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 برنامۀ پناھندگی با مسادعت دولت

 اسکان مجدد پناھندگان در کانادا
 معلومات مھم

	

شما توسط مامورین دولتی کانادا مرحلۀ مرور ابتدایی را  شما میخواھید بھ کانادا بیایید و درخواست
انتخاب نمودن شما بھ مثابۀ طی نموده است. حاال شما میخواھید بدانید کھ مرحلۀ بعدی چیست. 

 پناھنده واجد شرایط یک قدم مھم در پروسۀ اسکان مجدد است. اما این قدم آخری نیست. 
 این معلومات در مورد مراحل بعدی در این پروسھ، و در بارۀ کانادا است.

 

 با مسادعت دولت یپناھندگ ۀبرنام
کھ شما توسط  ستیمعن نیامر بد نی. ادیابیبا مساعدت دولت در کانادا اسکان مجدد  یپناھندگ ۀتحت برنام دیتوانیشما م

 .دیشده ا یبھ دولت کانادا معرف گرید ۀسازمان رجوع کنند ای) UNHCRملل متحد ( نیمھاجر ۀادار

یا والیت کبک شما را در طی سال اول اقامت تان در کانادا از  دادر صورت کھ درخواست شما منظور شود، دولت کانا
زه نظر مالی حمایت میکند. حمایت تمویل شدۀ دولتی توسط سازمان ھا نیز ارائھ میشوند کھ خدمات خود را برای تا

واردین در کانادا فراھم میکنند کھ سازمان ھای فراھم کنندۀ خدمات نامیده میشوند. این سازمان ھا شما را کمک میکنند تا 
 بھ زندگی در کانادا تطابق یابید. 
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 مراحل بعدی: -پروسۀ درخواست 

 خانوادۀ تان باید معاینۀ صحی را قبل از ورود بھ کانادا تکمیل کنید.  شما و اعضای •
کانادا  دولتمصارف مربوط بھ معاینات صحی ھمراه با خدمات دیگر طبی کھ قبل از خروج شما اجراء میشوند توسط  •

 پرداختھ میشود.
بعد از مصاحبھ با شما چندین ماه را شاید دربر بگیرد قبل از این کھ تا از شما تقاضا شود کھ برای معاینات صحی  •

 ناتیدر صورت کھ معا پناھندگان و تابعیت کاناداوزارت دفتر مھاجرت،  یکبروید. سازمان جھانی برای مھاجرت یا 
 شما قبالً اجراء نشده باشد با تفصیالت بیشتر با شما تماس میگیرد.

میکند کھ شما در گذشتھ مرتکب جنایات تأمین را تکمیل کنید. این تحقیقات  باید تحقیقات جنایی و امنیتی نانمچشما ھ •
 جدی نشده اید، و شما برای کانادا خطر امنیتی ایجاد نمیکنید. 

 قاتیمامورین امیگریشن کانادایی درخواست شما را مرور میکنند تا تصمیم بگیرند کھ اگر شما معاینات طبی، تحق •
 را طی کنید. تا زمانیکھ از شما خواستھ نشود ضرور نیست کھ معلومات بیشتر را ارائھ کنید. امنیتی و جنایی

اگر معاینات طبی و تحقیقات امنیتی و جنایی را موفقانھ تکمیل نکنید، ممکن است شما برای اسکان مجدد بھ کانادا  •
 انتخاب نشوید. 

را موفقانھ تکمیل کنید، کانادا از سازمان بین المللی در صورت کھ شما معاینات طبی و تحقیقات امنیتی و جنایی  •
 مھاجرت یا سازمان دیگر تقاضا میکند تا شما را برای سفر بھ کانادا آماده کند. 

این در بعضی از کشور ھا، از شما دعوت میشود تا بھ نشست آشناسازی مجانی قبل از ترک نمودن تان اشتراک کنید.  •
کانادایی در خارج از کشور" نامیده میشود، توسط دولت کانادا تمویل شده و توسط  نشست ھای مجانی، کھ "آشناسازی

در این نشست، شما در مورد کانادا و خدمات کھ برای کمک شما بعد از  ارائھ میشود. سازمان بین المللی مھاجرت
 رسید در آنجا قابل دسترس است می آموزید.

	

 سفر بھ کانادا:

معاینات و تحقیقات و آماده شدن اسناد تان، سفر شما  بعد از تکمیل موفقانھ تمام •
 بھ کانادا ترتیب میشود.

در بعضی از کشور ھا برای دولت کشور زندگی تان قبل از ترک کردن ھزینۀ  •
بیرون رفت را باید بپردازید. درحالیکھ این ھزینھ را شما باید خود تان 

 در این پروسھ کمک کند.سازمان بین المللی مھاجرت میتواند شما را بپردازید، 
اگر شما پاسپورت یا سند دیگر مدار اعتبار برای سفر ندارید، دولت کانادا  •

 بھ کانادا سفر کنید. بتوانیدبرای تان یک سند میدھد تا 
 

 قرضھ میدھد.پول دولت کانادا برای پوشش مصارف سفر تان بھ کانادا برای تان  •
سال، نظر بھ مقدار پول قرضھ،  8الی  3بوده، کھ بدین معنیست کھ شما باید تمام آن را بھ دولت طی  قرضھاین پول  •

 واپس بپردازید. 
 سال رسیدن تان در کانادا شروع کنید.  1 طیشما پرداخت اقساط این قرضھ را باید  •
 شما کمک میشود. برای رسیدن بھ میدان ھوایی و معاملھ با مامورین امیگریشن ھنگام ترک کردن با  •
سفر کردن بھ منزل آخر تان در کانادا میتواند یک سفر طوالنی باشد. شما میتوانید ھمرای خود غذا ھای خوراک  •

 بپردازید. پول مختصر بیاورید چون ممکن است در طیاره یا میدان ھوایی شما از جیب خود برای غذا
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 رسیدن بھ کانادا:
ھنگام رسیدن در کانادا، کارمندان سازمان ارائھ کنندۀ خدمات، بھ شمول ترجمان در صورت ضرورت، از شما بعد از  •

 خارج شده از طیاره پذیرایی میکنند و در مراحل امیگریشن شما را کمک میکنند. 
نمایی میکنند. آنھا ھمچنان اگر شما پرواز ھای پیوستی داشتھ باشید، آنھا شما را برای رسیدن بھ منزل نھایی تان رھ •

 برای تان غذا و جای برای خواب را در صورت فراھم میکنند کھ اگر شما برای پرواز پیوستی تان دیر منتظر بمانید.
اگر شما در منزل تان قبالً رسیده باشید، آنھا شما را برای مالقات با کارمندان سازمان ارائھ کنندۀ خدمات میبرند کھ  •

 ایی منتظر شما خواھند بود. آنھا در میدان ھو
 این کارمندان جای برای زندگی، مانند اپارتمان، خانھ یا ھوتل برای تان فراھم میکنند.  •
در بعضی از موارد امکان دارد برای شما محل اقامت موقت برای چند روز یا چند ھفتھ تا زمانیکھ شما بھ محل اقامت  •

 دایمی تان انتقال شوید فراھم شود. 
سازمان ارائھ کنندۀ خدمات ھمچنان با شما جھت خریداری غذا و پوشاک با حمایت مالی فراھم شده توسط  کارمندان •

 دولت کمک میکنند. برای شما پوشاک زمستان نیز ممکن فراھم شود.
 کارمندان سازمان ارائھ کنندۀ خدمات با شما در موارد ذیل کمک میکنند: •
	

o  درخواست برای بیمۀ صحی والیتی؛ 
o  پیدا کردن داکتر فامیلی و داکتر دندان؛ 
o  فراھم نمودن معلومات در مورد سیستم مکتب و ثبت نام اطفال شما در مکتب؛ 
o تکمیل فورمھ ھا و درخواست ھا؛ 
o  پیدا کردن ترجمان شفاھی و کتبی؛ 
o  آشنایی با مردمان دیگر با عالقمندی ھای مشابھ بھ شما؛ 
o وغیره؛استفاده از خدمات بانکی، ترانسپورتی ، 
o ارزیابی از ضروریات شما و معرفی شما و خانواده تان برای خدمات خصوصی در جامعھ؛ و 
o  .ترویج مھارت ھای لسانی شما، آمادگی برای کار و پیدا کردن آن، و سایر مطالب دیگر 

	

شما توقعات واقع  دولت کانادا برای شروع کردن زندگی تان در کانادا برای تان در نخست کمک میکند. اما مھم است تا
 بینانھ داشتھ باشید. 

 
 شما باید آماده باشید تا برای داشتن زندگی خوب در کانادا زحمت بکشید. 

ھرکدام آن کھ  -سال بعد از تاریخ رسیدن شما، یا تا زمانیکھ شما خودکفا شوید  1حمایت مالی از طرف دولت برای مدت 
 سال اعاشھ و اباطھ کنید.  1خود و خانواده تان بعد از  اول واقع شود، دوام میکند. خودتان باید برای

	

	

	

	

	

 مراحل بعدی: -پروسۀ درخواست 

 خانوادۀ تان باید معاینۀ صحی را قبل از ورود بھ کانادا تکمیل کنید.  شما و اعضای •
کانادا  دولتمصارف مربوط بھ معاینات صحی ھمراه با خدمات دیگر طبی کھ قبل از خروج شما اجراء میشوند توسط  •

 پرداختھ میشود.
بعد از مصاحبھ با شما چندین ماه را شاید دربر بگیرد قبل از این کھ تا از شما تقاضا شود کھ برای معاینات صحی  •

 ناتیدر صورت کھ معا پناھندگان و تابعیت کاناداوزارت دفتر مھاجرت،  یکبروید. سازمان جھانی برای مھاجرت یا 
 شما قبالً اجراء نشده باشد با تفصیالت بیشتر با شما تماس میگیرد.

میکند کھ شما در گذشتھ مرتکب جنایات تأمین را تکمیل کنید. این تحقیقات  باید تحقیقات جنایی و امنیتی نانمچشما ھ •
 جدی نشده اید، و شما برای کانادا خطر امنیتی ایجاد نمیکنید. 

 قاتیمامورین امیگریشن کانادایی درخواست شما را مرور میکنند تا تصمیم بگیرند کھ اگر شما معاینات طبی، تحق •
 را طی کنید. تا زمانیکھ از شما خواستھ نشود ضرور نیست کھ معلومات بیشتر را ارائھ کنید. امنیتی و جنایی

اگر معاینات طبی و تحقیقات امنیتی و جنایی را موفقانھ تکمیل نکنید، ممکن است شما برای اسکان مجدد بھ کانادا  •
 انتخاب نشوید. 

را موفقانھ تکمیل کنید، کانادا از سازمان بین المللی در صورت کھ شما معاینات طبی و تحقیقات امنیتی و جنایی  •
 مھاجرت یا سازمان دیگر تقاضا میکند تا شما را برای سفر بھ کانادا آماده کند. 

این در بعضی از کشور ھا، از شما دعوت میشود تا بھ نشست آشناسازی مجانی قبل از ترک نمودن تان اشتراک کنید.  •
کانادایی در خارج از کشور" نامیده میشود، توسط دولت کانادا تمویل شده و توسط  نشست ھای مجانی، کھ "آشناسازی

در این نشست، شما در مورد کانادا و خدمات کھ برای کمک شما بعد از  ارائھ میشود. سازمان بین المللی مھاجرت
 رسید در آنجا قابل دسترس است می آموزید.

	

 سفر بھ کانادا:

معاینات و تحقیقات و آماده شدن اسناد تان، سفر شما  بعد از تکمیل موفقانھ تمام •
 بھ کانادا ترتیب میشود.

در بعضی از کشور ھا برای دولت کشور زندگی تان قبل از ترک کردن ھزینۀ  •
بیرون رفت را باید بپردازید. درحالیکھ این ھزینھ را شما باید خود تان 

 در این پروسھ کمک کند.سازمان بین المللی مھاجرت میتواند شما را بپردازید، 
اگر شما پاسپورت یا سند دیگر مدار اعتبار برای سفر ندارید، دولت کانادا  •

 بھ کانادا سفر کنید. بتوانیدبرای تان یک سند میدھد تا 
 

 قرضھ میدھد.پول دولت کانادا برای پوشش مصارف سفر تان بھ کانادا برای تان  •
سال، نظر بھ مقدار پول قرضھ،  8الی  3بوده، کھ بدین معنیست کھ شما باید تمام آن را بھ دولت طی  قرضھاین پول  •

 واپس بپردازید. 
 سال رسیدن تان در کانادا شروع کنید.  1 طیشما پرداخت اقساط این قرضھ را باید  •
 شما کمک میشود. برای رسیدن بھ میدان ھوایی و معاملھ با مامورین امیگریشن ھنگام ترک کردن با  •
سفر کردن بھ منزل آخر تان در کانادا میتواند یک سفر طوالنی باشد. شما میتوانید ھمرای خود غذا ھای خوراک  •

 بپردازید. پول مختصر بیاورید چون ممکن است در طیاره یا میدان ھوایی شما از جیب خود برای غذا
	

	

	

 رسیدن بھ کانادا:
ھنگام رسیدن در کانادا، کارمندان سازمان ارائھ کنندۀ خدمات، بھ شمول ترجمان در صورت ضرورت، از شما بعد از  •

 خارج شده از طیاره پذیرایی میکنند و در مراحل امیگریشن شما را کمک میکنند. 
نمایی میکنند. آنھا ھمچنان اگر شما پرواز ھای پیوستی داشتھ باشید، آنھا شما را برای رسیدن بھ منزل نھایی تان رھ •

 برای تان غذا و جای برای خواب را در صورت فراھم میکنند کھ اگر شما برای پرواز پیوستی تان دیر منتظر بمانید.
اگر شما در منزل تان قبالً رسیده باشید، آنھا شما را برای مالقات با کارمندان سازمان ارائھ کنندۀ خدمات میبرند کھ  •

 ایی منتظر شما خواھند بود. آنھا در میدان ھو
 این کارمندان جای برای زندگی، مانند اپارتمان، خانھ یا ھوتل برای تان فراھم میکنند.  •
در بعضی از موارد امکان دارد برای شما محل اقامت موقت برای چند روز یا چند ھفتھ تا زمانیکھ شما بھ محل اقامت  •

 دایمی تان انتقال شوید فراھم شود. 
سازمان ارائھ کنندۀ خدمات ھمچنان با شما جھت خریداری غذا و پوشاک با حمایت مالی فراھم شده توسط  کارمندان •

 دولت کمک میکنند. برای شما پوشاک زمستان نیز ممکن فراھم شود.
 کارمندان سازمان ارائھ کنندۀ خدمات با شما در موارد ذیل کمک میکنند: •
	

o  درخواست برای بیمۀ صحی والیتی؛ 
o  پیدا کردن داکتر فامیلی و داکتر دندان؛ 
o  فراھم نمودن معلومات در مورد سیستم مکتب و ثبت نام اطفال شما در مکتب؛ 
o تکمیل فورمھ ھا و درخواست ھا؛ 
o  پیدا کردن ترجمان شفاھی و کتبی؛ 
o  آشنایی با مردمان دیگر با عالقمندی ھای مشابھ بھ شما؛ 
o وغیره؛استفاده از خدمات بانکی، ترانسپورتی ، 
o ارزیابی از ضروریات شما و معرفی شما و خانواده تان برای خدمات خصوصی در جامعھ؛ و 
o  .ترویج مھارت ھای لسانی شما، آمادگی برای کار و پیدا کردن آن، و سایر مطالب دیگر 

	

شما توقعات واقع  دولت کانادا برای شروع کردن زندگی تان در کانادا برای تان در نخست کمک میکند. اما مھم است تا
 بینانھ داشتھ باشید. 

 
 شما باید آماده باشید تا برای داشتن زندگی خوب در کانادا زحمت بکشید. 

ھرکدام آن کھ  -سال بعد از تاریخ رسیدن شما، یا تا زمانیکھ شما خودکفا شوید  1حمایت مالی از طرف دولت برای مدت 
 سال اعاشھ و اباطھ کنید.  1خود و خانواده تان بعد از  اول واقع شود، دوام میکند. خودتان باید برای

	

	

	

	

	

 رسیدن بھ کانادا:
ھنگام رسیدن در کانادا، کارمندان سازمان ارائھ کنندۀ خدمات، بھ شمول ترجمان در صورت ضرورت، از شما بعد از  •

 خارج شده از طیاره پذیرایی میکنند و در مراحل امیگریشن شما را کمک میکنند. 
نمایی میکنند. آنھا ھمچنان اگر شما پرواز ھای پیوستی داشتھ باشید، آنھا شما را برای رسیدن بھ منزل نھایی تان رھ •

 برای تان غذا و جای برای خواب را در صورت فراھم میکنند کھ اگر شما برای پرواز پیوستی تان دیر منتظر بمانید.
اگر شما در منزل تان قبالً رسیده باشید، آنھا شما را برای مالقات با کارمندان سازمان ارائھ کنندۀ خدمات میبرند کھ  •

 ایی منتظر شما خواھند بود. آنھا در میدان ھو
 این کارمندان جای برای زندگی، مانند اپارتمان، خانھ یا ھوتل برای تان فراھم میکنند.  •
در بعضی از موارد امکان دارد برای شما محل اقامت موقت برای چند روز یا چند ھفتھ تا زمانیکھ شما بھ محل اقامت  •

 دایمی تان انتقال شوید فراھم شود. 
سازمان ارائھ کنندۀ خدمات ھمچنان با شما جھت خریداری غذا و پوشاک با حمایت مالی فراھم شده توسط  کارمندان •

 دولت کمک میکنند. برای شما پوشاک زمستان نیز ممکن فراھم شود.
 کارمندان سازمان ارائھ کنندۀ خدمات با شما در موارد ذیل کمک میکنند: •
	

o  درخواست برای بیمۀ صحی والیتی؛ 
o  پیدا کردن داکتر فامیلی و داکتر دندان؛ 
o  فراھم نمودن معلومات در مورد سیستم مکتب و ثبت نام اطفال شما در مکتب؛ 
o تکمیل فورمھ ھا و درخواست ھا؛ 
o  پیدا کردن ترجمان شفاھی و کتبی؛ 
o  آشنایی با مردمان دیگر با عالقمندی ھای مشابھ بھ شما؛ 
o وغیره؛استفاده از خدمات بانکی، ترانسپورتی ، 
o ارزیابی از ضروریات شما و معرفی شما و خانواده تان برای خدمات خصوصی در جامعھ؛ و 
o  .ترویج مھارت ھای لسانی شما، آمادگی برای کار و پیدا کردن آن، و سایر مطالب دیگر 

	

شما توقعات واقع  دولت کانادا برای شروع کردن زندگی تان در کانادا برای تان در نخست کمک میکند. اما مھم است تا
 بینانھ داشتھ باشید. 

 
 شما باید آماده باشید تا برای داشتن زندگی خوب در کانادا زحمت بکشید. 

ھرکدام آن کھ  -سال بعد از تاریخ رسیدن شما، یا تا زمانیکھ شما خودکفا شوید  1حمایت مالی از طرف دولت برای مدت 
 سال اعاشھ و اباطھ کنید.  1خود و خانواده تان بعد از  اول واقع شود، دوام میکند. خودتان باید برای

	

	

	

	

	

 رسیدن بھ کانادا:
ھنگام رسیدن در کانادا، کارمندان سازمان ارائھ کنندۀ خدمات، بھ شمول ترجمان در صورت ضرورت، از شما بعد از  •

 خارج شده از طیاره پذیرایی میکنند و در مراحل امیگریشن شما را کمک میکنند. 
نمایی میکنند. آنھا ھمچنان اگر شما پرواز ھای پیوستی داشتھ باشید، آنھا شما را برای رسیدن بھ منزل نھایی تان رھ •

 برای تان غذا و جای برای خواب را در صورت فراھم میکنند کھ اگر شما برای پرواز پیوستی تان دیر منتظر بمانید.
اگر شما در منزل تان قبالً رسیده باشید، آنھا شما را برای مالقات با کارمندان سازمان ارائھ کنندۀ خدمات میبرند کھ  •

 ایی منتظر شما خواھند بود. آنھا در میدان ھو
 این کارمندان جای برای زندگی، مانند اپارتمان، خانھ یا ھوتل برای تان فراھم میکنند.  •
در بعضی از موارد امکان دارد برای شما محل اقامت موقت برای چند روز یا چند ھفتھ تا زمانیکھ شما بھ محل اقامت  •

 دایمی تان انتقال شوید فراھم شود. 
سازمان ارائھ کنندۀ خدمات ھمچنان با شما جھت خریداری غذا و پوشاک با حمایت مالی فراھم شده توسط  کارمندان •

 دولت کمک میکنند. برای شما پوشاک زمستان نیز ممکن فراھم شود.
 کارمندان سازمان ارائھ کنندۀ خدمات با شما در موارد ذیل کمک میکنند: •
	

o  درخواست برای بیمۀ صحی والیتی؛ 
o  پیدا کردن داکتر فامیلی و داکتر دندان؛ 
o  فراھم نمودن معلومات در مورد سیستم مکتب و ثبت نام اطفال شما در مکتب؛ 
o تکمیل فورمھ ھا و درخواست ھا؛ 
o  پیدا کردن ترجمان شفاھی و کتبی؛ 
o  آشنایی با مردمان دیگر با عالقمندی ھای مشابھ بھ شما؛ 
o وغیره؛استفاده از خدمات بانکی، ترانسپورتی ، 
o ارزیابی از ضروریات شما و معرفی شما و خانواده تان برای خدمات خصوصی در جامعھ؛ و 
o  .ترویج مھارت ھای لسانی شما، آمادگی برای کار و پیدا کردن آن، و سایر مطالب دیگر 

	

شما توقعات واقع  دولت کانادا برای شروع کردن زندگی تان در کانادا برای تان در نخست کمک میکند. اما مھم است تا
 بینانھ داشتھ باشید. 

 
 شما باید آماده باشید تا برای داشتن زندگی خوب در کانادا زحمت بکشید. 

ھرکدام آن کھ  -سال بعد از تاریخ رسیدن شما، یا تا زمانیکھ شما خودکفا شوید  1حمایت مالی از طرف دولت برای مدت 
 سال اعاشھ و اباطھ کنید.  1خود و خانواده تان بعد از  اول واقع شود، دوام میکند. خودتان باید برای
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 اسکان مجدد با خانواده تان

شما و ھمسر تان، اطفال واجب نفقھ تان و اطفال واجب نفقھ تان از اطفال 
ت کنید و یکجا بھ سواجب نفقھ میتوانید در حین فورمۀ امیگریشن درخوا

 کانادا بیایید. 

(طور مثال، شما ازدواج یا  نوع تغییر بمیان آیدھر اگر در حالت مدنی شما 
طالق میکنید)، یا اگر طفل نو پیدا میشود قبل از سفر تان بھ کانادا، شما باید 

و مامورین کانادایی اطالع دھید. این بخاطر شامل نمودن  UNHCRبرای 
 عضو جدید خانواده تا در درخواست امیگریشن الزم است.

کانادایی را بگویید کھ شما بھ مثابۀ یک خانواده  است تا مامورین مھمبسیار 
اسکان مجدد پیدا کنید. شما باید تمام اعضای خانواده تان را در  میخواھید

درخواست تان لست کنید. اگر شما برای کارمند امیگریشن کانادا در مورد 
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 وضعیت امیگریشن شما 
کھ در آن ذکر شده کھ شما در اینجا بھ طور برای تان داده میشود تائید اقامت دایمی بنام ھنگام رسیدن شما بھ کانادا سند 

زندگی کنید. این بدین معنیست کھ شما قانوناً میتوانید در کانادا برای بقیۀ حیات تان زندگی  ساکن دایمیدایمی بھ صفت 
 کنید. شما میتوانید کار و تحصیل کنید.

 
در کانادا قبل از درخواست برای تابعیت کانادا وجود دارد.  موجود بودنواقعاً و مقررات مشخص برای طول زندگی، 

 بعد از این کھ شما واجد تمام مقررات باشید، شما میتوانید تبعھ کانادایی شوید. 
 

refugees-https://www.canada.ca/en/immigration-در  شتریمعلومات ب
citizen.html-canadian-citizenship/become-citizenship/services/canadian .قابل دسترس است 

	
 در کدام قسمت کانادا زندگی خواھید کرد

کانادا دوم بزرگترین کشور در جھان است کھ در آنجا شھر ھا و 
قصبات زیاد وجود دارد اما مناطق زیاد نیز دارد کھ در آن تعداد کم 

مردم یا ھیچ کسی زندگی نمیکند. بسیار از شھرھای بزرگ در حصۀ 
 جنوب کانادا موقعیت دارد کھ در نزدیکی سرحد با ایاالت متحده است. 

 
بسیار از مناطق کھ مردم در آنجا زندگی میکنند از مناطق دیگر بسیار 

ی را دربر میگیرد، حتی از طریق سفر ندارند و مدت طوالفاصلھ 
ھوایی، کھ در آنجا سفر شود. طور مثال، فاصلھ بین دو بزرگترین 

کیلومتر یا تقریباً  4300شھر ھای کانادا، تورانتو و وانکوار بیشتر از 
 روز توسط بس مسافربری میباشد.   3

	

شما در یکی از شھر ھای متعدد کانادا ممکن است جابجا شوید. اگر در کانادا شناختھ یا خانواده دارید، ما کوشش میکنیم 
تا شما و خانواده تان را در یک شھر یا قصبۀ جابجا کنیم کھ تا حد امکان نزدیک آنھا باشد. اما منزل نھایی شما وابستھ بھ 

الزمۀ تخصصی، موجودیت خانھ، خدمات اجتماعی و تعداد اعضای خانواده تان عوامل گوناگون است کھ شامل خدمات 
 است.

 اگر عقارب یا شناختھ ھای شما در شھر دیگر کانادا انتقال کنند، لطفاً وزارت را ھرچھ عاجل تر اطالع دھید.

ین جای برای مدت حد اقل در حالیکھ شما آزاد ھستید کھ در جای دیگر در کانادا بروید، ما تشویق میکنیم تا شما در ح
 یک سال باشید. این برای شما اجازه میدھد تا از خدمات طرح ریزی شده برای تان بھره بگیرید.

	

	

	

	

	

 وضعیت امیگریشن شما 
کھ در آن ذکر شده کھ شما در اینجا بھ طور برای تان داده میشود تائید اقامت دایمی بنام ھنگام رسیدن شما بھ کانادا سند 

زندگی کنید. این بدین معنیست کھ شما قانوناً میتوانید در کانادا برای بقیۀ حیات تان زندگی  ساکن دایمیدایمی بھ صفت 
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در کانادا قبل از درخواست برای تابعیت کانادا وجود دارد.  موجود بودنواقعاً و مقررات مشخص برای طول زندگی، 
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 جامعۀ کانادای
در کانادا مرد و زن مساوی ھستند. آنھا دارای حقوق یکسان ھستند 

از  و بھ اندازۀ یکسان احترام با آنھا رویھ میشود.  مردان و زنان
تمام سطوح اجتماعی، فرھنگ ھا، نسل ھا و مذاھب با یک دیگر 

 مناسبات دارند و با مساوات با آنھا رویھ میشود. 

شما آزاد میباشید تا نظر خود را در کانادا اظھار کنید، اما باید 
 احترام قایل باشید کھ دیگران نیز حق آن را دارند.

مردان، زنان و اطفال وجود دارند کھ شما میتوانید در آنھا اشتراک کنید.  گروه ھا و اتحادیھ ھای اجتماعی متعدد برای
شما میتوانید در فعالیت ھای ورزشی مانند فوتبال یا آب بازی اشتراک کنید و سرگرمی ھای زیاد وجود دارد کھ شما بھ 

 دارند. ھنشکل فامیلی میتوانید در آنھا سھم بگیرید. بعضی از آنھا مجانی ھستند و سایر آنھا ھزی

ممکن است شما عادت داشتھ باشید تا تمام خانواده شما در نزدیکی تان برای کمک و حمایت شما وجود داشتھ اند. بعد از 
د، شما میتوانید با یکی از یباشید. اگر نگرانی دار رسیدن در کانادا شما ممکن است تنھا احساس کنید اما شما تنھا نمی

تماس بگیرید یا با کسی در جامعھ تان صحبت کنید. مردمان در اینجا ھستند کھ میتوانند  سازمان ھای ارائھ کنندۀ خدمات
 شما را در حصۀ عیار نمودنی زندگی تان در کانادا کمک کنند.

اگر نشست ھای برای تازه واردین در منطقۀ شما وجود دارد، کوشش کنید کھ در آنھا اشتراک کنید. این کمک میکند تا 
 وستان پیدا کنید و کمک میکند تا با خدمات در منطقۀ تان آشنا شوید.در جامعھ تان د

 

 قوانین کانادایی
قوانین کانادایی از حقوق و آزادی ھای اساسی  برای ھمھ، بھ شمول 
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است اگر کسی در ساحۀ عمومی ادرار یا مدفع بھ عمل می آورد، چون 

 تسھیالت تشناب ھای مجانی در بسیاری از جاھا وجود دارد.

 

 دولت کانادا قابل دسترس است.  صفحھ انترنتیمعلومات بیشتر در مورد قوانین و سیستم قضایی کانادا در 
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 لسان

. مھارت ھای کانادا دو لسان رسمی دارد: انگلیسی و فرانسوی
لسانی انگلیسی یا فرانسوی برای جابجا شدن تان در کانادا بسیار 

 مھم است. 

انگلیسی معمول ترین لسان در بیشتر از والیات و قلمروھاست. 
لسان فرانسوی در والیت کبک لسان عمومی بوده، البتھ جوامع 
فرانسوی زبان در تمام والیات و قلمروھای کانادا وجود دارند. 

ن، یک جامعۀ بزرگ اقلیت ساکنین در والیت کبک وجود ھمچنا
 دارد کھ انگلیسی زبان ھستند.

یابی بھ خدمات و پیدا کردن دوست تمھارت ھای قوی لسان انگلیسی یا فرانسوی در حصۀ پیدا کردن کار، تحصیالت، دس
لیسی خود را قبل از آمدن بھ و رفیق بسیار کمک میکند. در صورت امکان، کوشش کنید تا مھارت لسان فرانسوی یا انگ

 کانادا تقویھ کنید. 

بعد از رسیدن بھ کانادا، شما میتوانید در کورس ھای لسان تمویل شدۀ دولتی بدون ھزینھ اشتراک کنید. سازمان ھای 
سان ارائھ کنندۀ خدمات میتوانند شما را در حصۀ ارزیابی سطح مھارت لسانی تان و ثبت نام شما در برنامھ ھای آموزش ل

 کمک کنند. 
 کاریابی

در حالیکھ شما و خانواده تان کمک مالی در سال اول تان در کانادا حاصل 
میکنید، خوب خواھد بود تا برای پیدا کردن یک کار آماده شوید تا بتوانید برای 

 خود و خانواده تان عاید داشتھ باشید. 

بھ ھمان اندازه ھر قدر خوب تر در انگلیسی یا فرانسوی صحبت کرده بتوانید، 
پیدا کردن کار برای تان آسان خواھد بود. بسیار از کار ھا و حرفھ ھای تنظیم 

 شده شده نیازد دارند تا شما:

 در لسان انگلسی یا فرانسوی روان صحبت کرده بتوانید، •
 دانش قوی از تمام لسان مربوط بھ کار داشتھ باشید، و •
را درک کنید کھ معموالً استفاده میشوند کھ بعضی از  عبارات و اصطالحات •

 آنھا تنھا در کانادا مروج ھستند.
 

شما ضرورت است معلومات پیدا کنید. بعد از  یکار ۀکھ در رشت اگر بتوانید، کوشش کنید در مورد مقررات لسانی
انفرادی را برای پیدا کردن کار برای  رسیدن در کانادا، ارائھ کننده گان خدمات نشست ھای معلوماتی مجانی و خدمات

 تان و ثبت نام شما در صنوف لسان کمک ارائھ میکنند.

اگر شما درجۀ تحصیل پوھنتون، دپلوم کالج یا تصدیق نامۀ حرفوی دارید، ممکن است کھ در کانادا قبول نشود. این کار 
ند بوده تا تعین کند کھ درجھ/تصدیق نامھ یا مدارک مربوط بھ دولت والیتی یا نھاد تنظیم کننده در جای کھ شما زندگی میک

 تحصیلی شما را بشناسند. ارائھ کننده گان خدمات ھمچنان میتوانند شما را در حصۀ این پروسھ با رھنمایی کمک کنند.

ل کارھای داوطلبانھ نیز یک طریق خوب برای کسب تجربۀ کار کانادایی است. در حالیکھ در کارھای داوطلبانھ شما پو
حاصل نمیکنید، این میتواند شما را در حصۀ ارتفاع دادن مھارت ھای لسانی شما کمک کند و تجربھ و مھارت ھای الزم 
برای درخواست دادن جھت کاریابی را کسب کرده میتوانید. این ھمچنان یک طریق خوب برای پیدا کردن دوست و دیدن 

 از مردم در جامعھ تان است.
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 خود و خانواده تان عاید داشتھ باشید. 

بھ ھمان اندازه ھر قدر خوب تر در انگلیسی یا فرانسوی صحبت کرده بتوانید، 
پیدا کردن کار برای تان آسان خواھد بود. بسیار از کار ھا و حرفھ ھای تنظیم 

 شده شده نیازد دارند تا شما:

 در لسان انگلسی یا فرانسوی روان صحبت کرده بتوانید، •
 دانش قوی از تمام لسان مربوط بھ کار داشتھ باشید، و •
را درک کنید کھ معموالً استفاده میشوند کھ بعضی از  عبارات و اصطالحات •

 آنھا تنھا در کانادا مروج ھستند.
 

شما ضرورت است معلومات پیدا کنید. بعد از  یکار ۀکھ در رشت اگر بتوانید، کوشش کنید در مورد مقررات لسانی
انفرادی را برای پیدا کردن کار برای  رسیدن در کانادا، ارائھ کننده گان خدمات نشست ھای معلوماتی مجانی و خدمات

 تان و ثبت نام شما در صنوف لسان کمک ارائھ میکنند.

اگر شما درجۀ تحصیل پوھنتون، دپلوم کالج یا تصدیق نامۀ حرفوی دارید، ممکن است کھ در کانادا قبول نشود. این کار 
ند بوده تا تعین کند کھ درجھ/تصدیق نامھ یا مدارک مربوط بھ دولت والیتی یا نھاد تنظیم کننده در جای کھ شما زندگی میک

 تحصیلی شما را بشناسند. ارائھ کننده گان خدمات ھمچنان میتوانند شما را در حصۀ این پروسھ با رھنمایی کمک کنند.

ل کارھای داوطلبانھ نیز یک طریق خوب برای کسب تجربۀ کار کانادایی است. در حالیکھ در کارھای داوطلبانھ شما پو
حاصل نمیکنید، این میتواند شما را در حصۀ ارتفاع دادن مھارت ھای لسانی شما کمک کند و تجربھ و مھارت ھای الزم 
برای درخواست دادن جھت کاریابی را کسب کرده میتوانید. این ھمچنان یک طریق خوب برای پیدا کردن دوست و دیدن 

 از مردم در جامعھ تان است.
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 تحصیلی شما را بشناسند. ارائھ کننده گان خدمات ھمچنان میتوانند شما را در حصۀ این پروسھ با رھنمایی کمک کنند.

ل کارھای داوطلبانھ نیز یک طریق خوب برای کسب تجربۀ کار کانادایی است. در حالیکھ در کارھای داوطلبانھ شما پو
حاصل نمیکنید، این میتواند شما را در حصۀ ارتفاع دادن مھارت ھای لسانی شما کمک کند و تجربھ و مھارت ھای الزم 
برای درخواست دادن جھت کاریابی را کسب کرده میتوانید. این ھمچنان یک طریق خوب برای پیدا کردن دوست و دیدن 

 از مردم در جامعھ تان است.
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 خدمات اسکان
 ,Ministère de l’Immigrationکانادا (و توسط  تیان مجدد توسط وزارت مھاجرت، پناھندگان و تابعخدمات اسک

de la Diversité et de l’Inclusion بھ شمول  ،ییکانادا یمیدا نیتمام ساکن یشده و برا لیکبک) تمو تیدر وال
نمودن  اریع یتا برا تواندیرا کمک کرده م بوده و شما یخدمات مجان نیپناھندگان جابجا شده، قابل دسترس است. ا

 . دیریبگ یدر کانادا بھتر آمادگ یزندگ

برای آماه  صفحھ انترنتی وزارت مھاجرت، پناھندگان و تابعیت کاناداخدمات متعدد قبل از رسیدن روی انترنت در 
حاصل زی جھت زندگی در کانادا وجود دارد. شما این خدمات را میتوانید بعد از گرفتن تصدیق قبول درخواست تان سا

 .کنید

بعد از رسیدن بھ کانادا، مامورین مسلکی برای اسکان خدمات مجانی گوناگون را برای عیار نمودن زندگی در کانادا 
آموزش لسان، آموزش مشخص بھ کار، خدمات برای جوانان و  فراھم میکنند. این ھا شامل کمک در حصۀ کاریابی،

 بزرگساالن و غیره میباشد.

 است. آنالینلست کامل خدمات اسکان کھ توسط وزارت مھاجرت، پناھندگان و تابعیت کانادا تمویل شده 

 مصارف

ھر کدام آن کھ اول واقع شود، شما حمایت مالی از  -ماه سر از روز رسیدن در کانادا یا تا وقتیکھ خودکفا شوید  12برای 
 طرف دولت کانادا (یا والیت کبک) دارید. 

بعد از ختم این حمایت، شما مسولیت پرداخت برای تمام مصارف بھ شمول غذا، کراه خانھ، بل برق، بل آب، پوشاک و 
 یھ را بھ عھده دارید. مھم است تا بیاموزید کھ چطور پول تان را در یک بودجھ طرح کنید. مال

ماه کار پیدا کرده نتوانید و برای حمایت از خانواده تان بھ کمک ضرورت داشتھ باشید،  12در صورت کھ بعد از 
مساعدت  بھ کھ برای کسانی کھ خدمات اجتماعی گوناگون مانند بانک ھای غذایی و سازمان ھای خیریھ وجود دارند

ضرورت دارند ھمکاری میکنند. ھمچنان برنامھ ھای حمایت مالی فراھم شده توسط دولت برای مردم نیازمند وجود 
 دارد، اما شما باید با شرایط آن بخاطر بھربرداری از این برنامھ ھای مطابقت داشتھ باشید. 

ر تان پول ارسال کنید. در این کار شما آزاد ھستید، اما بسیار مردم مشکل شما ھمچنان میتوانید برای خانواده تان در کشو
دارند تا از خود حمایت کنند و بعد از آن ھم پول داشتھ باشند تا بھ خانواده خود ارسال کنند. بسیاری از چیز ھا در کانادا 

شدن زندگی عیار اشتھ باشید کھ برای بخاطر د زیادتر دارد نسبت بھ این کھ شما بھ قیمت ارزان آن عادت دارید. قیمت
 تان در کانادا مدت زمان را در بر میگیرد.

	

 مکاتب و تحصیالت
بھ مکتب  باید 16و  6الزم نیست شما برای رفتن طفل تان بھ مکتب ابتدایی یا ثانوی پول بپردازید. تمام اطفال بین سنین 

 سالگی) شامل میباشند.  18بروند. این قانون است. بیشتر از شاگردان بھ مکتب ثانوی تا اخذ دپلوم فراغت (تقریباً سن 

از خود ھزینۀ پولی دارند، اما  بعد از تکمیل مکتب ثانوی، اطفال شما میتوانند در پوھنتون یا کالج بروند. کالج و پوھنتون
 کالج یا پوھنتون ممکن است منابع برای کمک آنھا جھت اخذ اسکالرشپ، کمک مالی یا قرضۀ محصلین داشتھ باشد.
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http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/before-services.asp
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 صحت و مراقبت دندان
بھ صفت ساکن دایمی کانادا، الزم نیست تا شما برای خدمات صحصی، بھ شمول رفتن بھ شفاخانھ یا دیدن داکتر پول 

 زید.بپردا

ھنگان رسیدن بھ کانادا، برای شما پوشش بیمۀ صحی تحت برنامۀ 
پوشش  است) فراھم میشود. IFHPموقت فدرالی صحت (کھ مخفف آن 

مراقبت صحی اساسی (بھ شمول رفتن بھ داکتر یا  IFHPبیمھ 
شفاخانھ) را تا زمانیکھ شما واجد شرایط برای اخذ پوشش بیمھ صحی 

واقع  ماه 3اھم میکند، کھ معموالً طی والیتی یا منطقوی شوید فر
میشود. در جریان این زمان، شما باید از والیت یا قلمروھا کھ در آنجا 

 شما زندگی میکنید برای بیمۀ صحی درخواست دھید.

سند واجد بودن شرایط تان را برای فراھم کنندۀ خدمات صحی تان در ھر بازدید نشان دھید. شما خدمات مھم است تا 
در ھر حصۀ کانادا از ھر فراھم کنندۀ خدمات صحی کھ راجستر شده باشد دریافت کرده میتوانید. لست فراھم  راصحی 

فراھم کننده گان  ی(جستجو برا” Search IFHP Providers“تحت لست  آنالینکننده گان خدمات راجستر شده 
 ) قابل دسترس است.راجستر شده

عاجل خدمات  یھای ازمندیاز ن ۀعد کیبھ  یدگیرس یشده و پوشش کمک برا ھیتوص یۀھمچنان پوشش ادو IFHP ۀمیب
مراقبت دندان  یو خدمات عاجل برا یینایب یخدمات محدود برا ،یو عصب یعقل ی(طول مثال، خدمات صح ھیاول یصح

 ۀکھ شما از برنام شودیتا زمان فراھم م دهش ھیتوص یۀ. پوشش کمک و ادوکندیدرد و عفونت) فراھم م نیجھت تسک
 .دیکنیحاصل م دیکبک) عا تیمشابھ آن در وال ای Resettlement Assistance Programاسکان مجدد ( یکمک

 قابل دسترس است.  صفحھ انترنت وزارت مھاجرت، پناھندگان و تابعیت کانادادر  IFHPخالصۀ از امتیازات و خدمات 
 

کننده گان خدمات میتوانند شما را برای انتخاب داکتر فامیلی، پیدا کردن داکتر دندان و ایجاد رابطھ با خدمات  فراھم
 مشورتی صحت عقلی و تراما ھنگام ضرورت کمک کنند.

 
ھر والیت و قلمرو برنامۀ بیمۀ صحی از خود دارد. مطمئن باشید کھ بدانید کھ برنامۀ صحی شما کدام موارد را تحت 

وشش میگیرد. فراھم کننده گان خدمات ھمچنان شما را برای ارائۀ درخواست برای اسناد الزمھ بعد از رسیدن بھ کانادا پ
 کنند.میکمک 

پناھندگان کھ در کانادا تازه وارد ھستند معموالً تنھا و بی کس احساس میکنند، و ممکن است کھ تشویش دوامدار نسبت بھ 
خدمات مجانی زیاد و افراد آموزش دیده برای صحبت کردن وجود دارند کھ آنھا برای صدمات در ماضی داشتھ باشند. 

شفایابی این زخم ھا کمک میتوانند. اگر شما بھ کمک نیاز دارید، از یک سازمان ارائھ کنندۀ خدمات در مورد صحت 
 عقلی و خدمات مشورتی قابل دسترس بھ شما تقاضا کنید.
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بھ صفت ساکن دایمی کانادا، الزم نیست تا شما برای خدمات صحصی، بھ شمول رفتن بھ شفاخانھ یا دیدن داکتر پول 

 بپردازید.

موقت  ۀتحت برنام یصح ۀمیشما پوشش ب یبھ کانادا، برا دنیھنگان رس
 مھی.پوشش بشودیاست) فراھم م IFHPصحت (کھ مخفف آن  یفدرال

IFHP شفاخانھ) را تا  ای(بھ شمول رفتن بھ داکتر  یاساس یمراقبت صح
 یمنطقو ای یتیوال یصح مھیاخذ پوشش ب یبرا طیشما واجد شرا کھیزمان
 نیا انیدر جر. شودیماه واقع م 3 یکند، کھ معموالً طیفراھم م دیشو

 یبرا دیکنیم یقلمروھا کھ در آنجا شما زندگ ای تیاز وال دیزمان، شما با
 .دیدرخواست دھ یصح ۀمیب

تان را برای فراھم کنندۀ خدمات صحی تان در ھر بازدید نشان دھید. شما خدمات  IFHPواجد بودن شرایط مھم است تا سند 
کنندۀ خدمات صحی کھ راجستر شده باشد دریافت کرده میتوانید. لست فراھم  صحی را در ھر حصۀ کانادا از ھر فراھم

فراھم کننده گان راجستر  ی(جستجو برا” Search IFHP Providers“لست  تحت  آنالینکننده گان خدمات راجستر شده 
	.شده) قابل دسترس است

ھمچنان پوشش ادویۀ توصیھ شده و پوشش کمک برای رسیدگی بھ یک عدۀ از نیازمندی ھای عاجل خدمات  IFHPبیمۀ 
صحی اولیھ (طول مثال، خدمات صحی عقلی و عصبی، خدمات محدود برای بینایی و خدمات عاجل برای مراقبت دندان 

مانی فراھم میشود کھ شما از دولت کانادا تا زپوشش کمکی و ادویھ توصیھ شده جھت تسکین درد و عفونت) فراھم میکند. 
 و اسپانسر کننده خصوصی تان عاید حاصل میکنید.

 قابل دسترس است. وزارت مھاجرت، پناھندگان و تابعیت کانادا در صفحھ انترنت  IFHPخالصۀ از امتیازات و خدمات 
 

اسپانسر کنندۀ شما میتوانند شما را برای انتخاب داکتر فامیلی، پیدا کردن داکتر دندان و ایجاد رابطھ با خدمات مشورتی 
	نند.صحت عقلی و تراما ھنگام ضرورت کمک ک

ھر والیت و قلمرو برنامۀ بیمۀ صحی از خود دارد. مطمئن باشید کھ بدانید کھ برنامۀ صحی شما کدام موارد را تحت پوشش 
	میگیرد. اسپانسر کنندۀ شما با شما کمک خواھد کرد تا برای اسناد الزم ھنگام رسیدن بھ کانادا درخواست دھید.

پناھندگان کھ در کانادا تازه وارد ھستند معموالً تنھا و بی کس احساس میکنند، و ممکن است کھ تشویش دوامدار نسبت بھ 
صدمات در ماضی داشتھ باشند. خدمات مجانی زیاد و افراد آموزش دیده برای صحبت کردن وجود دارند کھ آنھا برای 

بھ کمک نیاز دارید، از اسپانسر کنندۀ تان در مورد صحت عقلی و خدمات مشورتی قابل  شفایابی این زخم ھا کمک میتوانند. اگر شما
 دسترس بھ شما تقاضا کنید.

	

 

 مکاتب و تحصیالت
الزم نیست شما برای رفتن طفل تان بھ مکتب ابتدایی یا ثانوی پول بپردازید. تمام 
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http://ifhp-pfsi.medavie.bluecross.ca/
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	 واکسین
واکسین شدن علیھ یک مرض یکی از بیخطر ترین و موثرترین طرق برای جلوگیری از مرض، مشکالت طبی و مرگ 

 قبل از وقت میباشد. 

واکسین با کمک کردن وجودتان جھت تقویت سیستم دفاعی آن کار میکند. مانند تمام ادویھ، واکسین یک پروسۀ کامل 
 مومی قابل دسترس قرار بگیرد طی نموده است. تائیدی و قبولی را قبل از این کھ بھ شکل ع

یک داکتر دارای جواز میتواند برای شما واکسین ارائھ کند تا وضعیت دفاع وجود تان را در جریان معاینات صحی 
امیگریشن، قبل از رسیدن بھ کانادا تجدید کند. این خدمات بھ داوطلبانھ فراھم میشود. اگر شما انتخاب کنید تا بیرون از 

 شور واکسین شوید، شما باید اسناد واکسین شدن را باخود بھ کانادا بیاورید.ک

بعد از رسیدن بھ کانادا، بسیاری از واکسین ھا تحت طرح بیمۀ صحی والیتی یا منطقوی شما زیر پوشش میباشند. شما و 
ھا جلوگیری کنند، خصوصاً خانواده تان ممکن در معرض خطر امراض قرار داشتھ باشید کھ واکسین ھا میتوانند از آن

اگر شما در گذشتھ واکسین نشده باشید. کودکان و اطفال کوچک خصوصاً در معرض خطر بھ امراض قابل جلوگیری 
قراردارند، و در بعضی قسمت ھای کانادا، اطفال باید تمام واکسین ھای خود را قبل از شروع کردن مکتب یا کودکستان 

 تکمیل کرده باشند. 

ه گان خدمات، داکتران یا یک کلینیک صحی میتوانند در مورد چگونگی تجدید وضعیت دفاعی تان معلومات فراھم کنند
 بیشتر ارائھ کنند.

واکسین شدن شما و/یا اعضای خانواده تان یک تصمیم شخصی است. اما بھ یاد داشتھ باشید: ھنگام کھ واکسین میشوید، 
یکنید و برای توقف دادن سرایت مرض بھ کسانیکھ بیشتر در شما خود و دیگران را از امراض مشخص حفاظت م

 معرض خطر قراردارند کمک میکنید.

 
 غذا و آب

بی خطر است. در ھر خانھ جریان آب داغ و سرد وجود دارد. میتوانید ھر زمان در روز یا نوشیدن در کانادا آب برای 
 شب آب داشتھ باشید. 

است وابستھ بھ اجتماع شما انواع غذا کھ برای خریدن قابل دسترس 
شھر ھای در  دیکنیکھ شما معموالً استفاده م یاز غذا ھا اریمیشود. بس

اما جوامع کوچک تر ممکن است  پیدا میشودبزرگ و متنوع کانادایی 
 تنوع کم تر داشتھ باشد. 

ذا از فرھنگ ھای مختلف مردم از گروه ھای مختلف نژادی در کانادا زندگی میکنند، کھ بدین معنیست کھ تنوع بزرگ غ
وجود دارد، و شما میتوانید دکان ھای مخصوص برای محصوالت غذایی مشخص پیدا کنید. بعضی از غذا ھا ممکن است 

 نسبت اقلیم کانادا و نیاز بھ وارد نمودن بعضی مواد غذایی نسبت بھ قیمت ھای کھ شما با آن عادت دارید قیمت تر باشد.
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اگر شما در گذشتھ واکسین نشده باشید. کودکان و اطفال کوچک خصوصاً در معرض خطر بھ امراض قابل جلوگیری 
قراردارند، و در بعضی قسمت ھای کانادا، اطفال باید تمام واکسین ھای خود را قبل از شروع کردن مکتب یا کودکستان 

 تکمیل کرده باشند. 

ه گان خدمات، داکتران یا یک کلینیک صحی میتوانند در مورد چگونگی تجدید وضعیت دفاعی تان معلومات فراھم کنند
 بیشتر ارائھ کنند.

واکسین شدن شما و/یا اعضای خانواده تان یک تصمیم شخصی است. اما بھ یاد داشتھ باشید: ھنگام کھ واکسین میشوید، 
یکنید و برای توقف دادن سرایت مرض بھ کسانیکھ بیشتر در شما خود و دیگران را از امراض مشخص حفاظت م

 معرض خطر قراردارند کمک میکنید.

 
 غذا و آب

بی خطر است. در ھر خانھ جریان آب داغ و سرد وجود دارد. میتوانید ھر زمان در روز یا نوشیدن در کانادا آب برای 
 شب آب داشتھ باشید. 

است وابستھ بھ اجتماع شما انواع غذا کھ برای خریدن قابل دسترس 
شھر ھای در  دیکنیکھ شما معموالً استفاده م یاز غذا ھا اریمیشود. بس

اما جوامع کوچک تر ممکن است  پیدا میشودبزرگ و متنوع کانادایی 
 تنوع کم تر داشتھ باشد. 

ذا از فرھنگ ھای مختلف مردم از گروه ھای مختلف نژادی در کانادا زندگی میکنند، کھ بدین معنیست کھ تنوع بزرگ غ
وجود دارد، و شما میتوانید دکان ھای مخصوص برای محصوالت غذایی مشخص پیدا کنید. بعضی از غذا ھا ممکن است 

 نسبت اقلیم کانادا و نیاز بھ وارد نمودن بعضی مواد غذایی نسبت بھ قیمت ھای کھ شما با آن عادت دارید قیمت تر باشد.
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در کانادا وجود دارند. میتوانید آزادانھ مذھب تان را پیروی کنید. طبق قانون کانادایی شما باید بھ کسانیکھ از مذاھب زیاد 
 ریتا مذھب تان را تغ دیباشیشما مجبور نم ای تواندیاز شما تقاضا نم یمذاھب مختلف پیروی میکنند احترام قایل شوید. کس

 . آزادی دین یکی از حقوق اساس کانادا است. دیدھ
 

در حالیکھ بیشتر از سازمان ھای ارائھ کنندۀ خدمات با گروه ھای مبنی بر دین وابستھ اند، شما میتوانید بھ شکل آزاد از 
لفیت، مذھب خود پیروی و عمل کنید. این مردم میخواھند شما را برای آمدن بھ کانادا و ادغام موفقانھ، بدون کدام مک

 کمک کنند. 
	

 آب و ھوا 

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

بزرگ است و آب و ھوا در ھر فصل میتواند نسبت 
 بھ قسمت ھای دیگر کشور متفاوت باشد. 

) یک فصل بارانی بھار (ماه ھای مارچ، اپریل و می
در بیشتر قسمت ھای کانادا است، و آب و ھوا میتواند 

سرد باشد. در تابستان (ماه ھای جون، جوالی و 
آب و ھوا بسیار  رآگست)، در بیشتر قسمت ھای کشو

گرم است. از طرف روز درجۀ حرارت معموالً بھ 
درجۀ سانتی گراد است و اکثراً بیشتر  20بلند تر از 

 انتی گراد میرسد. درجھ س 30از 

میشود و میتواند بسیار بارانی باشد. در جریان ماه  ددر فصل خزان (ماه ھای سپتمبر، اکتوبر و نومبر)، آب و ھوا سر
درجھ  0تر از  نیھای زمستانی (دسمبر، جنوری و فبروری) در اکثر جاھا بسیار سرد بوده، درجۀ حرارت معموالً پائ

یا اپریل زمین ھا زیر پوشش برف ھستند. در مناطق جنوب غرب والیت برتش کوالمبیا  از ماه دسمبر تا مارچ .باشدیم
 (مناطق وکتوریا و وانکوار)، در فصل زمستان نسبت بھ برف اضافھ تر باران معمول است.  

اقلیم  شما در جریان اولین زمستان تان در کانادا توسط خنک و برف ممکن بسیار حیرت کنید کھ این تعلق بھ تفاوت با
ه خواھید بود تا از زیبایی بی مثال زمستان کانادایی لذت ببرید. برای شما دکشور شما دارد. با پوشاک درست، شما آما

ممکن پوشاک زمستانی ھنگام رسیدن دادن شود کھ تعلق بھ زمان رسیدن تان در کانادا دارد. فراھم کننده گان خدمات 
 ، دستکش و باالپوش ھای زمستانی برای خانواده تان کمک کنند.بوت ھا، هنیزمیتوانند شما را در حصۀ خریداری کال
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درجۀ سانتی گراد است و اکثراً بیشتر  20بلند تر از 

 انتی گراد میرسد. درجھ س 30از 

میشود و میتواند بسیار بارانی باشد. در جریان ماه  ددر فصل خزان (ماه ھای سپتمبر، اکتوبر و نومبر)، آب و ھوا سر
درجھ  0تر از  نیھای زمستانی (دسمبر، جنوری و فبروری) در اکثر جاھا بسیار سرد بوده، درجۀ حرارت معموالً پائ

یا اپریل زمین ھا زیر پوشش برف ھستند. در مناطق جنوب غرب والیت برتش کوالمبیا  از ماه دسمبر تا مارچ .باشدیم
 (مناطق وکتوریا و وانکوار)، در فصل زمستان نسبت بھ برف اضافھ تر باران معمول است.  

اقلیم  شما در جریان اولین زمستان تان در کانادا توسط خنک و برف ممکن بسیار حیرت کنید کھ این تعلق بھ تفاوت با
ه خواھید بود تا از زیبایی بی مثال زمستان کانادایی لذت ببرید. برای شما دکشور شما دارد. با پوشاک درست، شما آما

ممکن پوشاک زمستانی ھنگام رسیدن دادن شود کھ تعلق بھ زمان رسیدن تان در کانادا دارد. فراھم کننده گان خدمات 
 ، دستکش و باالپوش ھای زمستانی برای خانواده تان کمک کنند.بوت ھا، هنیزمیتوانند شما را در حصۀ خریداری کال
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در کانادا وجود دارند. میتوانید آزادانھ مذھب تان را پیروی کنید. طبق قانون کانادایی شما باید بھ کسانیکھ از مذاھب زیاد 
 ریتا مذھب تان را تغ دیباشیشما مجبور نم ای تواندیاز شما تقاضا نم یمذاھب مختلف پیروی میکنند احترام قایل شوید. کس

 . آزادی دین یکی از حقوق اساس کانادا است. دیدھ
 

در حالیکھ بیشتر از سازمان ھای ارائھ کنندۀ خدمات با گروه ھای مبنی بر دین وابستھ اند، شما میتوانید بھ شکل آزاد از 
لفیت، مذھب خود پیروی و عمل کنید. این مردم میخواھند شما را برای آمدن بھ کانادا و ادغام موفقانھ، بدون کدام مک

 کمک کنند. 
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 توصیھ ھای نھایی

فرصت ھای جدید است. اما مشکالت نیز وجود خواھد داشت.  آغاز یک زندگی جدید در کانادا پر از ھیجان و دارای
بعضی مردم در حصۀ انطباق مشکل دارند. یک مدت را در بر میگیرد، کوشش کنید حوصلھ داشتھ باشید. بخاطر داشتھ 

 کانادایی ادغام شده اند.ۀ باشید کھ تعداد زیاد از تازه واردین مانند شما انطباق نموده اند و کامالً در جامع

مردم و خدمات برای کمک شما وجود دارند. فراھم کنندۀ خدمات برای جواب دادن نگرانی ھا یا سوال ھای شما قابل 
دسترس ھستند. آنھا برای منافع شما سعی دارند. شما ھمچنان میتوانید با دفتر وزارت مھاجرت، پناھندگان و تابعیت 

citizenship/corporate/contact-refugees-https://www.canada.ca/en/immigration-کانادا
offices.html-visa-ircc/offices/international  شوید.برای سواالت در مورد درخواست تان بھ تماس 

منابع دیگر احتمالی میتواند شامل گروه ھای اجتماعی، مذھبی و خدمات مشورتی شود. ھمۀ این گروه ھا در حصۀ کمک 
 با تازه واردین جھت ادغام از طرق مختلف تجربھ دارند. از مطرح نمودن سوال ھای تان دریغ نکنید.

شما سؤ استفاده میکند، لطفاً فوراً با از یھ نمی کند یا اگر در ھر زمان شما یقین داشتھ باشید کھ کسی با شما درست رو
 قیاز طر IRCC.INPSR-PPPRRI.IRCC@cic.gc.caوزارت مھاجرت، پناھندگان و تابعیت کانادا بھ آدرس 

 بھ تماس شوید. لیمیا

 خطر از دست دادن اقامت تان وجود ندارد. وزارت مھاجرت، پناھندگان و تابعیت کانادابا تماس گرفتن با 

در اخیر، صفحات انترنتی با معلومات بسیار زیاد وجود دارند تا شما را برای آمادگی گرفتن تان کمک کند. صفحات 
وند، لنک ھا، اخبار و واقعات انترنتی دولت ھای والیتی معلومات زیات مفید، بھ شمول سواالت کھ بسیار مطرح میش

 اجتماعی میباشند. 

صفحۀ انترنتی دولت کانادا شامل تفصیالت بیشتر در مورد زندگی در کانادا، یک لست و نقشۀ سازمان ھای خدمات 
اسکان در سراسر کشور، معلومات در مورد خدمات ارزیابی و آموزش لسان، و منابع اضافی برای آماده نمودن شما 

 بھ کانادا است. بخاطر سفر 
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