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ITT ÉLNI
Üdvözli Önt a KANADAI 
NIAGARA-RÉGIÓ, egy befogadó 
és család-orientált közösség, 
amely tökéletes hely az élethez, 
munkához és tanuláshoz.
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NIAGARA, AHOL A 

A LEGJOBB HELY
KANADÁBAN INGATLANVÁSÁRLÁS 
SZEMPONTJÁBÓL 

AHOL AZ ÁTLAGOS 
INGATLANÁR $388,500MLS $CDN 2017 

ITT FORDUL ELŐ A LEGKEVESEBB 
FORGALMI DUGÓ KANADA 
NAGYVÁROSAI KÖZÜL 

KÖNNYŰ ELJUTNI INNEN 
TORONTÓBA ÉS AZ 
EGÉSZ VILÁGBA 
• Nyári GO helyi érdekű 

vasút Torontóból 
• A GO helyi érdekű vasút 

2021-től NAPONTA 
közlekedik 

• 7 repülőtér érhető el 
1 órán belül 

AKTÍV ÉLETMÓD 
FOLYTATÁSÁRA 
ALKALMAS 
HELYEKKEL 

• 40 golfpálya 
• 30-nél több stadion 
•  több mint 300 km 

kerékpárút 

VEZET A 

10 
LEGALACSONYABB 
BŰNÖZÉSI ARÁNYT 
TEKINTVE A KANADAI 
NAGYVÁROSI 
TERÜLETEK KÖZÖTT 

A TERMÉSZETI KÖRNYEZET 
FELFEDEZÉSRE VÁR 
• Niagara-szakadék 
• Erie-tó 
• Ontario-tó 

EGY GLOBÁLIS VONZERŐT 
REJTŐ CÉLPONT 
PROGRAMJAI ÉS NEVEZETESSÉGEI 

• Niagara-vízesés 
• The Shaw Festival 
• Kaszinók és élő műsort 

kínáló helyek 
• Fesztiválok és 

rendezvények 
• Világszínvonalú éttermek 

A+ TANULÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS 
NEMZETKÖZI DIÁK PROGRAMOK 

• 137 általános iskola 
• 26 középiskola 
• 11 független iskola 
• Niagara Főiskola 
• Brock Egyetem 

NIAGARA BORÚT 

96+ FEJLŐDŐ 
BORÁSZAT 

KÉZMŰVES SÖRÖK  
FORRADALMA 

13+ HELYI SÖRFŐZDE 

PLUSZ Niagara 
egyedülálló földrajzi adottságainak 
köszönhetően az itteni mikroklíma 
a legjobb időjárást eredményezi 
egész Kanadában!
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ITT ÉLNI

A legtöbb ember könnyen megtalálja 
a világhírű Niagara-vízesést a térképen, 
de minket nem csak így lehet megtalálni. 
A KANADAI NIAGARA elhelyezkedése 
ideális a dél-ontariói Arany Patkóban 
Toronto és az USA-határ között.



ITT ÉLVE: 

A HELY 

INNEN 1 NAPOS AUTÓUTTAL 
130 MILLIÓ EMBER ÉRHETŐ EL 
800 KM 
(500 MÉRFÖLD) 

A kanadai Niagara nem pusztán a Niagara-
vízesést jelenti – ez egy sok közösséget, 
köztük közepes nagyságú és kisvárost 
és falucskát magában foglaló vidék. 

• Niagara 12 helyi települése: Fort Erie, Pelham, 
Grimsby, Lincoln, Niagara Falls, Niagara-on-
the-Lake, Port Colborne, St.Catharines, Thorold, 
Wainfleet, Welland, valamint West Lincoln

• A vidék területe 1852 km2 , teljes lakossága 
pedig 449 098 fő

• A régióban három városias központ; St. 
Catharines, Niagara Falls és Welland található

• Kiindulási pontot jelentő természeti 
jellemzők, mint az Ontario-tó, az Erie-tó
és a Niagara-szakadék

• A régió egy fejlődő terület része 2 millió
lakossal, autóval 30 percnyire

• Niagara autóval vagy tranzit közlekedéssel
mintegy 120 km távolságra van Torontótól,
Kanada legnagyobb városától. Utazzon autóval
e szemet gyönyörködtető tájon, vagy dőljön
hátra és lazítson a niagarai nyári GO helyi
érdekű vasúton, ami 2021-től kezdődően
naponta közlekedik Torontóig 

• 5 határátkelő üzemel az USA felé, valamint
egy órás autóúttal 7 repülőtér érhető el,
amelyek könnyen hozzáférhetővé teszik az
egész világot a kanadai Niagarából

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

KANADA

USA

A HELY
ITT ÉLVE:
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ITT ÉLVE: 

FELÉPÍTHETI 
ÉLETÉT
EGY HELYSZÍNT TALÁLHAT AZ ÉLETÉNEK 
Ha eljön a kanadai Niagarába, elsőként egy lakhelyet kell találnia. A lakhely keresése néha próbára teszi 
az embert, de Niagara számos lakáslehetőséget kínál versenyképes áron, közel az intézményekhez, 
közösségi szolgáltatásokhoz és olyan helyekhez, amelyek lakhatási segítséget nyújtanak. Akár városban, 
akár a városon kívül szeretne lakni, házban vagy lakásban, több lehetőség közül választhat. 

MUNKALEHETŐSÉGEK 
A kanadai Niagara sok olyan állást kínál, amely elegendő jövedelmet biztosít a kényelmes élethez. 
Niagara fő munkáltatói általában toboroznak, és ha munkát keres, több helyen is közzéteszik a vállalatok 
az elérhető állások leírását és követelményeit sokféle iparágban és sokféle munkakörben. 

ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÁS ELINDÍTÁSA 
Önálló vállalkozást könnyebb Niagarában beindítani és fenntartani. Mennyire könnyű? A kanadai 
Niagara általában a második legversenyképesebb központ üzleti szempontból — és egy tanulmány 
szerint mind a 76 amerikai joghatóság közül a legversenyképesebb. A vállalkozók megtapasztalják 
majd, hogy önálló vállalkozás beindításához rengeteg támogatást kapnak Niagara különböző 
vállalkozástámogató szervezetei révén. 

EGÉSZSÉGÜGY ÉS BIZTONSÁG 
Ontarióban az alapvető orvosi szolgáltatást az Ontarioi Egészségbiztosítási Program (OHIP) téríti. 
Az egészségügyi ellátást Niagarában a Niagara Health állami finanszírozású rendszer biztosítja, 
amelyhez hat kórház és több más egészségügyi intézmény tartozik. 

A Niagarai Körzeti Rendőrség őrködik Niagara lakóinak és látogatóinak biztonsága fölött. A kanadai 
nagyvárosok környékén a kanadai Niagara az első 10 olyan hely egyike, ahol a legalacsonyabb 
a bűnözési arány.
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ITT ÉLVE: 

OKTATÁS
GYERMEKGONDOZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 
Az újszülöttek és óvodáskorú gyermekek szülei könnyedén találnak gyermekgondozási szolgáltatást, 
ami lehetővé teszi számukra azt, hogy nyugodtan végezzék munkájukat abban a tudatban, hogy 
gyermekük megfelelő ellátásban részesül. Könnyen megtalálhatók az EarlyON központok, amelyek 
szeretettel fogadják a szülőket és gondozókat, ahol gyermekeik más családokkal és szakemberekkel 
találkozhatnak. A Montessori iskolák és az engedélyezett óvodák további alternatívákat kínálnak 
a kicsinyek legjobb oktatása és ellátása biztosításához. 

ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 
Ontarióban minden gyermeknek kötelező iskolába járni 18 éves korig, vagy a középiskola elvégzéséig. 
A 18 évnél fiatalabbak számára négy szakmailag megalapozott és elismert állami iskolarendszer 
(ingyenes) áll rendelkezésre, de van több független magániskola is, amelyek magas minőségű 
általános és középiskolai oktatást biztosítanak Niagarában a diákoknak. 

FELSŐOKTATÁS 
A középiskola befejezése után a diákok felsőfokú képzést a Brock Egyetemen vagy a Niagara Főiskolán 
kaphatnak, mindkettő magas szintű tudományos oktatási programokat biztosít, élenjáró kutatásokkal 
és világszínvonalú létesítményekkel. A közelben több mint 15 egyéb főiskola és egyetem is működik. 

* Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha még nem kanadai lakos és azt tervezi, hogy hat hónapnál 
hosszabb ideig Niagarában tanul, akkor érkezése előtt tanulmányi engedélyt kell beszereznie. 

KÜLFÖLDI DIÁKOK 
Sok magán és állami közép- és felsőoktatási intézmény a programok széles kínálatát nyújtja Külföldi 
diákoknak a támogató szolgáltatások széles körével, amelyek a kanadai életre való átállást segítik. 
Ilyen szolgáltatások: 

• Angol nyelvi programok 
• Érkezéskor nyújtott segítség és a külföldi diákok eligazítása 
• Egészségbiztosítás 
• Klubok és kulturális tevékenységek 
• A támogatások széles köre 

KERESSE FEL AZ EGYES INTÉZMÉNYEKET 
TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSÉRT A JELENTKEZÉS 
MÓDJÁRÓL.
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ITT ÉLVE: 

IDŐTÖLTÉS
A kanadai Niagarában korlátlan a szórakozási lehetőség. A helyiek kihasználják, hogy könnyen 

elérhető távolságban élnek a lélegzetelállító Niagara-vízeséstől, a borrégió közepén. Nem kell 
elhagynia az otthonát, hogy világszínvonalú látnivalókban gyönyörködjön, amiért annyi turista 
látogat el hozzánk. 

A kanadai Niagarában élve élvezheti kedvenc új borát a helyileg előállított sajtokkal Niagara  
sok-sok borászatának egyikében, beülhet egy világszínvonalú színházi előadás nézőterére, 
golfozhat a Niagara folyó látványával, vagy megpihenhet egy felső kategóriás spa-ban. Ez azt jelenti, 
hogy átadhatja magát a vízesés hangjának, csodálhatja a Niagara-szakadék természeti csodáját, 
az UNESCO világbioszféra-rezervátumát, vagy a Niagara Parkway-en a világ legkellemesebb 
vasárnap délutáni kirándulását teheti meg.  

Nem számít, milyen évszak van, a naptár mindig tartogat valamit Önnek a kanadai Niagarában. 
Biztosan számíthat arra, hogy sok napfényes napot tölthet itt és élvezheti a a régió jó levegőjét. 
Minden hónapban több közösségi rendezvényre és fesztiválra kerül sor. 

SZÁMOS KISEBB ÉS NAGYOBB ÉRV SZÓL AMELLETT, 
HOGY MEGÜNNEPELJE, HOGY A VILÁG LEGNÉPSZERŰBB 
ÚTICÉLJAINAK EGYIKÉBEN LAKHAT.
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ITT ÉLVE: 

KIKAPCSOLÓDÁS 
A SZABADBAN 
A kanadai Niagara egyedülálló földrajzi adottsága olyan klímát teremt, amelyet négy elkülönülő évszak 
jellemez és minden egyes évszak lehetőséget ad, hogy a friss levegőn legyen és élvezze a szabadban 
tartózkodást. 

A tavasz, a nyár és az ősz a legalkalmasabb a régió 300 km-nyi kerékpárútjának, 48 golfpályájának, 
39 természetvédelmi területének, az Erie-tó és az Ontario-tó számos strandjának és vízpartjának 
kihasználására. Ekkor lehet jókat túrázni a Bruce-ösvényen, Kanada leghosszabb gyalogos ösvényén és 
felfedezni a Niagara-szakadék természeti csodáját. Télen kipróbálhatja magát nemzeti sportunkban, a 
hokiban vagy korcsolyázni tanulhat a régió harmincnál is több korcsolya pályáján. 

AZ ÉV BÁRMELY SZAKÁBAN KIVÁLÓ SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNYT 
TALÁL – A NYILVÁNOS USZODÁKTÓL A SPORTLÉTESÍTMÉNYEKIG 
ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZPONTOKIG.



IDE KÖLTÖZNI 

Új otthont választani, beköltözni 
és munkát találni nehéz is lehet. 
A KANADAI NIAGARÁBAN sokféle 
támogatás érhető el, amely ezt 
a feladatot leegyszerűsítik. Támogatás 
igényelhető a teljes folyamat 
minden fázisában a bevándorlás, az 
otthon találás, a munkalehetőségek 
felderítése, a kormányzati és közösségi 
szolgáltatások igénybevétele és sok 
egyéb kihívás közepette.
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IDE KÖLTÖZNI 

MEGÉRKEZÉSE 
ELŐTT 
A kanadai kormány több, ideérkezés előtt igénybevehető online vagy személyesen igényelhető szolgáltatást 
finanszíroz, amelyek segítenek a kanadai Niagarában való életkezdésben. A kanadai kormány weboldala is egy 
olyan hely, ahová érdemes elátogatni a szükséges dokumentumok frissítésére vonatkozó tájékoztatásért. 

Miután megkapta az állandó lakos státuszt igazoló dokumentumokat, és ha még mindig a kanadai Niagarán 
kívül lakik, az ideérkezés előtti szolgáltatások segítenek Önnek: 

• A kanadai életforma megismerésében

• A kanadai álláskeresésben, a munkaerőpiac
és tájékoztatás felderítésében

• A kanadai társadalomba való beilleszkedéshez
szükséges nyelvtanulásban és egyéb ismeretekben

• A megérkezést követő letelepedést segítő ingyenes
szolgáltatások megismerésében

ANNYI TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSRA JELENTKEZHET, AMENNYIRE CSAK SZÜKSÉGE VAN. 
HASZNOS SZOLGÁLTATÁSOK TÖBBEK KÖZÖTT: 

Access - Canadian 
Munkavállalási kapcsolatok 
online szolgáltatásokat kínál, 
hogy a külföldi képzettséggel 
rendelkező frissen érkezettek 
állást találjanak mérnöki, 
pénzügyi szolgáltatói, emberi 
erőforrásokbeli, informatikusi 
és marketing területen. 

Build ON segít az új 
bevándorlóknak, hogy 
Ontarioban szakmunkásként 
munkát találjanak. 

Canadian Apprenticeship 
Forum online szolgáltatást 
nyújt az újonnan érkezők 
megsegítésére, hogy először 
ipari tanulóként tanuljanak, 
majd szakmunkásként 
munkát találjanak. 

Tervezés Kanadáért 
személyesen és online 
szolgáltatások formájában 
ideérkezés előtti orientációs 
tájékoztatást biztosít a gazdasági 
osztályú és a családi osztályú 
bevándorlóknak. 

PrepCan ideérkezés előtti 
online munkavállalási 
szolgáltatást biztosít 
a gazdasági bevándorlóknak, 
azok házastársainak és 
felnőtt hozzátartozóiknak, 
a munkaerőpiacról szóló 
tájékoztatással az önéletrajz-
készítésben, az interjúra 
való felkészülésben és az 
álláskeresésben. 

Ideérkezés előtti 
élelmiszerbiztonság-
irányítási oktató program 
Online szolgáltatás a munkaerő 
számára olyan készségek 
elsajátításához, amelyekkel 
az élelmiszer- és italgyártási 
ágazatban el tudnak 
helyezkedni. 

Settlement.org ideérkezés 
előtti webinárokat, forrásokat 
és személyre szabott 
letelepedési tervet biztosít, 
hogy segítsen a Kanadába 
költözés előkészületeiben. 

LÁTOGASSON EL A KANADAI KORMÁNY 
WEBOLDALÁRA A LETELEPEDÉS ELŐTTI 
SZOLGÁLTATÁSOK TELJES LISTÁJÁNAK 
MEGISMERÉSÉHEZ.
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IDE KÖLTÖZNI: 

AZ ÚJ ÉLET 
KIALAKÍTÁSA
A kanadai Niagarában töltött első napjai igen tevékenyek lesznek. Fontos lesz időt szakítania arra, hogy 
minden programra jelentkezzen, és előkészítse a szükséges dokumentumait. Első napjaiban fontos, hogy: 

Felkeressen egy letelepedési szolgáltatót, hogy 
tájékozódjon, mit kell tennie, milyen szolgáltatások 
vehetők igénybe és hogyan teremthet kapcsolatot 
a közösséggel 

Megtalálja élete helyszínét

Kérelmezzen társadalombiztosítási számot

Beszéljen egy foglalkoztatási tanácsadóval
az álláskeresés elindításához 

Kikérje az egészségbiztosítási kártyáját

Szerezzen be térképeket a városok utcáiról 
és kerékpárútjairól 

Nyisson egy bankszámlát

Keressen magának egy háziorvost

Fontolja meg, hogy nem lenne-e érdemes 
bekapcsolódnia egy angol nyelvtanfolyamba

Írassa be gyermekét az iskolába 

Gyermekgondozási szolgáltatások: óvodai férőhely 

Keressen egy közeli könyvtárat 

Szerezze meg az ontario-i vezetői jogosítványt

Vegyen részt az etno-kulturális és hitéleti 
gyülekezetekben

Kérjen tájékoztatást az Önt megillető jogokról

Ismerkedjen meg a kanadai törvényekkel és 
a jövedelemadóra vonatkozó szabályozással
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IDE KÖLTÖZNI 

LETELEPEDÉS 
BEILLESZKEDÉS 
A kanadai Niagarába betelepülők számos olyan ügynökséget találnak, amelyek letelepedési 
szolgáltatást nyújtanak és olyan szervezeteket, amelyek segítenek, hogy kapcsolatot tudjon 
teremteni a közösségben élőkkel. 

A letelepedési tanácsadó lesz az Ön első kapcsolata, akitől tájékoztatást és támogatást kap. 
A letelepedési tanácsadó segíteni fog Önnek abban, hogy: 

• Kiismerje magát és tájékozódjon az új közösségéről

• Naprakész információt és erőforrásokat kapjon

• Segítségére lesznek a munkaadókkal, lakáskiadókkal, szociális és kormányzati, valamint jogi
szolgáltatást nyújtókkal és a többiekkel folytatott kommunikációban

• Segítenek az űrlapok kitöltésében

• Támogatást és kapcsolatot jelentenek a szakmai szolgáltatókkal személyes problémáiban vagy
a kritikus helyzetekben

• Korlátozott mértékben lefordítják a munkavállalásához, egészségügyi ellátásához és oktatási
vagy a közvetlen letelepedéséhez szükséges jogi ügyekkel kapcsolatos dokumentumait

• Felveszik a kapcsolatot egy tolmáccsal

Nem biztos benne, hogy hol is kezdje? Tárcsázza a 211-et a telefonján. 211 - egy díjnyertes 
tájékoztatási és beutaló segélyvonal, valamint online könyvtár Ontarióban a közösségi, szociális 
és egészségügyi szolgáltatások kikereséséhez. Magasan képzett közösségi szolgáltatási tanácsadók 
válaszolnak a 211-es segélyvonalon. 

A SZOLGÁLTATÁSOK A KANADAI NIAGARA VIDÉKÉN SZÁMOS 
HELYEN ELÉRHETŐK ANGOLUL ÉS FRANCIÁUL. Több más nyelven 
is rendelkezésre állnak a több nyelven beszélő letelepedést segítő 
személyzetnek köszönhetően.
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IDE KÖLTÖZNI: 

GYAKORI 
TÉVHITEK
TÉVHIT: KANADAI ÁLLAMPOLGÁR LESZEK, HA KANADAI SZEMÉLLYEL KÖTÖK 
HÁZASSÁGOT 

A kanadai állampolgárral kötött házasság nem biztosít automatikusan kanadai állampolgárságot.  
Ha kanadai állampolgár szeretne lenni, az ehhez szükséges lépéseket kell elvégeznie. 

TÉVHIT: ÁLLÁSAJÁNLATTAL KELL RENDELKEZNI AHHOZ, HOGY KANADÁBA 
JÖHESSEK 

Az állás az egyik lehetőség, de más módok is vannak a kanadai bevándorlásra. 
Kérelmezheti, hogy látogatóként, befektetőként, diákként, ideiglenes dolgozóként vagy állandó 
lakosként érkezzen. 

TÉVHIT: A BEVÁNDORLÁSI PROGRAM KORLÁTOT JELENT ABBAN, HOGY KANADA 
MELY RÉSZÉN ÉLHET 

Amikor kanadai állandó lakos státusszal rendelkezik, szabadon élhet és dolgozhat az ország bármely részén. 

TÉVHIT: AHHOZ, HOGY MEGKÉRJE A KANADAI BEVÁNDORLÁST, KÉPVISELŐRE VAN 
SZÜKSÉGE 

A kanadai bevándorlás igényléséhez nincs szükség képviselőre. Sok kérelmező választja azt a lehetőséget, 
hogy egy szakértővel dolgozzon, aki áttekinti az ügyiratait és gondoskodik arról, hogy hiánytalanok legyenek, 
és így a legjobb eséllyel elfogadják őket. Kanadában az Ön kanadai bevándorlási kérelmének képviseletére 
Önön kívül a következő személyek jogosultak: 

• Ügyvédi gyakorlatra felhatalmazott ügyvédek, akiknek jogállása kifogástalan a tartományi ügyvédi 
kamarában, és

•  Tanácsadók, akik tagjai a Kanadai Felügyeleti Tanácsának Bevándorlási Tanácsadói (ICCRC).
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IDE KÖLTÖZNI: 

GYAKORI 
KÉRDÉSEK
HOGYAN VÁNDOROLHATOK BE A KANADAI NIAGARÁBA? 

A Kanadai Bevándorlási, Menekültügyi és Állampolgársági Tanács (IRCC) irányítja a bevándorlási 
politikát és dönti el, hogy ki léphet be Kanadába. Az IRCC weboldalon nyújthatja be kérelmét, hogy 
Kanadában folytasson tanulmányokat, dolgozzon, vagy bevándoroljon, megkérje az állampolgárságot, 
az állandó lakos kártyát vagy menekültként oltalmat kapjon. 

MILYEN NYELVI KÖVETELMÉNYEI VANNAK A KANADAI ÁLLAMPOLGÁRSÁGNAK? 

Kanadában 2 hivatalos nyelv van: Az angol és a francia. Az egyik nyelvben szerzett nyelvtudását 
bizonyítania kell. 

MI AZ A GYORSÍTOTT BELÉPÉS? 

Gyorsított belépés (EE) egy online kérelem benyújtási rendszer. Ez lehetővé teszi a profil beadását a 
szakképzett bevándorlóként való engedélyezéshez. A legmagasabbra pontszámot elérő jelentkezők 
kérhetik az állandó lakos státuszt. 

MIK AZ IDEÉRKEZÉS ELŐTTI SZOLGÁLTATÁSOK? 

Az ideérkezés előtti szolgáltatások ingyenes online vagy személyes programok olyanok számára, 
akik kanadai bevándorlását már jóváhagyták. 

A GYAKORI KÉRDÉSEKRE ADOTT VÁLASZOKÉRT LÁTOGASSON 
EL IDE: WWW.SETTLEMENT.ORG.



TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁST A 

welcomeniagaracanada.com
weboldalon talál 
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