجتماعی
در این مراکز وکال و مشاوران . امکان دارد بتوانيد از یک مرکز حقوقی اجتماعی نيز کمک حقوقی دریافت کنيد

ای ساکن باشيد که تحت پوشش   ، باید در منطقهًمعموال. ه شما حضور دارندحقوقی اجتماعی برای کمک ب
شما همچنين نباید به طور شخصی قادر باشيد هزینه استخدام یک وکيل را . خدمات این مرکز قرار ميگيرد

 .بپردازید

 :ها عبارتند از این زمينه. ميدهندهای خاصی از قانون خدمات ارائه  این مراکز فقط در زمينه
 و مستاجر صاحبخانهمشاجرات مربوط به  •
 غرامت کارمندان •
 بيمه استخدام •
 کمک هزینه اجتماعی •
 طرح مستمری کانادا •
 قوانين پناهندگان و مهاجرت •
 قوانين کار •
 .و حقوق بشر •

برای اینگونه خدمات، . در زمينه موارد جرمی و قوانين خانوادگی خدمات ارائه نميدهد ًمعموالمراکز مشاوره 
 .ک وکيل خصوصی و گواهی کمک حقوقی نياز داریدشما به ی

 .شما برای کمک گرفتن از مراکز مشاوره حقوقی اجتماعی نيازی به گواهی کمک حقوقی ندارید
www.settlement.org/FD/25  

 

Download link:     www.GanjiCo.com 



 اجتماع و تفریحات راهنمای تازه واردان برای دو هفته اول اقامت در اونتاریو –روزهای اول 

www.settlement.org/FD  26  January 2008 

 اتاجتماع و تفریح

 وارد جامعه شوید

یافتن مکانی برای زندگی، یاد گرفتن یا ارتقای زبان انگليسی و یافتن شغل خواهيد شما زمان زیادی را صرف 
 جااما اگر در فعاليتهای تفریحی و اجتماعی شرکت کنيد بسيار سریعتر در اجتماع جدید خود در اونتاریو . نمود

د تا در یافتن کار به يکنيمد و با آنها ارتباط برقرار ميکنيشما همچنين با افراد جدیدی مالقات . افتادخواهيد 
 .شما کمک کنند

این . از آنها استفاده کنيد ميتوانيدهای اجتماعی و تفریحی و امکاناتی دارد که  هر شهر در اونتاریو برنامه
 .رایگان هستند یا هزینه بسيار کمی دارند ًمعموالهای   برنامه

این . عاليتهای ورزشی و سرگرمی پيدا کنندف نفرزندان شاخواهند برای  در تابستان، بسياری از والدین می
 ميتوانيدشما اغلب . های تابستانی نام دارند تابستانی یا برنامه کمپ هایروزانه،  کمپ هایفعاليتها 

 .بيابيد محلی اطالعات مربوط به این موارد را در مرکز اجتماعی محلی یا استخر
هایی برای همه سنين وجود دارند و  برنامه. شتر بدانيدتان بي های موجود برای خود و خانواده در مورد برنامه

فعاليتهای متفاوتی در . ميشوندشامل مواردی مانند تناسب اندام، هنر و صنایع دستی و گروههای اجتماعی 
های پاتيناژ رایگان و در تابستان   در فصل زمستان پيست ميتوانيدبرای مثال، شما . هر فصل وجود دارد
 .بيابيداستخرهای رایگان 

شما . ها بدست آورید اسکان بروید تا اطالعات بيشتری در زمينه برنامه سازمانبه مرکز اطالعات اجتماع یا 
 .با بخش پارکها و تفریحات دولت محلی خود تماس بگيرید ميتوانيدهمچنين 

 ها  کتابخانه

شما . ئه به همه سنين دارندها مواردی برای ارا کتابخانه. ست کتابخانه مکان عمومی مهمی در اجتماع شما
برای . باید کارت کتابخانه داشته باشيد تا بتوانيد کتاب امانت بگيرید یا در کتابخانه از کامپيوترها استفاده کنيد

و یک مرسوله ) مانند، گواهينامه رانندگی یا کارت اقامت دائم(دریافت کارت، شما باید یک مدرک شناسایی 
کتابخانه به مدارکی نياز دارد که . ارائه دهيد) مانند، قبض تلفن(است که نشان دهنده آدرس پستی شم

 .رایگان است ميکننداین کارت برای افرادی که در  اجتماع زندگی . تان را ثابت کند هویت شما و آدرس محلی
 :ميشوندبيابيد ذکر   در کتابخانه ميتوانيدها و خدماتی را که   هایی از برنامه در اینجا نمونه

 تکليف مدرسه برای کمک به کودکان در انجام دادن تکاليف مدرسه وپ هایکل •
 گویی و اسباب بازی برای کودکان های قصه کتابخانه •
 ریزی شغلی کالسها و منابع برای یافتن کار و برنامه •
آموزند یا مهارتهای خواندن را  ، با معلمان خصوصی که خواندن و نوشتن میسواد آموزی به بزرگساالن •

 ميدهندیش افزا
 ها و مجالت به زبانهای مختلف کتابها، نوارها، روزنامه: های چند زبانه مجموعه •
 (ESL)دوم -زبان-عنوان-به-منابع انگليسی •
 با حضور نویسندگان محلی و نمایشگاههای هنرمندان محلی کتاب خوانیجلسات  •
 ها یا کالس در مورد موضوعاتی چون بهداشت و امور مالی شخصی سخنرانی •

ها به کامپيوتر و چاپگر مجهز  بسياری از کتابخانه. ها هستند مپيوترها بخش مهمی از فعاليت در کتابخانهکا
 .پردازی، جستجوی کار و دسترسی به اینترنت استفاده کنيد از آن برای واژه ميتوانيدهستند که 

 تفریح کردن

يتهای هنری و فرهنگی رایگان و ارزان قيمت فعال های پارک، همه جوامع در اونتاریو رویدادها، جشنها، برنامه
برخی از آنها بر موارد هنری . ميشوندهنری و فرهنگی در سراسر سال برگزار  جشنواره های. ميکنندارائه 
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. کانادایی-متمرکز هستند، مانند موسيقی، یا بر همه هنرهای یک گروه اجتماعی، مانند جامعه چينی
و رایگان  ميشوندنری اونتاریو در فضای خارجی در فصل تابستان برگزار فرهنگی و ه جشنواره هایبسياری از 

 .ميشوندکمدی، جاز، نویسندگان و فيلم برگزار  جشنواره های. هستند
. های هنری، مکانهای تاریخی و محلهای دیگر و رویدادهای جالبی هستند   اکثر جوامع دارای موزه، گالری

برای کودکان و افراد  ًمعموال. ز در هفته ورودی رایگان یا ارزان قيمت دارندها یک رو ها و موزه بسياری از گالری
 .ميشودساله یا بيشتر هزینه کمتری دریافت  65

هایی از برخی رویدادهای ویژه و جشنهای مهم   اتاوا نمونه وینترلودسال نو چينی، رژه غرور، کاریبانای تورنتو و 
بازی و   ژوئيه، جشنهای عمومی با رژه، آتش 1رد، شامل روز کانادا در بسياری از این موا. در اونتاریو هستند
  .موسيقی هستند

تان در  برای کسب اطالعات بيشتر در زمينه تفریح و روشهای جالب برای مشارکت در جامعه
Settlement.Org  در آدرسwww.settlement.org/FD/15 به بخش جشنها مراجعه کنيد. 
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 گانمصرف کنندمخصوص اطالعات 

 تبدیل پول 

امکان دارد نرخ . خوبی است که پيش از ورود به کانادا مقداری پول رایج کانادا در اختيار داشته باشيد فکر
 . تر باشد  آیيد مناسب تبدیل پول در کشوری که از آن می

در  ميتوانيدشب، هفت روز هفته،  11:00صبح تا  5:00ون، از ساعت پيرس (Pearson)در فرودگاه بين المللی 
با این حال، به احتمال زیاد نرخ تبدیل پول در خارج از فرودگاه . های صرافی پول خود را تبدیل کنيد دکه

 . تر است مناسب

هتلها نيز . کنيدخدمات تبدیل پول دریافت  ميتوانيددر بانکها، آژانسهای مسافرتی و مراکز بيشتر شهرها نيز 
بانکها اکثرا بهترین مکان برای . ، اما نرخ تبدیل خيلی مناسب نيستميکنندهای اندک پول را تبدیل  مبلغ

 . تبدیل پول هستند

 استفاده از تلفن

 خدمات تلفن در خانه  استفاده از

 BELL-310ا شماره شما باید ب. ميدهدخدمات تلفن در منزل به شما ارائه  (Bell Telephone)مرکز تلفن بل 
 . مراجعه کنيد تا این خدمات را سفارش دهيد (Bell Centre)تماس بگيرید یا به مغازه مرکز بل  (310-2355)

ماه پس  6شما این پول را پس از گذشت . مهاجران تازه وارد برای دریافت خدمات تلفن باید ودیعه بگذارند
از طریق وب سایت . ميکندتلفنهای جدید خانه دریافت  بل همچنين مبلغ اتصال برای (Bell). خواهيد گرفت

(Bell) بل اطالعات بيشتری بدست آورید- www.settlement.org/FD/23 

تا به  موافقت خود را برای ارائه خدمات به شما اظهار کرد، زمانی را تعيين خواهند کرد (Bell)پس از اینکه بل 
خدمات تلفن بتوانند  تکنسين هایشما باید در این زمان در خانه حضور داشته باشيد، تا . منزل شما بيایند

تلفنهای محلی از خانه شما رایگان است، اما تلفنهای راه دور هزینه . خدمات را برای شما راه اندازی نمایند
 . اضافی خواهند داشت

 موبایل/ تلفنهای سيار

از بين آنها  ميتوانيدهای پيچيده بسياری وجود دارد که  ر در کانادا بسيار رایج هستند و برنامهتلفنهای سيا
های  اطالعات زیادی در زمينه انواع برنامه ميتوانيدپيش از آنکه وارد کانادا شوید، از طریق اینترنت ! انتخاب کنيد

 . www.settlement.org/FD/19 -این آدرس یک وب سایت مفيد است. تلفن بدست آورید

پيش از آنکه . آیيد تفاوت داشته باشد خدمات در کانادا ممکن است با خدمات موجود در کشوری که از آن می
ها و  نامهها، بر با یکی از ارائه دهندگان خدمات تلفن همراه قراردادی امضا کنيد، اطالعات الزم در زمينه هزینه

 . انواع مختلف خدمات تلفن را بدست آورید

 عمومی/ تلفنهای همگانی

ها، مراکز خرید و کنار بعضی  ، ایستگاههای اتوبوس و قطار، رستورانها، مغازهافرودگاه هتلفنهای عمومی را در 
 . ميشوندنيز شناخته " تلفنهای همگانی"این تلفنها به نام . بيابيد ميتوانيداز خيابانها 

 برقراری تماسهای تلفنی محلی
 50تماس تلفنی محلی از یک تلفن همگانی  برقراریتماسهای تلفنی محلی از خانه شما رایگان است، اما 

هزینه برقراری تماس تلفنی راه . سنت هزینه دارند 35بعضی از تلفنهای همگانی اکنون . سنت هزینه دارد
 . دور بيشتر است

 : محدوده یک شهر یا شهرک برای برقراری تماس تلفنی در

 .گيری نمایيد و شماره بيندازیدسنت در دستگاه پول  50گوشی را بردارید، 
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دالری استفاده کنيد  1در صورتيکه از سکه . ميکننددالری را قبول  1سنتی و  25، 10، 5های  اکثر تلفنها سکه
 . امکان دارد بقيه پول خود را دریافت نکنيد

برای مثال، در تورنتو و مناطق . گيری نمایيد ابتدا کد منطقه را شماره الزم باشدمناطق  امکان دارد در بعضی از
 -را بگيرید 905، یا 647، 416گيری کنيد، شماره  اطراف آن، شما باید پيش از آنکه بقيه شماره تلفن را شماره

 . رقم در شماره تلفنهای محلی وجود دارد 10مجموعا 

 تماسهای تلفنی راه دور

برای تلفن منزلتان خدمات تماس تلفنی راه دور دریافت کنيد یا از کارتهای تلفن پيش پرداخته  ميتوانيدا شم
دور پيش پرداخته بسيار ارزانتر از هزینه برقراری تماس تلفنی راه دور   هزینه کارتهای تلفن راه. استفاده نمایيد

تر از پرداخت هزینه تماس تلفنی راه دور به صورت پرداخت هزینه این کارتهای قطعا ارزان. از تلفن منزل است
 . نقدی یا به وسيله کارت اعتباری در یک تلفن همگانی است

متوجه شوید که آیا بهترین نرخ را برای تماس  ميتوانيد ميکنيدوقتی یک کارت تلفن پيش پرداخته خریداری 
. درخواست کنيد  وش یک جدول مقایسهاز مسئولين فر. یا خير ميکنيدگرفتن با کشوری که مایليد پرداخت 

 . را در کارتهای مختلف با هم مقایسه کنيد ميخواهيد هزینه یک دقيقه تماس تلفنی با کشوری که 

بدین معناست که  collectتماس تلفنی . برقرار کنيد" collectهای تلفنی  تماس" ميتوانيدشما همچنين 
، عدد collectتماس تلفنی  برقراریبرای . پردازد نی را میاید هزینه تماس تلف فردی که با وی تماس گرفته

گيری نمایيد، سپس کد منطقه و شماره تلفن را بگيرید و طبق دستورات سيستم خودکار عمل  را شماره" 0"
 . کنيد

 های بدون هزینه عوارض شماره

ها  تماس با این شماره هزینه برای.  های بدون هزینه عوارض نام دارند های راه دور شماره برخی از شماره
ادارات دولتی، . ميشوندشروع  888-1یا  877-1، 866-1، 800-1ها با اعداد  این شماره. ميشودمحاسبه ن

 . های بدون هزینه عوارض دارند آژانسهای جوامع اقليت و بسياری از مراکز بازرگانی شماره

شما برای هر یک دقيقه که با این  .های بدون هزینه عوارض نيستند شماره 967-1و  900-1های  شماره
 .  بسيار پر هزینه است ًها اکثرا تماس با این شماره. باید هزینه بپردازید ميکنيدها صحبت  شماره

 استفاده از دفتر تلفن

 . در اکثر تلفنهای عمومی یک دفتر تلفن یا دفتر راهنمای تلفن بيابيد ميتوانيدشما 

 : هار بخش هستنددفتر تلفنها با صفحات سفيد دارای چ

 ) و راهنمای مشتری(های اورژانس  شماره

 ميدهداین بخش شماره تلفنهایی را که نياز دارید در مواقع بحرانی با آنها تماس بگيرید را در اختيار شما قرار 
 . ميدهداین بخش همچنين اطالعاتی در زمينه چگونگی استفاده از تلفن به شما ارائه . مانند شماره پليس

 آبیت صفحا

این بخش شماره تلفنها و آدرسهای . ميکندموجود در شهر را ليست  شرکت ها و اصنافاین بخش نام افراد و 
شرکت ها و هم نام افراد و هم نام . ميشوندشان ليست  افراد از روی نام خانوادگی. ميگيردآنها را در بر 

 2مانند تورنتو، صفحات سفيد دارای  در بعضی شهرهای بزرگتر،. اند به صورت الفبایی مرتب شده اصناف
 . شماره تلفنهای شخصی در قسمت جلویی و شماره تلفنهای تجاری در نيمه دوم -بخش است

 صفحات زرد
و شماره  ميکنداین بخش ادارات دولتی را ليست . های آبی رنگ چاپ شده است این بخش روی برگه

این بخش همچنين خدمات . ميدهددر اختيار شما قرار  تلفنهایی که برای تماس گرفتن با آنها نياز دارید را
برای مثال، برای یافتن وزارت بهداشت، در صفحات آبی به دنبال موضوع . ميکنددولتی را طبق موضوع ليست 

 . بهداشت بگردید
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 دفتر راهنمای تلفن با صفحات زرد

را طبق موضوع ليست  شرکت ها و اصنافاین بخش نام . این بخش روی صفحات زرد رنگ چاپ شده است
برای مثال، برای سفارش دادن پيتزا، در صفحات زرد به دنبال موضوع پيتزا بگردید و یک مغازه نزدیک را . ميکند

 . صفحات زرد در شهرهای بزرگتر، از جمله تورنتو، به صورت بخشی جداگانه هستند. انتخاب کنيد

در . ميشوندوال در دو دفتر تلفن جداگانه چاپ در شهرهای بزرگ، صفحات سفيد و آبی، و صفحات زرد معم
دستور العملهای  ميتوانيدشما . شهرهای کوچکتر، امکان دارد این صفحات با هم در یک دفتر تلفن باشند

 . های اورژانس را در ابتدای همه دفتر تلفنها بيابيد  تلفن و شماره

 ارسال و دریافت مراسالت پستی

 فرستادن یک نامه یا یک بسته

هزینه پست مبلغی است که برای ارسال . رای ارسال یک نامه یا یک بسته، باید هزینه پست را بپردازیدب
 . ميشودنامه یا بسته شما صرف 

در  Shoppers Drug Martهای پستی در فروشگاههایی مانند  خدمات پستی در دفاتر پستی و دکه
شما . ها باشيد ست کانادا روی شيشه مغازهبرای یافتن یک دفتر پستی، به دنبال عالمت پ. دسترس است

 . از دفتر تلفن استفاده کنيد تا نزدیکترین دفتر پستی به خود را بيابيد ميتوانيدهمچنين 

آن را  ميخواهيد این هزینه به مقصدی که . هزینه ارسال یک نامه یا بسته به اندازه و وزن آن بستگی دارد
معموال، مقصد بسته هرچه دورتر باشد، . جا نيز بستگی داردارسال کنيد و سرعت رسيدن مرسوله به آن

 . هزینه بيشتر خواهد شد

فرم گمرک  ميتوانيدشما . ، باید یک فرم گمرک را تکميل نمایيدميکنيدای را به یک کشور دیگر ارسال  اگر بسته
که این بسته  يدهدمهمچنين توضيح . ميدهداین فرم محتویات بسته را شرح . را از دفتر پستی دریافت کنيد

به شما کمک کند تا این فرم  ميتواندکارمند دفتر پست در دفتر پستی . چقدر ارزش دارد و وزن آن چقدر است
 .را تکميل نمایيد

 دریافت یک آدرس پستی

به طور مستقيم به منزل شما یا شماره صندوق  ميتوانندپس از آنکه مکانی را برای زندگی یافتيد، افراد 
به سه روش مرسوله  ميتوانيدپيش از آنکه مکانی برای زندگی بيابيد، . رسوله ارسال کنندتان م پستی

 : دریافت کنيد

 

 
 

از دیگران بخواهيد تا . از آدرس آنها استفاده کنيد یا خير ميتوانيداز یک خویشاوند یا یک دوست بپرسيد که آیا 
 .رسوله ارسال کنندخویشاوند یا دوستتان برای شما م [care of (c/o)]" توسط"
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" پست رستانت"این خدمات در سراسر دنيا با نام . در دفتر پستی خدمات توزیع عمومی درخواست کنيد
ماند تا  ای باقی می پست رستانت در دفتر پستی اصلی منطقه/ های توزیع عمومی  مرسوله .ميشودشناخته 

ی بزرگ جایی که بيش از یک دفتر پستی در شهرها. صاحب آن برای تحویل گرفتن مرسوله خود مراجعه کند
پست / بزرگ وجود دارد، یکی از دفاتر پستی در منطقه به عنوان محل تحویل گرفتن مرسوله توزیع عمومی

 .ميشودرستانت تعيين 

 
  
 
 

با این روش آدرس . کرایه کنيد ميدهدیک صندوق پستی در دفتر پستی یا فروشگاهی که خدمات تجاری ارائه 
اگر . آن را به دیگر افراد بدهيد تا برای شما مرسوله ارسال کنند ميتوانيدکه  ميگيردشما قرار  در اختيار
هایی دریافت کنيد که به علت بزرگ بودن بيش از اندازه در صندوق پستی شما جای نگيرند فروشگاه  بسته

 .يریدبسته خود را در پيشخوان تحویل بگ ميتوانيدگذارد و شما  یادداشتی برای شما می

 حمل و نقل

 رانندگی

وب . رانندگی کنيد، باید گواهينامه رانندگی اونتاریو داشته باشيد ميخواهيد و  ميکنيداگر در اونتاریو زندگی 
 ،(MTO)وزارت حمل و نقل اونتاریو  (Ontario Ministry of Transportation)سایت 

www.settlement.org/FD/26 ،در مقاله . ميکندوسيله نقليه را در استان صادر نامه رانندگی و  گواهی
 www.settlement.org/FD/16در وب سایت  توانم یک گواهينامه رانندگی اونتاریو بگيرم؟ چگونه می

 . اطالعات بيشتری کسب نمایيد

پس از این مدت باید . روز پس از ورود به کانادا از گواهينامه رانندگی خارجی استفاده کنيد 60تا  وانيدميتشما 
برای کسب اطالعات بيشتر در زمينه . امتحان رانندگی بدهيد و گواهينامه رانندگی اونتاریو دریافت کنيد

 Ontario Ministry of)با  3445-387-800-1ها و قوانين رانندگی از طریق شماره  گواهينامه
Transportation) وزارت حمل و نقل اونتاریو تماس بگيرید . 

به ، ميکنيدشما باید خودروی خود را در نمایندگی صدور پروانه وسائل نقليه موتوری استانی که در آن زندگی 
پر هزینه  ميتواندرو بيمه خود. رانندگی بدون بيمه خودرو غير قانونی است. و آن را بيمه نمایيد ،ثبت برسانيد 

 . ميکندباشد، اما در صورت تصادف از شما و سایر رانندگان حمایت 

. از یک شرکت کرایه خودرو، ماشينی را برای یک روز، یک هفته یا بيشتر کرایه کنيد ميتوانيداگر خودرو ندارید، 
 . ا ارائه دهنداطالعاتی در زمينه قوانين رانندگی به شم ميتواننداکثر شرکتهای کرایه خودرو 

ماشين را در اختيار داشته باشيد و مسافتی که با  ميخواهيد شرکتهای کرایه خودرو بسته به مدتی که 
شما همچنين باید از آنها بيمه تصادفات بخرید و هزینه سوختی را . ميگيرنداز شما پول  ميکنيدماشين طی 

 . بپردازید ميکنيدکه مصرف 

 حمل و نقل عمومی –تردد 
تورنتو همچنين . هر در اونتاریو یک شبکه حمل و نقل عمومی متشکل از اتوبوسها و ترامواها داردهر ش

های  اکثر شهرها نقشه. ميشودای از قطارهای زیر زمينی در اختيار دارد که به آنها مترو گفته  مجموعه
 . دهند راههای حمل و نقلی را به صورت رایگان ارائه می

 20در سيستم تلفنی خود به بيش از  (TTS) (The Toronto Transit System) سيستم حمل و نقل تورنتو
در وب سایت آنها به  ميتوانيدشما همچنين . تماس بگيرید 4636-393-416با شماره  –زبان اطالعات دارد 

 . اطالعات بيشتری کسب نمایيد www.settlement.org/FD/17آدرس 

 YOUR NAME 
 GD Stn Main  
 Toronto, ON  M2R 5H2 
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شما . برای هر بار سوار شدن پول نقد پرداخت کنيد ميتوانيدبه منظور استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
بقيه پول شما را  ميتوانندباید برای سوار شدن به اتوبوس دقيقا مبلغ مورد نياز را پرداخت کنيد زیرا رانندگان ن

پاس ، ژتون یا بليت ميتوانيد، ميکنيداگر اکثر اوقات از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده . نندپرداخت ک
. اگر برای هر بار سوار شدن پول نقد بپردازید هزینه بيشتری متحمل خواهيد شد. روزانه یا ماهانه بخرید
 .وشگاهها خریداری کنيداز ایستگاههای اتوبوس یا مترو و از بعضی فر ميتوانيدبليت، ژتون و پاسها را 

گاهی الزم می شود برای رسيدن به محل مورد نظرتان مسير خود را از یک اتوبوس، تراموا یا قطار به مسير 
گوید  ای است که به راننده می بليت انتقال برگه. در اینصورت شما به بليت انتقال نياز دارید. دیگری تغيير دهيد

 .به هنگام رسيدن به اولين اتوبوس یا تراموا از راننده بليت انتقال بخواهيد. که شما نباید مجددا پول بپردازید

 مسافرت بين شهرها

بفهميد که  ميتوانيدشما در ایستگاه . اکثر شهرها و شهرکها در اونتاریو یک ایستگاه اتوبوس یا قطار دارند
با  ميتوانيدشما . ه آن چقدر استو هزین ميکنددر چه روزها و ساعاتی حرکت  ،رود اتوبوس یا قطار به کجا می

 .یک آژانس مسافرتی تماس بگيرید تا از برنامه زمانی و هزینه پروازهای بين شهری مطلع شوید

 تاکسی

یک  ميتوانيداگر هيچگونه وسيله نقليه عمومی وجود نداشت یا شما مجبور بودید به سرعت به محلی بروید، 
اکسيرانی تماس بگيرید و از آنها بخواهيد تا به آدرسی که به با یک شرکت ت ميتوانيدشما . تاکسی بگيرید

از پيش با آنها تماس بگيرید و بخواهيد تا در زمان مشخصی برای  ميتوانيدشما حتی . دهيد بيایند آنها می
 . شما تاکسی بفرستند

يد و برای یک رو بایست در پياده. در خيابانهای شلوغ مرکز شهر نيز تاکسی بگيرید ميتوانيدشما همچنين 
فقط . تاکسی گرفتن در خيابان در هر شهری آسان نيست. تاکسی که مسافری ندارد دست تکان دهيد

 . ایستد که چراغ روی سقف آن روشن باشد ماشينی برای سوار کردن شما می

زمانيکه وارد . ميشودهزینه رفت و آمد با تاکسی روی کنتوری در قسمت جلوی ماشين کنار راننده مشخص 
پيش از آنکه وارد ماشين شوید از راننده بپرسيد که . ميدهدکنتور حداقل هزینه را نشان  ميشویدتاکسی 

 . ميشودهزینه سواری شما چقدر 

 ای عابرین پياده و قوانين جاده

. عالمتهای مخصوص عابران پياده در گوشه همه خيابانها و جایی که چراغهای راهنمایی هستند قرار دارند
خطوط عابر پياده در گوشه خيابانهای . از خيابان رد شوید ميتوانيدگویند که چه زمانی  ها به شما میاین عالمت

 . شلوغ جایی که چراغهای راهنمایی قرار ندارند روی زمين کشيده شده است

 امور پولی و مالی

 بانکداری

 باز کردن یک حساب بانکی 

تصميم بگيرید که نيازهای بانکی شما . داری مطلع شویدهای بانک فکر خوبی است که هر چه سریعتر از گزینه
 .چيست و پيش از اینکه یک حساب باز کنيد خدمات بانکهای مختلف را با هم مقایسه کنيد

یک . یک حساب بانکی در هر بانک جای امنی برای نگه داشتن پولهایتان است و مدیریت آن نيز آسانتر است
تا سابقه اعتباری داشته باشيد، که در صورتيکه نياز به قرض  دميکنحساب بانکی همچنين به شما کمک 

 . مفيد باشد ميتواندگرفتن پول یا گرفتن کارت اعتباری داشته باشيد 

بانکها، . یا جاری باز کنيد/در آنها حسابهای پس انداز و ميتوانيدموسسات مالی مختلفی وجود دارند که شما 
تبار درباره خدماتشان، شامل کارتهای دبيت و اعتباری اطالعات صندوق های مالی و بنگاههای تعاونی اع

 . به هر بانکی بروید و درباره خدماتشان سوال کنيد ميتوانيدشما . دهند رایگان ارائه می
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. به دو مدرک شناسایی نياز داریدیا بنگاه تعاونی اعتبار  صندوق مالی، برای باز کردن یک حساب در یک بانک
برای باز کردن یک حساب نيازی ندارید . باید روی یکی از این مدارک وجود داشته باشدمعموال، عکس شما 

 . برای باز کردن حساب بانکی حتما نباید شاغل باشيد. مبلغی را به عنوان ودیعه پرداخت کنيد

 استفاده از یک دستگاه های خودکار

، که به نام کارت دبيت نيز شناخته ميکنيد ، کارتی با نام کارت بانک دریافتميکنيدوقتی یک حساب بانکی باز 
تا به جای آنکه امور بانکی خود را در بانکها انجام دهيد در دستگاه  ميدهداین کارت به شما امکان . ميشود

از دستگاه های خودکار برای واریز کردن پول، برداشت پول و پرداخت  ميتوانيدشما . های خودکار انجام دهيد
 Automated Banking Machines]این ماشينها دستگاههای خودکار بانکی . نمایيدصورتحسابها استفاده 

(ABMs)]  یا دستگاههای خودپرداز[Automated Teller Machines (ATMs)] نام دارند. 

برای کارت  [Personal Identification Number (PIN)]تا یک شماره رمز شخصی  ميخواهدبانک از شما 
این . ميکنداین یک شماره امنيتی است که از استفاده افراد دیگر از کارت شما جلوگيری . خود انتخاب نمایيد

باید  ميکنيدهر بار که از کارت بانکی خود استفاده . خود را به دیگران نگویيد PIN. شماره را به خاطر بسپارید
PIN را وارد کنيد . 

خصوصی  ABMدر صورتيکه از یک . ميشودیافت ، کارمزد از شما درميکنيدبانک دیگری استفاده  ABMاگر از 
. این دستگاهها در فروشگاهها، رستورانها و سایر مکانها وجود دارند. ميشوداستفاده کنيد این کارمزد بيشتر 

. ميشوداگر فقط برای برداشت پول از این دستگاهها استفاده کنيد کارمزد زیادی از شما حساب شما کسر 
 . بانکها یا بنگاههای تعاونی اعتبار استفاده کنيد هزینه کمتری خواهيد پرداختاگر از دستگاههای فقط یک 

 کارتهای اعتباری و بوجود آوردن اعتبار

داشته باشيد،   Mastercardو  VISA، با شرکتهای جهانی اعتباری مانند حتی اگر سالها سابقه اعتباری
 . این مورد برای بسياری از افراد غافلگير کننده است. امکان دارد نتوانيد چنين اعتباری در کانادا دریافت کنيد

امکان دارد نتوانيد در کانادا . در صورت امکان، پيش از آنکه به کانادا بيایيد کارتهای اعتباری خود را باطل نکنيد
اده ای که هم اکنون دارید استف در این صورت، می توانيد از کارتهای اعتباری. فورا یک کارت اعتباری بگيرید

 .کنيد

با کارکنان . برای اینکه در کانادا سابقه اعتباری ایجاد کنيد، برای دریافت کارت اعتباری درخواست ارائه دهيد
امکان دارد بانک شما بخواهد کارت اعتباری با محدودیت بيشتر از نظر خرج . بانک محلی خود صحبت کنيد

 . کردن یا کارت اعتباری تضمينی در اختيار شما قرار دهد

شما باید مقداری پول را به عنوان ودیعه به صادر کننده کارت اعتباری ، برای بدست آوردن کارت تضمينی
درخواست شده توسط شما   ودیعه تضمينی برای یک کارت تضمينی به محدودیت اعتباری. پرداخت کنيد
بی ایجاد کنيد، مبلغ ودیعه را اگر مبالغ ماهيانه اعتباری خود را بپردازید و سابقه اعتباری خو. بستگی دارد

 .یک کارت اعتباری عادی دریافت کنيد ميتوانيددر این هنگام . همراه با سود آن دریافت خواهيد نمود

این کارتها معموال . دهند بسياری از فروشگاهها برای خرید از فروشگاهشان کارتهای اعتباری ارائه می
 .ميکنيدئن شوید که هر ماه کل تزار را پرداخت نرخهای سود بسيار باالیی دارند بنابراین مطم

 قيمتها و ماليات

به طور معمول . ميکنيدبه عالوه ماليات پرداخت  ،در اونتاریو، شما مبلغی را که روی اتيکت قيمت نوشته شده
های  مغازهبا این حال در بعضی بازارها یا . در اکثر فروشگاهها امکان خرید کاال با قيمتی کمتر از این وجود ندارد

 . قومی این امکان وجود دارد

اغلب، مجموع مبلغ . ميشود، ماليات به مجموع قيمت اضافه ميکنيدوقتی برای خرید کاالیی پول پرداخت 
 Goods and]ماليات کاالها و خدمات فدرال  %5شامل  %13این . قيمت کاال است %13ماليات معادل 

Services Tax (GST)]  انی ماليات فروش است %8و[Provincial Sales Tax (PST)] است . 
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خوار بار اوليه و داروهایی که توسط دکتر تجویز شده ، مانند خرید شما ملزم نيستيد برای هر کاالیی که می
ماليات الکل نيز به  %10اگر در یک رستوران نوشيدنی الکلی سفارش دهيد، . پرداخت نمایيد GSTاست 

 . ميشودقيمت اضافه 

 لياتپشتوانه ما

 [GOODS AND SERVICES TAX (GST)] پشتوانه ماليات کاالها و خدمات

GST پشتوانه . مالياتی است که باید برای اکثر کاالها و خدمات ارائه شده در کانادا بپردازیدGST/HST 
و به هایی که درآمدهای کم یا متوسط ر ماه یک بار به افراد و خانواده 3پرداختی معاف از ماليات است که هر 

 . گرداند را باز می ميکنندکه این افراد پرداخت  HSTیا  GSTاین مبلغ کل یا بخشی از . ميشودپایين دارند داده 

به محض . ساله یا بيشتر سن داشته باشيد، تا بتوانيد اعتبار دریافت کنيد 19شما باید تبعه کانادا باشيد، 
برای دریافت . ای دریافت کارت اعتباری درخواست دهيداینکه شماره بيمه اجتماعی خود را دریافت نمودید بر

 . هر ساله باید ماليات بر درآمد و سود مزایا را تسليم کنيد GST/HSTهای  پرداختی

تماس  GSTبا مرکز اطالعات  1953-959-800-1برای کسب اطالعات بيشتر ميتوانيد از طریق شماره تلفن 
 . بگيرید

 [CANADA CHILD TAX BENEFIT (CCTB)] مزایای ماليات کودک کانادا

. دریافت کنيد (CCTB)امکان دارد بتوانيد مزایای ماليات کودک کانادا  ،سال سن دارند 18اگر فرزندان شما زیر 
CCTB  های بزرگ کردن  تا در پرداخت هزینه ميشودمبلغی ماهانه است که از سوی دولت کانادا پرداخت
 . ها کمک کند بچه

 www.settlement.org/FD/20به آدرس  (CRA)ب سایت نمایندگی گمرک و ماليات کانادا از و ميتوانيدشما 
د برای شما باید به محض اینکه وارد کانادا شدید و در خانه جدید خود ساکن شدی. یک فرم درخواست بگيرید

 . درخواست دهيد CCTBدریافت 

، و درآمد خالص جهانی خانواده شما ميکنيدآنها بر پایه تعداد فرزندانتان، سن آنها، استانی که در آن زندگی 
  . که چه مبلغی را به شما پرداخت کنند ميگيرندسال گذشته تصميم  3در 
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 گام های بعدی

دد خود درباره شروع زندگی جدید در اونتاریو را در این راهنما دواریم توانسته باشيد پاسخ سواالت متعيام
دانيد از کجا باید نهمانطور که مطلع هستيد، کارهای زیادی هست که باید انجام بدهيد و شاید . یافته باشيد
 .شروع کنيد

 

 فهرست خوش آمد به کانادا
ن راهنما آورده شده است، استفاده ای 2برای شروع می توانيد از فهرست خوش آمد به کانادا که در صفحه 

در این راهنما . روی مواردی که شامل حال شما نمی شوند یا قبًال آنها را انجام داده اید، خط بکشيد. کنيد
اگر نياز به کمک داشتيد، سازمان های بسياری . آورده شده است الزمکارهای انجام اطالعاتی درباره نحوه 

واالت شما خواهند بود و اغلب کمک های رایگان برای تکميل فرم های هستند که با خوشحالی پاسخگوی س
برای یافتن مراکز خدمات رسانی در محل خود روی لينک های موجود در هر . الزم در اختيارتان قرار می دهد

 .بخش کليک کنيد
 

SETTLEMENT.ORG 
Settlement.Org ن مراکز خدمات رسانی، سایتی بسيار عالی برای بدست آوردن اطالعات بيشتر، یافت

بار بعدی که در اینترنت بودید به نشانی . با دیگر تازه واردان است آشنا شدندانلود کردن فرم ها و 
www.settlement.org سر بزنيد. 

 

 !به اميد موفقيت شما در اونتاریو
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