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بەخێربێن بۆ ئۆنتاریۆ
بەخێر بێن بۆ ئۆنتاریۆ .ئەم پارێزگایە جیاوازترین پارێزگای کەنەدایە کە نیوەی کۆچبەرانی لە خۆیدا جێ کردۆتەوە.
زۆربەی کۆچبەران بە هۆی هەلی کار ئۆنتاریۆ بۆ ژیان هەڵدەبژێرن .خەڵک گەورەترین سەرمایەی ئێمەن و ئێمە پێشوازی وزە و ئەو
بڕستە دەکەین کە لەگەڵ خۆتاندا دەهێننە ئەم پارێزگایە .بەشداریکردنتان لە هەمەچەشنی کلتووری دەوڵەمەندی ئۆنتاریۆدا ژیانی
کۆمەاڵیەتی و ئابووری ئێمە بە پیت دەکات و بواری داهێنان و لکان بۆ تۆڕە جیهانییەکان لە پارێزگای ئێمەدا دەڕەخسێنێت.
ئەم پەڕەیە زانیاری پڕۆگرام و خزمەتگوزاری زۆر " وەزراەتی هاوواڵتی ،کۆچبەری و بازرگانی بیانی" دەناسێنێت بۆئەوەی بە
یارمەتی ئەوان بتوانن لە پارێزگای ئێمەدا نیشتەجێ بن و ژیانی نوێتان لەوێدا دەست پێبکەن.

پڕۆگرامی نیشتەجێکردنی تازەهاتووان و خزمەتگوزاری نیشتەجێکردنی دوبارەی کۆچبەران
«پڕۆگرامی نیشتەجێکردنی ئۆنتاریۆ تایبەت بە تازەهاتووان » خزمەتگوزاری پێشکەش دەکات بۆ نیشتەجێبوون ،ئاشنابوون لەگەڵ
شێوازی ژیان لە ئۆنتاریۆدا و بەدیهێنانی پەیوەندی کۆمەاڵیەتی .خزمەتگوزاری نیشتەجێکردن بە زمانی جۆراوجۆر پێشکەش دەکرێت
بۆئەوەی ئێوە بتوانن سوود وەربگرن لە زانیاری ،ئامراز ،سەرچاوە و پاڵپشتی کۆمەاڵیەتی پێویست بۆ تێکاڵوبوون .پێویستە بزانن کە
خزمەتگوزارییەکانی نیشتەجێک ردن لە زۆربەی کۆمەڵگاکانی ئۆنتاریۆدا بەخۆڕایی و بێبەرامبەر پێشکەش دەکرێن.
خزمەتگوزاری نیشتەجێبوون کەیسەکانی خوارەوە دەگرێتەوە:
• یارمەتیدانی ئێوە بۆ کەوتنەبەردەستی خزمەتگوزاری حکومی و کۆمەاڵیەتی پێویست
• وەاڵمدانەوەی پرسیارەکانتان لەسەر کۆمەڵگای نوێ
• یارمەتیدانی ئێوە بۆ دۆزینەوەی شوێنێک بۆ ژیان
• یارمەتیدانی ئێوە بۆ پڕکردنەوەی فۆڕمەکان
• یارمەتیدان ئێوە بۆ دۆزینەوەی پیشە یان درێژەدان بە خوێندن
• دۆزینەوەی قوتابخانە یان باخچەی ساوایان
• کەوتنەبەردەستی خزمەتگوزاری چارەسەرکردن
• یارمەتیدانی ئێوە بۆ دۆزینەوەی کۆرسی ڕاهێنانی زمانی ئینگلیزی /فەڕەنسی
• یارمەتیدانی ئێوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی پەیوەست بە خولی تێپەڕین و نیشتەجێبوون
• وەرگێڕانی بەڵگە یان پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری وەرگێڕانی هاوکات
بە سەردانی  http://settlement.orgدەتوانن لەسەر خزمەتگوزاری نیشتەجێبوون زانیاری زیاتر بەدەست بێنن

لە پڕۆگرامی نیشتەجێبوونی تایبەت بە تازەهاتوواندا یارمەتیدانی پسپۆڕانەی پەنابەرانی گەڕاوە بۆ پارێزگا کە پەنابەرانی یارمەتی
ئەهلی و حکومی دەگرێتەوە ،لە ڕێگەی تۆڕی دامەزراوەی پێشکەشکاری خزمەتگوزاری نیشتەجێبوونی دوبارە لە شەش کۆمەڵگای
ئۆنتاریۆدا پێشبینی کراوە :تۆرنتۆ و ناوچەی تۆرنتۆی گەورە ،ئۆتاوا ،هەملیتۆن ،ویندسۆر ،کیچنەر و لەندەن.
ئەم دامەزراوانە دەتوانن لە بواری دانان و جێبەجێکردنی پڕۆگرامی تاکەکەسیدا بۆ دابینکردنی پێداوایستییەکان و گەیشتن بە ئامانجی
ژیانی نوێی ئێوە لە ئۆنتاریۆدا هاریکاریتان بکەن .ئەوان دەتوانن بواری کەوتنەبەردەستی ئێوە بۆ خزمەتگوزارییە جۆراوجۆرەکانی تر
وەک دابینکردنی شوێنی نیشتەجێبوون و تەندروستی دەروونی و هەروەها پڕۆگرانی ئامانجداری تایبەت بە مندااڵن ،ژنان و گەنجان
بڕەخسێنن.
بۆ دۆزینەوەی دامەزراوەی "پڕۆگرامی یارمەتیدان بۆ نیشتەجێبوونی دوبارە" سەردانی ( ،)RAPب ه
 http://www.citizenship.gov.on.ca/english/newcomers/refugee_services.shtmبکەن.

ڕاهێنانی زمانی نا-یەکەدانەیی تایبەت بە گەورەکان
کەنەدا دوو زمانی فەرمی هەیە :ئینگلیزی و فەڕەنسی .پێویستە کە شارەزایی پێویست بۆ بەدیهێنانی پەیوەندی بۆ زمانی کۆمەڵگا و
زمانی شوێنی کارکردن بەدەست بێنن.
ئێوە دەتوانن بەبێبەرامبەر(بەخۆڕایی) لە خولەکانی سەرەتایی ،ئامادەیی و پێشەکەوتووی ئینگلیزی و فەڕەنسیدا وەک زمانی دووەم
( )ESL/FSLبەشداری بکەن .ئەمانە پڕۆگرامی گشتین بۆ گفتوگۆ ،گوێگرتن ،خوێندنەوە و نووسین .بۆ ئامادەیی بۆ چوونە ناو بازاڕی
کارکردن لە ئۆنتاریۆ دەتوانن لە خولەکانی ڕاهێنانی پێشکەوتووی زماندا بەشداری بکەن .سەرەتا کارامەیی زمانی هەنووکەیی ئێوە لە
بنکەی ناوچەیی "خزمەتگوزاری هەماگەنگکراو و ڕەوانەکردنی زمان" ()SRALCدا هەڵدەسەنگێندرێت بۆئەوەی ڕوون بێتەوە بۆ
دابینکردنی پێداویستییەکانتان چ کۆرس و خولێک گونجاوە.
بە سەردانی  http://www.ontarioimmigration.ca/en/learn/index.htmدەتوانن زانیاری زیاتر بەدەست بێنن لەسەر ڕاهێنانی زمان
و بنکەی  SRALCو بۆ هەڵسەنگاندنی زمان نۆرە بگرنەوە

پڕۆگرامی ڕاهێنانی پەیوەندیدەر
"بەرنامەی ڕاهێنانی پەیوەندیدەر" یارمەتی کەسانی لێهاتووی خاوەن خوێندەواری نێودەوڵەتی دەدات بۆئەوەی بەخێرایی بڕۆنە ناو
باز اڕی کار لە ئۆنتاریۆ .لەم پڕۆگرامەدا شارەزایی و لێهاتووییەکانی ئێوە بەپێی پێوەرەکانی خاوەنکاری ئۆنتاریۆ هەڵسەنگاندنی بۆ
دەکرێت و ڕاهێنانی پێویست بۆ چاالکی لە شوێنی کارکردن لە کەنەدا پێشکەشتان دەکرێت.
"ڕاهێنانی پەیوەندیدەر" کۆمەڵەیەکی جۆراوجۆر لە ڕاهێنانەکان و خزمەتگوزارییەکانی داواکراو پێشکەش دەکات وەک ڕاهێنانە
زانستی و تەکنیکییەکان وەک خولەکانی ئامادەیی بۆ بەشداری لە تاقیکاریی وەرکردنی مۆڵەت ،شارەزاییەکانی شوێنی کارکردن،
ڕاهێنەری ،ئەزموونی شوێنی کارکردن و دروستکردنی تۆڕ بەشێوەی پڕۆفیشناڵ.
بە سەردانی  http://www.ontarioimmigration.ca/en/working/OI_BRIDGE.htmlدەتوانن زانیاری زیاتر بەدەست بێنن لەسەر
بەرنامەی ڕاهێنانی پەیوەندیدەر
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ئەزموونی جیهانی ئۆنتاریۆ ()Global Experience Ontario
"ئەزموونی جیهانی ئۆنتاریۆ" ( )GEOیارمەتی کۆچبەران دەدات بۆئەوەی بڕاوانامەی خوێندەواری دەرەوەی واڵتیان هەڵسەنگێنن و
مۆڵەتی ئیشکردن بۆ خەریکبوون بۆ پیشەی یاسایی ناپزیشکی و چاالکی کارامەییلە ئۆنتاریۆ بەدەست بێنن.
ئەم ناوەندە گشتگیرە دەتوانێت لە بوارەکانی خوارەوەدا زانیاری و نامەی ناساندنتان پێشکەش بکات:
• وەرگرتنی مۆڵەت و تۆمارکردن بۆ پیشەی یاسایی ناپزیشکی و چاالکی کارامەیی
• هەڵسەنگاندنی بڕوانامەی خوێندەواریپڕۆگرامی ئیشکردن و ڕاهێنان تایبەت بۆ کۆچبەران بۆ بەدەستهێنانی مۆڵەتی چاالکی لە
بواری پەیوەندیداردا
• بواری چاالکی پەیوەندیدار
• تۆڕ ،بنکەکانی ڕاهێنان و بنکەکانی و ڕاهێنەری
بە سەردانی  http://www.ontarioimmigration.ca/en/geo/index.htmدەتوانن زانیاری زیاتر بەدەست بێنن لەسەر ئەزموونی جیهانی
ئۆنتاریا
وەزارەتی تەندروستی و چاودێری درێژخایەن لە ڕێگەی "بنکەی کەتنەبەردەستی  eHroFhtlaeHئۆنتاریۆ" خزمەتگوزاری هاوشێوە
پێشکەشی پسپۆڕە پزیشکییە نێودەوڵەتییەکان دەکات .بە سەردانکردنی ناونیشانی خوارەوە دەتوانن زانیاری زیاتر بەدەست بێنن:
http://www.healthforceontario.ca/en/M4/Internationally_Educated_Health_Professionals/Licensing

خزمەتگوزاری وەرگێڕانی هاوکات
«خزمەتگوزاری وەرگێڕانی هاوکات» یارمەتی قوربانیانی توندوتیژی ناوماڵ یان توندوتیژی سێکسی دەدات کە تووشی کێشەی زمانن
بۆئەوەی دەستیان بگات بە خزمەتگوزارییەکانی گشتی وەک خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی ،چارەسەری و یاسایی.
ئەگەر قوربانی توندووتیژی ناوماڵ یان توندووتیژی سێکسن ،دەتوانن لە ئاستی ئۆنتاریا بەبێ بەرانبەر ئەم خزمەتگوزاریانە بەکار
بێنن.
بە سەردانی  http://www.citizenship.gov.on.ca/english/grantsandfunding/language.shtmlدەتوانن زانیاری زیاتر بەدەست
بێنن لەسەر خزمەتگوزاری هاوکات
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