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الهجرة
welcomeniagaracanada.com

إلى نياجارا



 ةلحیاا
ھنا

 ،كندا نياجارا في بكم امرحب
 برحوالم الودود المجتمع

 المثالي المكان للعائالت، هوجوالم
.والدراسة والعمل للمعيشة
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مرحًبا بكم في نياجارا كندا، 
ب  المجتمع الودود والُمرحِّ

والُموّجه للعائالت، المكان المثالي 
للمعيشة والعمل والدراسة.
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من واحدة نياجارا مدينة عدت

األماكن أفضل
العقارات لشراء كندا في

 سعر متوسط يبلغ حيث
اكندي ادوالر 388,500للمنزل البيع إعادة

MLS $CDN 2017

المروري األقل في االزدحام 
من بين أكبر مدن كندا

 إلى الوصول سهولة
والعالم تورنتو

 الصيف قطار خدمة •
(GO Train) تورنتو من

 اليومي القطار خدمة بدء •
2021 عام

 ساعة مسافة خالل مطارات 7•
واحدة

 طلنم مالئمة تجهيزات
والسريع طالنش الحياة

غولف ملعب 40• 
املعب 30 من أكثر• 
 مسارات من كم 300 •

الدراجات ركوب

أفضل

10
 معدالت أقل

 بين من للجريمة
 العاصمة طقمنا

الكندية

 طبيعية مناظر
بها والتمتع الستكشافها

نياجارا جرف• 
إيري بحيرة• 
أونتاريو بحيرة•   تجعلها جذب ومعالم أنشطة

 عالمية سياحية وجهة

نياجارا شالالت• 
شاو مهرجان• 
 وأماكن الكازينوهات •

المثيرة الترفيه
والمناسبات المهرجانات• 
العالمي الطراز من طعام• 

A+والبرامج التعليم خيارات 
طالبلل الدولية

 ابتدائية مدرسة 137• 
 ثانوية مدرسة 26• 
 مستقلة مدرسة 11• 
 نياجارا كلية• 
بروك جامعة• 

 نياجارا مشروبات متعة

 مصنع+96
اتمشروب

ةالجع صناعة ثورة

محلي جعة مصنع+13
ازدياد في رقموال

ممتع طقس
 نياجارا لشالالت المتفردة الجغرافيا

 الطقس يجعلها ادقيق امناخ تخلق
!كندا في األفضل
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 نياجارا شالالت موقع تحديد األشخاص لمعظم مكني
 ليست هذه ولكن الخريطة، على من اعالمي الشهيرة
 في كندا نياجارا تقع. علينا للعثور الوحيدة الطريقة

 جنوب" الذهبية الحدود "منطقة داخل مثالي موقع
.األمريكية والحدود تورنتو مقاطعة بين أونتاريو



:هنا الحياة

الموقع

 خالل صشخ مليون 130
بالسيارة واحد يوم مسيرة

 كيلومتر 800– 
(ميل 500)

 تتكون منطقة إنها - نياجارا شالالت مجرد ليست كندا نياجرا
 الحجم متوسطة المدن تتضمن والتي المجتمعات، من العديد من

.والقرى الصغيرة والبلدات

تتضمن فورت إيري، بيلهام،  نياجرا في محلية بلدية 12 وجدت•
جريمسبي، لينكولن، شالالت نياجرا، نياجارا أون ذا ليك، 

بورت كولبورن، سانت كاثرينز، ثورولد، وينفليت، ويالند و 
ويست لينكولن

 امربع اكيلومتر 1,852 تبلغ إجمالية بمساحة المنطقة تتسم•
نسمة 449,098 السكان عدد بإجمالي

 وشالالت كاثرينز سانت هي حضرية مراكز ثالثة المنطقة تضم  •
وويالند نياجارا

 إيري وبحيرة أونتاريو بحيرة المميزة الطبيعية المعالم تتضمن  •
نياجرا وجرف

 من يقرب ما سكانها تعداد يبلغ نامية منطقة من جزء المنطقة هذه•
بالسيارة دقيقة 30 مسيرة عدب وعلى نسمة مليون 2

 إلى للعبور ومنها بالسيارة، كم 120 حوالي نياجرا مدينة دتبع•
 بالراحة انعم أو جميلة بقيادة استمتع. كندا في مدينة أكبر تورنتو،

 "GO Train" الموسمي نياجارا قطار خدمة في واالسترخاء
 في به العمل سيبدأ والذي تورنتو، وإلى من يومية رحالت مع

2021

 باإلضافة المتحدة الواليات إلى دولية حدودية معابر 5 توجد•
 توفر والتي بالسيارة واحدة ساعة مسيرة تبعد مطارات 7 إلى

العالم في مكان أي إلى كندا نياجارا من سهال وصوال

ST. CATHARINES

NIAGARA-
ON-THE-LAKE

NIAGARA
FALLS

WELLAND

FORT ERIE
BUFFALOPORT COLBORNE

GRIMSBY

HAMILTON

BURLINGTON

OAKVILLE

MISSISSAUGA

TORONTO

LAKE ONTARIO

LAKE ERIE

GUELPH

CAMBRIDGE

BRANTFORD

USA

CANADA

LINCOLN

PELHAM

WAINFLEET

WEST LINCOLN
THOROLD
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الموقع
الحياة هنا:
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حياتك ابن
للمعيشة مكان على اعثر

 مسكن على العثور يكون قد. فيه للعيش امكان تجد أن كندا، نياجرا إلى تأتي عندما بها القيام إلى ستحتاج التي األولوية ذات األشياء أهم من
 والخدمات المرافق من قريبة أنها كما تنافسية، بأسعار نكمن خيارات الس العديد بها تتوفر نياجارا ولكن األحيان، بعض في اصعب اأمر

 فهناك شقة، أو منزل في المدينة، خارج أو المدينة في العيش في ترغب كنت سواء. نيةكالمساعدات الس توفر التي واألماكن المجتمعية
. لك المتاحة الخيارات من العديد

 العمل فرص
 أصحاب يقوم ما عادة. مريح بشكل للعيش يكفيك راتب على الغالب في منها تحصل وظيفة على للعثور ارائع امكان كندا نياجرا  تعتبر
 ومتطلبات أوصاف بنشر الشركات فيها تقوم التي األماكن من العديد فهناك كنت تبحث عن وظيفة، وإذا بالتوظيف، نياجارا في العمل

.المختلفة الوظائف وأنواع الصناعات من العديد في لديها الوظائف المتاحة

الخاص عملك ابدأ
 الثاني المركز في كندا نياجارا تصنيف تم ذلك؟ سهولة مدى ما. جرانيا في الخاص التجاري مشروعك وتمتلك تبدأ أن السهل  من

 رجال سيجد. الدراسة محل أمريكية دائرة 76 بين من تنافسية وأكثر - أونتاريو في التكلفة حيث من تنافسية ككل، األعمال، مراكز ألكثر
.نياجرا في التجارية عمالاأل دعم منظمات من الكثير مساعدة مع الخاصة التجارية مشروعاتهم لبدء الدعم من الكثير هناك أن األعمال

 والسالمة الصحية الرعاية
 الصحية الرعاية توفير ويتم. (OHIP) الصحي للتأمين أونتاريو برنامج خالل من أونتاريو في األساسية الطبية الخدمات تكاليف دفع يتم
. األخرى الطبية المرافق من والعديد مستشفيات ستة يتضمن العام القطاع من ممول نظام وهو ،هيلث نياجرا نظام عبر نياجارا في

 مناطق 10 أفضل بين من كندا نياجرا وتعد. وزوارها نياجرا سكان وأمان سالمة على الحفاظ على اإلقليمية نياجرا شرطة خدمات وتعمل
.بكندا الحضرية المناطق من للجريمة معدل أدنى بها
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التعليم
األطفال خدمات

 لهم تسمح والتي ،األطفال رعاية دماتخ على بسهولة الحصول المدرسة مرحلة قبل والصغار الوالدة حديثي األطفال أمور ألولياء مكني
 ودودة أجواء ذات أماكن وهي ،EarlyON مراكز على العثور اأيض مكنكي. جيد بشكل بهم العناية سيتم أطفالهم بأن البال مرتاحين بالعمل

 ومراكز مونتيسوري مدارس عدت كما. واألخصائيين األخرى العائالت مع والتواصل األطفال مع للتجمع الرعاية ومقدمي لألهل رحبةوم
.ورعاية تعليم بأفضل صغارك لتزويد إضافية بدائل بمثابة عتمدةالم النهارية الرعاية

 والثانوي االبتدائي التعليم
 لألطفال بالنسبة. الثانوية المدارس إحدى من يتخرجوا حتى أو 18 سن حتى المدرسة إلى بالذهاب لزمونم أونتاريو في األطفال جميع
 من العديد عن فضال( مجانية )الجيدة معةوالس بالعراقة تتمتع العامة للمدارس أنظمة أربعة هناك ا،عام 18 عن أعمارهم تقل الذين

.نياجرا في للطالب والثانوي االبتدائي التعليم من جودة أعلى تقدم التي المستقلة الخاصة المدارس

 الثانوي بعد ما التعليم
 أكاديمية برامج يقدمان وكالهما ،نياجارا كلية أو روكب جامعة في إما الثانوي بعد ما التعليم استكمال للطالب مكني الثانوية، المرحلة بعد

.قريبة أخرى وجامعة كلية 15 من أكثر اأيض وهناك. المستوى عالمية وإمكانيات األبحاث، وأحدث قوية،

 تصريح إلى فستحتاج أشهر، ستة عن تزيد لمدة نياجارا في راسةللد تخطط وكنت كندا، في افعلي قيمم غير كنت إذا أنه مالحظة يرجى *
.وصولك قبل للدراسة

من بلدان أخرى الطالب
إلى البرامج من واسعة مجموعة تقدم التي الثانوي بعد وما الثانوي للتعليم والخاصة العامة المؤسسات من العديد  هناك

:الخدمات هذه تتضمن قد. كندا في للحياة االنتقال في لمساعدتهم الدعم خدمات من مجموعة بجانب الطالب من بلدان أخرى 

اإلنجليزية اللغة برامج• 
الدوليين الطالب وتوجيه الوصول خدمات• 
الصحي التأمين• 
الثقافية واألنشطة النوادي• 
الدعم من ومتنوعة واسعة مجموعة• 

 المعلومات من مزيد على للحصول مؤسسة بكل اتصل
.التقديم كيفية حول
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فعلها ينبغي أشياء
 وسط في الخالبة الشالالت من بالسيارة قصيرة مسافة بعد على العيش من المحليون السكان يستفيد. كندا نياجرا في محدودة غير متعة هناك

.لرؤيتها السياح من الكثير يأتي التي العالمي المستوى ذات السياحية المعالم الستكشاف وطنك مغادرة إلى تضطر لن. المشروبات بلد

 نياجرا، في الكثيرة البارات أحد في المحلي بالجبن تقترن التي فضلةالم الجديدة بالمشروبات االستمتاع تعني كندا إن رانياج في الحياة
 في االسترخاء أو نياجرا، نهر ضفاف على الغولف لعب وممارسة العالمية، المسرحية بالعروض لالستمتاع الجمهور وسط والجلوس

 جرف وهي الطبيعية، األعجوبة في والتأمل الشالالت، صوت من والرهبة بالذهول الشعور ذلك تعني إنها. اتصنيف األعلى المنتجعات
 يوم في قيادة ألجمل" باركواي نياجرا "طريق اتباع أو ،(UNESCO )اليونسكو لمنظمة التابعة العالمية الحيوي المحيط محمية أو نياجرا،

. العالم في األحد

 الهواء ونوعية الوفيرة المشمسة باأليام ستستمتع أنك المؤكد من. كندا نياجرا في التقويم في ما مناسبة ادائم هناك الموسم، عن النظر بغض
. المجتمعية والمهرجانات المناسبات من العديد هناك تكون شهر، كل. المنطقة في الجيدة

 أكثر من واحدة في بالعيش لالحتفال األسباب مئات هناك الصغير، إلى الكبير من
.العالم في الشعبية الوجهات
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 والخروج  االستجمام
الطلق الهواء في

 النقي الهواء من انفس يجلب منها فصل وكل متميزة، مناخية فصول أربعة يجلب اطقس تخلق نوعها من الفريدة كندا نياجارا جغرافيا إن
.الطلق الهواء في والخروج والترفيه لالستمتاع

 ملعب 48 و كم 300 طولها يبلغ التي المنطقة في الدراجات ركوب بمسارات لالستمتاع األوقات أفضل والخريف والصيف الربيع يعتبر
 لممارسة المناسب الوقت أنه كما. أونتاريو وبحيرة إيري بحيرة في المائية والواجهات الشواطئ من والعديد طبيعية محمية 39 و غولف
 فصل وفي. نياجارا جرف في الطبيعية العجائب واستكشاف كندا، في المشاة ممرات أطول تريل، بروس في طويلة لمسافات السير رياضة
.المنطقة في أكثر أو تزلج ساحة ثالثين من واحدة في التزلج تعلم أو الجليد، هوكي الوطنية، رياضتنا تجربة مكنكي الشتاء،

 إلى العامة السباحة حمامات من - المتميزة الترفيهية بالمرافق ستنعم السنة من وقت أي في
.المجتمعية والمراكز الرياضية المنشآت



ھنا لىإ رةلھجا

 والعثور هناك، إلى واالنتقال جديد، منزل اختيار
 يتم ،كندا نياجرا في. اتحدي مثلي قد وظيفة، على

 هذه جعل على لمساعدتك الدعم من الكثير توفير
 طوال متوفر الدعم هذا. اإلمكان قدر سهلة التجربة
 والعثور الهجرة، يتضمن والذي بأكملها العملية

 إلى والوصول وظيفة، على والعثور منزل، على
.ذلك من وأكثر والمجتمعية، الحكومية الخدمات
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 الهجرة 
إلى هنا

ً ُ
اختيار منزل جديد، واالنتقال إلى هناك، والعثور 
على وظيفة، قد ُيمثل تحدًيا. في نياجرا كندا، يتم 
توفير الكثير من الدعم لمساعدتك على جعل هذه 

التجربة سهلة قدر اإلمكان. هذا الدعم متوفر طوال 
العملية بأكملها والذي يتضمن الهجرة، والعثور 

على منزل، والعثور على وظيفة، والوصول إلى 
الخدمات الحكومية والمجتمعية، وأكثر من ذلك.
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تصل أن قبل
 في للحياة االستعداد على لمساعدتك شخصي بشكل أو اإلنترنت عبر المجانية الوصول قبل ما خدمات من العديد بتمويل كندا حكومة تقوم

.تحتاجها لتيا الوثائق حول المعلومات أحدث على للحصول امناسب امكان اأيض عدي اإللكتروني كندا حكومة موقع أن كما. كندا نياجارا

:في ساعدتكم مكنهاي الوصول قبل ما خدمات فإن كندا، نياجارا خارج تعيش تزال ال كنت وإذا بك، الخاصة الدائمة اإلقامة أوراق استالم بعد

كندا في الحياة طبيعة فهم  •

 سوق ودخول كندا، في وظيفة على العثور  •
والمعلومات العمل

الكندي المجتمع مع للتكيف الالزمة األخرى والمهارات اللغة تعلم  •

وصولك بعد المتاحة المجانية اإلقامة خدمات على التعرف  •

. مقابل دون الخدمات من ممكن عدد أكبر على للحصول التسجيل يمكنك
:يلي ما مفيدة تكون قد التي الخدمات تشمل

 الكندية التوظيف روابط إلى الوصول
 لمساعدة اإلنترنت عبر خدمات توفر التي

 العثور في ادولي المتعلمين الجدد الوافدين
 المالية والخدمات الهندسة في وظائف على

 المعلومات وتكنولوجيا البشرية والموارد
.والتسويق والمبيعات

Build ON إعداد على ساعدي الذي 
 المهن في للعمل الجدد المهاجرين

.أونتاريو في المتخصصة

 قدمي الذي الكندي المهني لتدريبا منتدى
 الوافدين لمساعدة اإلنترنت عبر خدمات

 المهني للتدريب التحضير في الجدد
 المهن في عمل فرص على والعثور

.المتخصصة

 خدمات قدمي كندا في للحياة تخطيطال
 وجلسات اإلنترنت عبر وخدمات شخصية

 ألسباب للمهاجرين الوصول قبل توجيه
.وعائلية اقتصادية

PrepCan قبل ما التوظيف خدمات قدمي 
 ألسباب للمهاجرين اإلنترنت عبر الوصول
 البالغين عالينوالم وأزواجهم اقتصادية

 حول معلومات إلى باإلضافة لديهم،
 الذاتية سيرتك في والمساعدة العمل سوق

.العمل عن والبحث المقابلة ومهارات

 ذيةاألغ سالمة إدارة على التدريب برنامج
 عبر خدمات يوفر الذي الوصول قبل

 المهارات ذوي األفراد إلمداد اإلنترنت
 صناعة في للعمل الالزمة باألدوات
.والمشروبات األغذية

Settlement.org ندوات قدمي الذي 
 الوصول قبل شخصية إقامة وخطة وموارد

 إلى لالنتقال التحضير بدء في لمساعدتك
.كندا

 قائمة في للبحث كندا لحكومة نياإللكترو الموقع بزيارة تفضل
.اإلقامة قبل ما خدمات من كاملة
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االستقرار
 التي الوثائق وإعداد البرامج جميع في للتسجيل وقتك وتأخذ تتمهل أن المهم ومن. للغاية مشغولة كندا نياجرا في األولى أيامك ستكون
:عليك يجب هنا، األولى أيامك في. إليها ستحتاج

 األمور تسوية في لمساعدتك اإلقامة متعهدي أحد زيارة
 المتوفرة الخدمات على والعثور بها، القيام عليك يجب التي

المجتمع مع والتواصل

للمعيشة مكان على العثور

ياجتماع تأمين رقم على للحصول بطلب التقدم

وظيفة عن البحث لبدء يفتوظ مستشار مقابلة

 صحية بطاقة على للحصول بطلب التقدم

الدراجات ومسارات المدينة لشوارع خرائط على الحصول

مصرفي حساب فتح

 لألسرة طبيب إيجاد

اإلنجليزية اللغة في دورة أخذ مراعاة
المدرسة في طفلك تسجيل

 األطفال رعاية خدمات على العثور: األطفال خدمات

منزلك من قريبة عامة مكتبة عن البحث

أونتاريو قيادة رخصة على للحصول التقدم

الدينية و الثقافية اإلثنية المجموعات إلى االنضمام

حقوقك حول معلومات على الحصول

الدخل  ضريبة متطلباتو الكندية القوانين على التعرف
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اإلقامة
 مع التواصل على ستساعدك التي تالمنظما و اإلقامة اتخدم تقدم التي الوكاالت من العديد كندا نياجارا إلى الجدد الوافدون سيجد

. المجتمع في اآلخرين األشخاص

:على مساعدتك اإلقامة لمتعهدي مكني. والدعم المعلومات على للحصول لك األولى التواصل وسيلة سيكون اإلقامة هدمتع

الجديد مجتمعك على والتعرف التنقل• 

الحديثة والموارد المعلومات توفير• 

وغيرها القانونية والخدمات والحكومية، االجتماعية والخدمات العقارات، ومالكي العمل، أصحاب مع التواصل•

االستمارات واستكمال ملء• 

الحرجة المواقف أو الشخصية المشكالت في لمساعدتك المتخصصة بالخدمات وربطك الدعم تقديم  •

الفورية لإلقامة الالزمة القانونية لمسائلوا والتعليم والصحة بالعمل تتعلق محدودة مستندات ترجمة  •

 المترجمين بأحد توصيلك• 

 وهو جوائز على حائز لإلحالة دعم وخط معلومات مركز عن عبارة هو 211 رقم. هاتفك من 211 على اتصل تبدأ؟ أين من امتأكد لست
 موظفو 211 المساعدة خط على يجيب. أونتاريو في والصحية واالجتماعية المجتمعية الخدمات على للعثور وفوري مباشر دليل اأيض

.عالية بكفاءة المدربون المجتمع خدمة

 اإلنجليزية باللغتين كندا، نياجرا عبر المواقع من متنوعة مجموعة في الخدمات تتوفر
.اللغات متعدد اإلقامة فريق خالل من اأيض متوفرة األخرى اللغات من العديد وهناك. والفرنسية
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ائعةش رافاتخ
كندي مواطن من أتزوج عندما اكندي امواطن أصبح :رافةالخ

. المطلوبة الخطوات اتباع عليك يجب ،انديك امواطن تصبح أن تريد كنت إذا. الكندية الجنسية اتلقائي يمنحك ال كندي مواطن من الزواج

كندا إلى للحضور عمل عرض على الحصول من البد :رافةالخ
.كندا ىإل للهجرة أخرى طرق اأيض هناك ولكن الطرق، إحدى عدي العمل

.دائم مقيم أو مؤقت عامل أو طالب أو مستثمر أو كزائر بطلب التقدم مكنكي

كندا في فيه العيش يمكنك الذي المكان بك الخاص الهجرة برنامج حددي :رافةالخ
.البلد في مكان أي في والعمل العيش في حر فأنت كندا، في ادائم امقيم تكون عندما

كندا إلى للهجرة بطلب للتقدم عنك ممثل إلى تحتاج :رافةالخ
 من والتأكد ملفه بمراجعة يقوم والذي خبير مع العمل تقدمينالم من العديد يختار. كندا إلى للهجرة بطلب للتقدم عنك ممثل إلى بحاجة لست

:هم شخصك، بخالف الكندية، للهجرة ملفك بتمثيل المخولون الوحيدون األشخاص كندا، في. لقبوله فرصة أفضل على والحصول اكتماله

و ،اإلقليمية مينالمحا رابطة لدى حسنة بسمعة يتمتعون الذين المعتمدون المحامون• 

.(ICCRC )الهجرة مستشاري ظيملتن الكندي المجلس لدى المسجلون المستشارون  •
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شائعة أسئلة
كندا؟ نياجارا، إلى للهجرة بطلب التقدم يمكنني كيف
 الذين األشخاص بشأن القرارات وتتخذ للهجرة نظمةالم واللوائح السياسة (IRCC )كندا في والمواطنة نوالالجئي الهجرة وزارة تضع

 الهجرة أو العمل أو للدراسة للتقدم اإلنترنت على( IRCC )كندا في والمواطنة والالجئين الهجرة وزارة موقع بزيارة قم. كندا دخول مكنهمي
.الالجئين حماية أو الدائمة اإلقامة بطاقة أو الجنسية على للحصول بطلب التقدم أو كندا إلى

الكندية؟ للجنسية اللغوية المتطلبات هي ما
.منهما لغة أي في اللغوية لمهاراتك إثبات تقديم عليك يجب. والفرنسية اإلنجليزية: كندا في رسميتان لغتان هناك

؟"السريع الدخول "نظام هو ما
 يعتبروا وأن الشخصية ملفاتهم بتقديم لألشخاص يسمح وهو. الهجرة طلبات لتقديم اإلنترنت عبر نظام هو (EE" )السريع الدخول "نظام

.الدائمة اإلقامة على للتقديم التصنيفات أعلى يحملون الذين المرشحين دعوة يتم. والتخصص المهارة ذوي من هاجرينكم

الوصول؟ قبل ما خدمات هي ما
.كندا إلى هجرتهم على الموافقة تمت الذين لألشخاص شخصية أو اإلنترنت عبر مجانية برامج هي الوصول قبل ما خدمات

.WWW.SETTLEMENT.ORG بزيارة تفضل الشائعة، األسئلة عن إجابات على للحصول
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