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به نیاگارا



ینجاا در گیدنز

 آمدید، خوش کانادا نیاگارای به
 محورخانواده و پذیرا ایجامعه

 زندگی، برای آلایده محلی و
.تحصیل و کار

2   |   نیاگارای کانادا - مهاجرت به نیاگارا 

زندگی در 
به نیاگارای کانادا خوش آمدید، اینجا

جامعهای پذیرا و خانوادهمحور 
و محلی ایدهآل برای زندگی، 

کار و تحصیل.
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از یکی نیاگارا

 هامکان بهترین
کاناداست در امالک خرید یبرا

 قیمت میانگین
دالر388,500مسکن فروش 2017 MLS $CDN

 در ترافیک میزان کمترین
 شهرهای ترینبزرگ میان
کانادا

 تورنتو به آسان دسترسی
جهان طنقا سایر و
 GO قطار تابستانی سرویس•

تورنتو از
 روزانه سرویس اندازیراه•

2021 سال از GO قطار
ساعته 1 اصلهف در فرودگاه7 •

 سبک امکانات با
فعال زندگی

گلف زمین 40•
تئاترآمفی نسال +30•
 مسیر کیلومتر +300•

دوچرخهسواری

تاپ

10
 نرخ  ترینپایین
 در جنایت و جرم

 شهریکالن نواحی
کانادا

 طبیعی مناظر
تفریح و سیاحت برای

نیاگارا شیبگاه•
اری دریاچه•
انتاریو دریاچه•  هایجاذبه و هافعالیت

 جهانی یردشگرمقصد گ یک
نیاگارا آبشارهای•
شاو جشنواره•
 برای هاییمحل و نوهاکازی•

زنده هایسرگرمی
رویدادها و هاجشنواره•
جهانی تراز در هاییرستوران•

A+ مخصوص هایبرنامه و آموزشی امکانات 
المللیبین دانشجویان و آموزاندانش

 ابتدایی مدرسه 137•
 متوسطه مدرسه 26•
 مستقل مدرسه 11•
 نیاگارا کالج•
بروک دانشگاه•

 نیاگارا شراب مسیر

ی سازشراب+96

محلی یآبجو در تحول

محلی یآبجوساز+13
گسترش به رو

افزوده مزیت
 نیاگارا منحصربهفرد جغرافیای
 که است آورده پدید را خرداقلیمی
!دارد را کانادا هوای و آب بهترین
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زندگی 
در اینجا

 کجای در نیاگارا معروف آبشارهای دانندمی همه
 کردن پیدا برای راه تنها این اما است، شده واقع نقشه
 منطقه در نقطه بهترین در کانادا نیاگارای. نیست ما
 و تورنتو مرز بین انتاریو جنوب طالیی اسب نعل

.است گرفته قرار آمریکا متحده ایاالت



:اینجا در زندگی

جغرافیایی موقعیت

 میلیون 130 جمعیت با اصلهف
رانندگی روز: 1 ینفر

 لومترکی 800
(مایل 500)

 بلکه شود،نمی نیاگارا آبشارهای به محدود کانادا نیاگارای
 شهرهای شامل متعدد اجتماعات از متشکل است ایمنطقه

.هادهکده و کوچک شهرهای متوسط،

 ،لهامپ ،ریا فورت از عبارتند نیاگارا محلی شهر 12•
 پورت, یکل د آن نیاگارا ،فالز نیاگارا ،لینکُلن ،گریمزبی

لینکُلن ستو و الندو ،ینفلیتو ،تورولد ،کاترینز نتس ،لبورنک

 آن جمعیت کل و مربع کیلومتر 1,852 منطقه کل مساحت•
است نفر 449,098

 و فالز نیاگارا کاترینز، نتس: دارد شهری مرکز سه منطقه این•
الندو

 دریاچه انتاریو، دریاچه از عبارتند برجسته طبیعی هایجاذبه•
نیاگارا شیبگاه و ریا

 2 یبیتقر جمعیت با رشدروبه طقهمن یک از بخشی ناحیه این•
دارد فاصله آن با دقیقه 30 تنها که است نفر میلیون

 120 تقریبا نیاگارا عمومی، نقل و حمل یا خودرو طریق از•
. دارد فاصله کانادا، شهر ترینبزرگ تورنتو، با کیلومتر

 از راحتی به و بدهید لم یا کنید رانندگی را مسیر این توانیدمی
 برگشت و رفت سرویس با نیاگارا GO قطار فصلی سرویس
ببرید لذت شودمی اندازیراه 2021 سال تا که تورنتو روزانه

 ایاالت خاک داخل به المللیبین مرزی گذرگاه 5 منطقه این•
 دارد ساعتی یک فاصله در فرودگاه 7 همچنین و آمریکا متحده
 را جهان نقاط تمام به کانادا نیاگارای از آسان دسترسی که

کنندمی فراهم
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CANADA

USA

موقعیت جغرافیایی
زندگی در اینجا:
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:اینجا در زندگی

بسازید را خود زندگی
زندگی برای جایی کردن پیدا
 است ممکن خانه کردن پیدا. است زندگی برای جایی کردن پیدا دهید انجام کانادا نیاگارای به آمدن هنگام باید که کارهایی اولین از یکی
 شهری، امکانات با کمی فاصله که دارد رقابتی هایقیمت با زیادی مسکن هایگزینه نیاگارا اما باشد، داشته هاییچالش مواقع گاهی
 در شهر، حومه در چه و کنید زندگی شهر داخل بخواهید چه. دارند مسکن با مرتبط هایمساعدت ارائه هایمحل و اجتماعی خدمات
. بود خواهد رویتان پیش زیادی هایگزینه آپارتمان، یا خانه

 شغلی  هایفرصت
 کارفرمایان. دهدمی را راحت زندگی یک کفاف آن حقوق که است مشاغلی کردن پیدا برای خوبی بسیار جای کانادا نیاگارای
 و جزئیات هاشرکت که دارد وجود زیادی جاهای هستید کار دنبال به اگر و کنندمی استخدام جدید نیروی معموال نیاگارا اصلی
.کنندمی منتشر را مختلف حرف و صنایع در موجود مشاغل شرایط

بیندازید راه به را خود کار و کسب
 دومین رتبه سراسری مطالعه یک در کانادا نیاگارای است؟ راحت چقدر. است ترراحت نیاگارا در کار و کسب مالکیت و اندازیراه

. است بوده تررقابتی مطالعه آن در بررسی مورد آمریکایی حوزه 76 هر از و کرده خود آن از را رقابتی هایقیمت با تجارت مرکز
 کسب اندازیراه از بسیاری هایحمایت نیاگارا، در کار و کسب از حمایت متعدد هایسازمان کمک به که دید خواهید عزیز کارآفرینان

.شد خواهد شما کار و

 امنیت و بهداشتی  هایمراقبت
 (Ontario Health Insurance Plan – OHIP) انتاریو" سالمت بیمه "طرح توسط انتاریو در اولیه پزشکی خدمات هزینه

 و است دولتی بودجه با سیستم یک که شودمی ارائه Niagara Health توسط نیاگارا در بهداشتی هایمراقبت. شودمی پرداخت
. باشدمی دیگر پزشکی امکانات بسیاری و بیمارستان شش دارای

 ساکنان امنیت حفظ برای تالش در همواره نیاگارا ایمنطقه پلیس سرویس
 کالنشهری نواحی در جنایت و جرم نرخ ترینپایین با برتر رتبه 10 زمره در کانادا نیاگارای. نیاگاراست بازدیدکنندگان و

.دارد قرار کانادا



ً
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:اینجا در زندگی

تحصیل
کودکان خدمات

 خود، فرزندان از صحیح مراقبت از اطمینان ضمن توانندمی و است راحت بسیار والدین برای کودکان از مراقبت خدمات کردن پیدا
 هستند پرستاران و والدین پذیرای باز آغوش با که دارد وجود EarlyON عنوان تحت نیز مراکزی. برسند کارشان به آسوده خیالی با
 مونتسوری مدارس. کنند برقرار ارتباط ایحرفه متخصصان و هاخانواده دیگر با و شوند جمع مراکز این در کودکان با توانندمی آنها و
 و آموزش شکل بهترین ارائه برای آنها از توانیدمی که روندمی شمار به دیگری هایگزینه جمله از روزانه مراقبت مجاز مراکز و

.کنید استفاده فرزندانتان به مراقبت

 متوسطه و ابتدایی آموزش
 آموزاندانش برای. بروند مدرسه به متوسطه، مدرسه یک از التحصیلیفارغ زمان تا یا سالگی 18 تا باید انتاریو کودکان تمام
 دارند وجود مستقل خصوصی مدارس بسیاری و( رایگان )دولتی مدارس برای معتبر و مشهور سیستم چهار سال، 18 از کمتر
.دهندمی ارائه نیاگارا آموزاندانش به برتر کیفیت با را متوسطه و ابتدایی آموزش که

 عالی آموزش
 نیاگارا کالج یا بروک دانشگاه در را عالی آموزش و دهند ادامه را خود تحصیالت دبیرستان، گذراندن از پس توانندمی آموزاندانش
 تراز در امکاناتی و علمی هایپیشرفت آخرین با همگام هایپژوهش قوی، آکادمیک هایبرنامه دهندهارائه آنها دوی هر که کنند تکمیل
 از بیش. هستند المللیبین

ً

.دارد وجود منطقه سراسر در نیز دیگر دانشگاه و کالج 15

 از پیش باید دارید، ماه شش از بیش مدت به را نیاگارا در تحصیل قصد و نیستید کانادا مقیم هنوز اگر که باشید داشته توجه لطفا *
.کنید اخذ را خود تحصیل مجوز اینجا به ورود

 المللیبین دانشجویان و  آموزاندانش
 به را مختلف هایبرنامه از ایگسترده طیف عالی، و متوسطه آموزش زمینه در خصوصی و عمومی مؤسسات از بسیاری
 زندگی با کنندمی کمک شما به حمایتی، خدمات از ایمجموعه با همراه که دهندمی ارائه المللیبین دانشجویان/آموزاندانش
:از عبارتند خدمات این جمله از. شوید سازگار کانادا در

انگلیسی زبان هایبرنامه• 
المللیبین دانشجویان و آموزاندانش سازگارسازی و واردانتازه مخصوص خدمات• 
سالمت بیمه• 
فرهنگی هایفعالیت و هاکلوب• 
هاحمایت از متنوعی طیف• 

 با نام، ثبت نحوه درباره بیشتر اطالعات کسب  جهت
.بگیرید تماس خود نظر مورد مؤسسه
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:اینجا در زندگی

داد امجان ناتومی که یایارهک
 نیاگارا نفسگیر آبشارهای نزدیکی در زندگی موهبت از محلی ساکنان. دارد وجود کانادا نیاگارای در حدومرزیبی هایسرگرمی

 نیست الزم آیند،می دیدنش به دور راه از شماربی گردشگران که ایجهانی هایجاذبه دیدن برای. برخوردارند شراب تولید مرکز و
.بگذارید بیرون تانخانه از قدم

 هایسازیشراب از یکی در محلی پنیرهای با همراه دلچسب و جدید شرابی از بردن لذت یعنی کانادا کشور در نیاگارا در زندگی
 کردن ریلکس یا و نیاگارا رودخانه اندازچشم در کردن بازی گلف جهانی، تراز در تئاتر یک تماشاچیان میان در نشستن نیاگارا، فراوان

 یکی که طبیعی شگفتی آن نیاگارا، شیبگاه به نگریستن حیرت با آبشارها، صدای به سپردن جان گوش یعنی. یک درجه اسپای یک در
 تجربه زیباترین زدن رقم برای نیاگارا" وی"پارک کردن دنبال یا و رود،می شمار به "UNESCO جهانیزیستکره هایگاه"ذخیره از

.  دنیا در یکشنبه روز رانندگی

 مطبوع هوای و فراوان آفتابی روزهای از حتما. دارد وجود کانادا نیاگارای تقویم در مناسبتی همیشه باشد، که سال از فصلی هر در
. شودمی برگزار متعددی اجتماعمحور هایجشنواره و رویدادها ماه هر. برد خواهید لذت منطقه

  ترینمحبوب از یکی در زندگی بتوان که دارد وجود بزرگ و کوچک بهانه  صدها
.گرفت جشن را جهان گردشگری مقاصد



ِ
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:اینجا در زندگی

طبیعی یهابهذجا و تیحافرت
 به تازه هوای از نسیمی یک هر و دارد متمایز فصل چهار که است آورده پدید را هوایی و آب کانادا نیاگارای منحصربهفرد جغرافیای
.برد لذت طبیعی هایجاذبه و تفریحات از بتوان تا آوردمی ارمغان

 منطقه 39 گلف، زمین 48 و منطقه این سواریدوچرخه مسیر کیلومتر 300 از بردن لذت برای اوقات بهترین پاییز و تابستان بهار،
 خوبی وقت همچنین هافصل این. روندمی شمار به انتاریو دریاچه و ریا دریاچه فراوان هایکرانه و سواحل و شدهحفاظت طبیعی
 شمار به نیاگارا" "شیبگاه طبیعی شگفتی در گذار و گشت نیز و کاناداست، پیاده راه طوالنیترین که بروس"، "مسیر در رویپیاده برای
 در موجود سالن سی از یکی در یا کنید امتحان است یخ روی هاکی که را ما ملی ورزش توانیدمی زمستان در. رودمی

.بپردازید اسکیت یادگیری به منطقه

 شنای استخرهای از –  ای العادهفوق تفریحی امکانات باشد، که سال از زمانی هر  در
.بود خواهد اختیارتان در – اجتماعی مراکز و ورزشی امکانات تا گرفته عمومی



ینجاا بھ رتمھاج

 و آنجا به مکان نقل جدید، خانه یک انتخاب
 در. باشد چالشبرانگیز تواندمی شغل کردن پیدا

 به شما از فراوانی هایحمایت کانادا نیاگارای
 امکان حد تا را تجربه این بتوانید تا آیدمی عمل
 تمام در هاحمایت این. بگذارید سر پشت ترراحت
 پیدا خانه، کردن پیدا تا گرفته مهاجرت از مراحل
 اجتماعی و دولتی خدمات به دسترسی کار، کردن

.شد خواهد ارائه شما به دیگر مراحل از بسیاری و
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مهاجرت به 
اینجا

انتخاب یک خانه جدید، نقل مکان به آنجا و 
پیدا کردن شغل میتواند چالشبرانگیز باشد. در 
نیاگارای کانادا حمایتهای فراوانی از شما به 

عمل میآید تا بتوانید این تجربه را تا حد امکان 
راحتتر پشت سر بگذارید. این حمایتها در تمام 
مراحل از مهاجرت گرفته تا پیدا کردن خانه، پیدا 
کردن کار، دسترسی به خدمات دولتی و اجتماعی 
و بسیاری از مراحل دیگر به شما ارائه خواهد شد.
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:اینجا به مهاجرت

ورود از پیش
 کند کمک شما به تا کندمی تأمین حضوری یا آنالین صورت به را ورود از پیش خدمات از بسیاری برای الزم بودجه کانادا دولت
 شده ارائه نیاز مورد مدارک خصوص در روزیبه اطالعات کانادا دولت سایتوب در. شوید آماده کانادا نیاگارای در زندگی برای
.است

 این در ورود از پیش خدمات باشید، ساکن کانادا نیاگارای از خارج هنوز اگر کردید، دریافت را خود دائم اقامت مدارک اینکه از پس
:شودمی واقع مفید هازمینه

کانادا در زندگی با آشنایی•

 بازار به دسترسی کانادا، در کار کردن پیدا•
بیشتر اطالعات کسب و کار

 با سازگاری برای الزم هایمهارت سایر و زبان یادگیری•
کانادا جامعه

 اسکان برای ورود از پس که انیرایگ خدمات با آشنایی•
شودمی ارائه شما

. کنید نام ثبت خدمات این از تعداد هر در  ای،هزینه گونه هیچ پرداخت بدون  توانیدمی شما
:از عبارتند شود واقع مفید است ممکن که خدماتی

Access - ارتباط 
 طریق از کانادا در کار جویای و کارفرما
 که واردانیتازه به آنالین، خدمات ارائه
 کمک اندکرده تحصیل کانادا از خارج در
 خدمات مهندسی، هایرشته در کندمی

 و اطالعات فناوری انسانی، منابع مالی،
.کنند پیدا کار بازاریابی و فروش

Build ON کمک جدید مهاجران به 
 مهارتی هایحرفه در کار برای کندمی
.کنند کار انتاریو در

 کارآموزی فورم
 به آنالین، خدمات ارائه با کانادا
 هایدوره برای کندمی کمک واردانتازه

 هایحرفه در و شوند آماده کارآموزی
.کنند پیدا کار مهارتی

 کانادا برای ریزیبرنامه
 آنالین و حضوری خدمات ارائه طریق از
 از پیش سازگاری جلسات برگزاری و

 و اقتصادی بندیطبقه مهاجران به ورود،
.کندمی کمک خانواده بندیطبقه

PrepCan به آنالین صورت به 
 بزرگسال و همسران اقتصادی، مهاجران

 پیش اشتغال خدمات آنها تکفل تحت
 ارائه ضمن و دهدمی ارائه ورود از

 تهیه در کار، بازار به مربوط اطالعات
 شرکت هایمهارت با آشنایی رزومه،

 این به نیز کار جستجوی و مصاحبه در
.کندمی کمک اشخاص

 آموزش زمینه در ورود از پیش برنامه
 خدمات ارائه با غذایی ایمنی مدیریت
 نیاز مورد ابزارهای زمینه در آنالین،
 و غذایی مواد صنعت در کار برای

.کندمی کمک ماهر افراد به نوشیدنی

Settlement.org برگزاری با 
 منابع ارائه و ورود از پیش وبینارهای

 برای اختصاصی اسکان طرح و مرتبط
 برای کندمی کمک شما به فرد، هر

.شوید آماده کانادا به مهاجرت

 به اسکان، از پیش خدمات کامل فهرست در جستجو برای
.کنید رجوع کانادا دولت سایت وب



12   |   نیاگارای کانادا - مهاجرت به نیاگارا 

☐☐

☐

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐

:اینجا به مهاجرت

افتادن جا
 هایبرنامه تمام در و بگذارید وقت که است مهم بسیار. بود خواهد شلوغ خیلی سرتان کانادا، نیاگارای در خود اقامت اول روزهای در

:دهید انجام را کارها این باید اول، روزهای در. نمایید آماده را الزم مدارک و کنید نام ثبت نیاز مورد

 اطالع جهت اسکان خدمات دهندگانارائه از یکی به مراجعه
 و موجود خدمات کردن پیدا شود، انجام باید که کارهایی از

جامعه با ارتباط

زندگی برای جایی کردن پیدا

اجتماعی تأمین بیمه شماره درخواست

کار جستجوی شروع برای اشتغال مشاور به مراجعه

 سالمت کارت درخواست

دوچرخهسواری مسیرهای و شهر هایخیابان نقشه دریافت

بانکی حساب کردن باز

 خانواده پزشک کردن پیدا

انگلیسی زبان دوره یک در شرکت لزوم بررسی

مدرسه در فرزندان نام ثبت

 کودکان به مربوط هایمراقبت کردن پیدا: کودکان ویژه خدمات

خانه نزدیک عمومی کتابخانه کردن پیدا

انتاریو رانندگی گواهینامه درخواست

اعتقادی هایگروه و قومی-فرهنگی هایگروه در عضویت

خود حقوق درباره الزم اطالعات کسب

درآمد بر مالیات شرایط و کانادا قوانین با آشنایی
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یافتن اسکان
 همچنین و دهندمی ارائه اسکان خدمات که یافت خواهید را متعددی مؤسسات ایدشده کانادا نیاگارای وارد تازگی به که شما مثل کسانی
. کنید برقرار ارتباط جامعه اعضای با تا کنندمی کمک که هاییسازمان

 ویژه مددکاران. شد خواهید آشنا او با مختلف هایحمایت دریافت و اطالعات کسب برای که است کسی اولین اسکان ویژه مددکار یک
:کنندمی کمک شما به امور این در اسکان

آن با آشنایی و جدید جامعه در گذار و گشت•

روزبه منابع و اطالعات ارائه•

موارد دیگر و حقوقی خدمات دولتی، و اجتماعی خدمات موجران، کارفرمایان، با ارتباط برقراری در کمک•

هافرم تکمیل در مساعدت•

بحرانی شرایط یا شخصی مشکالت حل زمینه در صیتخص خدمات به شما دادن ارتباط و الزم هایحمایت ارائه•

فوری اسکان جهت نیاز مورد حقوقی مسائل و صیلتح سالمت، اشتغال، با ارتباط در محدودی مدارک ترجمه•

 شفاهی مترجم یک با شما کردن آشنا•

 و رسانیاطالع زمینه در آنالین راهنمای و امداد خط یک 211. بگیرید خود تلفن در را 211 شماره کنید؟ شروع کجا از نیستید مطمئن
 انتاریو در بهداشتی و اجتماعی خدمات کردن پیدا برای و کرده خود آن از را متعددی جوایز که است ارجاع

.دهندمی جواب 211 امداد خط به تخصصی هایآموزش با اجتماعی خدمات پرسنل. رودمی کار به

 ارائه فرانسوی و انگلیسی زبان به کانادا نیاگارای سراسر در مختلفی  هایمکان در خدمات
 دیگر هایزبان از بسیاری به اسکان متخصص چندزبانه پرسنل طریق از خدمات این.  شودمی
.شودمی ارائه نیز
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رایج غلط باورهای
 شوممی کانادا شهروند کنم، ازدواج کانادایی یک با اگر :غلط باور
 باید ،بشوید کانادا شهروند خواهیدمی اگر. شودنمی اعطا شما به خودخودبه کانادا شهروندی کانادایی، فرد یک با ازدواج صورت در

. کنید طی را الزم مراحل

است الزم کار پیشنهاد یک کانادا، به آمدن برای :غلط باور
.دارد وجود کانادا به مهاجرت برای نیز دیگری بسیار هایراه اما هاست،راه این از یکی کار کردن پیدا
.کنید اقدام کانادا به آمدن برای نیز دائم مقیم یا موقت کارگر دانشجو،/آموزدانش گذار،سرمایه بازدیدکننده، عنوان به توانیدمی

بود خواهد کانادا در او زندگی محل  کنندهتعیین فرد هر مهاجرت برنامه :غلط باور
.کنید کار و زندگی کشور از جایی هر در بود خواهید آزاد شدید، کانادا دائم مقیم که زمانی

باشید داشته وکیل باید کانادا، به مهاجرت درخواست برای :غلط باور
 و بررسی برای کارشناس یک از دهندمی ترجیح متقاضیان از بسیاری. نیست وکیل به نیازی کانادا، به مهاجرت درخواست برای

 خودتان، جز به کانادا در. داشت خواهند را پذیرش شانس بهترین که شوند مطمئن تا بگیرند کمک خود پرونده بودن کامل از اطمینان
:هستند کانادا به مهاجرت جهت شما پرونده وکالت به مجاز زیر اشخاص تنها

و برخوردارند خود استان دادگستری وکالی کانون در الزم اهلیت از که رسمی وکالی•

Immigration Consultants of Canada )"کانادا مهاجرت مشاوران بر نظارت شورای" عضو که مشاورانی  •
 Regulatory Council – ICCRC) هستند.
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متداول هایپرسش
بدهم؟ درخواست کانادا نیاگارای به مهاجرت برای  توانممی چطور

 (enship Canada  – IRCCImmigration, Refugees and Citiz )"کانادا شهروندی و پناهندگی مهاجرت، امور اداره"
 درخواست جهت. کندمی گیریتصمیم شوند کانادا وارد توانندمی افرادی چه اینکه مورد در و است مهاجرتی هایسیاست کنندهتعیین

.کنید رجوع IRCC سایتوب به پناهندگی، یا دائم اقامت کارت شهروندی، درخواست کانادا، به مهاجرت یا کار تحصیل،

است؟ الزم کانادا شهروندی برای  هاییزبان چه
.دهید ارائه هازبان این از یکی با خود آشنایی اثبات برای را الزم مدارک باید شما. فرانسوی و انگلیسی: دارد رسمی زبان 2 کانادا

چیست؟ "سریع ورود"
 سیستم، این از استفاده با توانندمی افراد. است مهاجرت درخواست برای آنالین سیستم یک (Express Entry – EE )"سریع ورود"

 باشند داشته را رتبه باالترین که داوطلبانی از. شود بررسی ماهر مهاجر یک عنوان به آنها درخواست تا کنند ارسال را خود پروفایل
.بدهند درخواست دائم اقامت برای شودمی دعوت

چیست؟ ورود از پیش خدمات
.اندشده تأیید کانادا به مهاجرت جهت که افرادی برای حضوری یا آنالین هایبرنامه از عبارتند ورود از پیش خدمات

 نشانی به متداول، های پرسش سایر پاسخ مطالعه  جهت
WWW.SETTLEMENT.ORG کنید رجوع.
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