ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﻳﺪﯼ در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ
راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎزﻩ واردﻳﻦ
ﻓﺮاﮔﻴﺮﯼ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ:

ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺎزﻩ وارد ﺑﻪ اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﺷﻤﺎ ﺳﺌﻮال هﺎﯼ زﻳﺎدﯼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ .راهﻨﻤﺎﯼ ﺣﺎﺿﺮﺷﻤﺎ را ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در
ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻳﻞ زﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ:
•

ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺗﺎن

•

ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻮرد ﮐﺎر و ﺁﻣﻮزش

•

ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت در زﺑﺎن

•

ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻧﻮاع ﮐﻤﮏ هﺎﯼ دﻳﮕﺮ

ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺪﻳﺪ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﻳﺪ زﻣﺎن ﻻزم دارد .ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺎزﻩ واردﻳﻦ ﺳﺮﻳﻊ و راﺣﺖ ﺑﻪ اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﻋﺎدت
ﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﯽ را اﻳﻨﺠﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﯼ دﻳﮕﺮان ﺟﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜ ً
اﻓﺘﺎدن در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﮑﺎﻧﯽ
ﺗﺎزﻩ واردﻳﻦ اﮐﺜﺮًا ﮐﻤﮏ ﻻزم دارﻧﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻًﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ اوﻟﻴﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﺎن در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدﯼ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻻزم را اراﺋﻪ ﺑﺪهﻨﺪ .ﻣﺮاﮐﺰ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ "ﺧﺪﻣﺎت اﺳﮑﺎﻧﯽ" ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌﺪد اوﻧﺘﺎرﻳﻮ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت راﻳﮕﺎن ﺑﻮدﻩ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻓﻘﻂ
ﺑﻌﻀﯽ از راهﻬﺎﯼ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺎت اﺳﮑﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
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•

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال هﺎﯼ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎن

•

ﮐﻤﮏ در ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﻳﺎ ﺁﻣﻮزش ﺑﻴﺸﺘﺮ

•

ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن

•

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

•

ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ ﮐﻪ ﻻزم دارﻳﺪ

•

ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺪارﮎ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻔﺎهﯽ

•

ﮐﻤﮏ در ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﻼس اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ  /ﻓﺮاﻧﺴﻪ

•

ﮐﻤﮏ در ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ

•

ﮐﻤﮏ در ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم هﺎ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﮑﺎﻧﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻨﺎﻃﻖ دراوﻧﺘﺎرﻳﻮ داراﯼ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎزﻩ واردﻳﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻣﺮﮐﺰﯼ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺑﺨﺶ "ﭘﺲ از ورود" در وب ﺳﺎﻳﺖ ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
www.OntarioImmigration.ca

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ  :اﺳﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ
ﻋﺎدﯼ ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎزﻩ واردﻳﻦ ﭘﺲ از ورود ﺧﻮد در ﮐﺎﻧﺎدا اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﻨﺪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﮑﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد و اﻗﺪاﻣﺎت دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم دهﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ:
√ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ
√ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺷﻤﺎرۀ ﺑﻴﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )(SIN
√ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﮐﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺖ اوﻧﺘﺎرﻳﻮ )(OHIP
√ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
√ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﮐﺮدن در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ
√ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻻزم دارﻳﺪ ،در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎن
√ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﭘﺰﺷﮏ ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
√ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﻳﺎﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ در ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر
√ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﻳﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
√ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺗﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ
√ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻣﺪرﺳﻪ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن
√ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاﯼ ﻣﺰاﻳﺎﯼ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﯽ ﮐﻮدﮎ در ﮐﺎﻧﺎدا ) (CCTB
√ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎن واﻃﻼﻋﺎت درﻣﻮرد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
√ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﮐﻼس زﺑﺎن ﺑﺮاﯼ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺗﺎن
√ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻴﺰهﺎﯼ ﻣﻮرد ﻟﺰوم را از ﺁﻧﺠﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﻨﻴﺪ
√

ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﮔﻮاهﯽ ﻧﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ

ﺧﺪﻣﺎت ﺁﻣﻮزش زﺑﺎن
ﮐﺎﻧﺎدا داراﯼ دو زﺑﺎن رﺳﻤﯽ – اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ – ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﺧﻮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻴﺪ .ﺧﻴﻠﯽ از ﺗﺎزﻩ واردﻳﻦ ﻗﺒﻞ از ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ را ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .در
اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﻧﻴﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدﯼ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت زﺑﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﯼ اﻃﻼع
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ "ﻳﺎد ﮔﻴﺮﯼ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ" در وب ﺳﺎﻳﺖ ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
www.OntarioImmigration.ca
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ﺧﺪﻣﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎزﻩ واردﻳﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻴﻴﺎﺑﻴﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
•

ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻐﻠﯽ

•

ﺧﺪﻣﺎت ﺁﻣﻮزﺷﯽ

•

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ

•

ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

•

ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ

•

ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ

ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻐﻠﯽ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اﯼ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ وﺟﻮد دارﻧﺪ .از ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻣﻮارد زﺑﺮ ﺳﺌﻮال ﮐﻨﻴﺪ:
•

ﮐﺎرﮔﺎهﻬﺎﯼ ﮐﺎرﻳﺎﺑﯽ  :ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ ﮐﺎرﻳﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ

•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ  :ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ در رﺷﺘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ

•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﮔﺰﻳﻨﺶ در ﮐﺎر  /ﮐﺎرﺁﻣﻮزﯼ :ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را درﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺎرﻻزم در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ

•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺷﻐﻠﯽ :ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت هﺎﻳﺘﺎن وﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮدرﺣﺮﻓﻪ ﺗﺎن ،ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ

ﺁﻳﺎ در ﺣﺮﻓﻪ اﯼ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر هﺴﺘﻴﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ درﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎردر رﺷﺘﮥ ﺧﻮد ،هﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻃﻼع ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ
هﺴﺘﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ) (GEOﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﻓﺮاد ﺁﻣﻮزش دﻳﺪﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﻤﮏ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ (GEO) .ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺁﻣﻮزش دﻳﺪﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﭘﻴﺪاﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت
راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮاﯼ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر درﺣﺮﻓﮥ ﺧﻮد در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاﯼ اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮدرﻣﻮرد
) (GEOو ﮐﺎر در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ "ﮐﺎر" در وب ﺳﺎﻳﺖ ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ:
www.OntarioImmigration.ca

ﺧﺪﻣﺎت ﺁﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺷﻮد ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را در ﻣﺪرﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاهﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺧﻮدرا ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﻴﺪ .ﺑﺮاﯼ
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ "ﺗﺤﺼﻴﻼت" در وب ﺳﺎﻳﺖ ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ:
www.OntarioImmigration.ca
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ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اوﻧﺘﺎرﻳﻮ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدﯼ را ﺑﺼﻮرت راﻳﮕﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺘﺎب هﺎ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،ﻓﻴﻠﻢ هﺎ و دﻳﮕﺮ اﻗﻼم ،ﻋﻀﻮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺸﻮﻳﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
هﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ در زﺑﺎن هﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪد دارﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ هﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را راﻳﮕﺎن در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دهﻨﺪ .ﺧﻴﻠﯽ از
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﺋﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺁﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را در ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﺎت در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻃﺮق زﻳﺮﺷﻤﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺰدﻳﮑﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ:
•

زﻧﮓ زدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦ ) ٢١١اﮔﺮ در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻳﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻧﻴﺎﮔﺎرا ﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﮥ ﺳﻴﻤﮑﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ(

•

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ "ﭘﺲ از ورود" در وب ﺳﺎﻳﺖ ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت اوﻧﺘﺎرﻳﻮ:
www.OntarioImmigration.ca

ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮوﻳﺞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ را در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ داراﯼ
ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﺸﺎورﻳﻦ و ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻣﻮزش و ﻣﺸﺎورﻩ در ﺑﺎرۀ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
را ﺑﺸﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دهﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ داراﯼ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ واﻟﺪﻳﻦ و
ﻓﺮزﻧﺪان و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ هﺮ ﺷﻬﺮ داراﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ازﺁن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮاﮐﺰ
داراﯼ ﻣﻴﺪان اﺳﮑﻴﺘﻴﻨﮓ و اﺳﺘﺨﺮ و ورزﺷﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻴﻠﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻼت راﻳﮕﺎن ﺑﻮدﻩ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن ﭼﻨﺪان
هﺰﻳﻨﻪ اﯼ ﻧﺪارد.

از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد
ﺁﻳﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاهﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ را در زﻣﻴﻨﮥ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﻴﻼت در اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻴﺪ؟ ﺑﻪ وب ﺳﺎﻳﺖ ادارﻩ
ﻣﻬﺎﺟﺮت اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪwww.OntarioImmigration.ca :
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