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لێرە 
بژی

 

بەخێربێیت بۆ نیاگارا لە کەنەدا، 
 کۆمەڵگەیەکی کراوە و دۆستی خێزان، شوێنی 

نموونەیی بۆ ژیان، کار و خوێندن.
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 لە یەکێکە نایاگارا

 شوێنەکان باشترین
 خانووبەرە کڕینی بۆکەنەدا لە

388,500$  فرۆشتنەوەی دووبارە نرخی
 لە بریتیە خانوو تێکڕای

MLS $CDN 2017 

 هاتووچۆی خنکانی  کەمترین
 کەنەدا گەورەکانی شارە لە هەیە

 ئاسان دەسگەیشتنی
 جیھان و تۆرنتۆ بۆ

 شەمەندەفەری خزمەتگوزاری   •
GO تۆرنتۆ لە هاوینە ـی 

 ڕۆژانەی خزمەتگوزاری  •
 2021 لە GO شەمەندەفەری

 دەگات
 مەودای لە فڕۆکەخانە  7•

 کاتژمێردا 1

 ژیانی شێوازی
 پڕچەکچاالک 

 گۆلف یاریگاری  40•
 یاریگا  +30•
 ڕێڕەوی لە کم  +300•

 پاسکیلسواری

 اشترینب

10 
 ڕێژەی کەمترین

 تاوان ئاستی
 ناوچەی لە

 کەنەدا میترۆپۆلیتانی

 سروشتی دیمەنی
 بەسەربردن کات و سەیرکردن بۆ
 نایاگارا خەرەندی •
 ئێری دەریاچەی •
 گەشتیاریەکانی ڕاکێشەرە و  چاالکیەکانئۆنتاریۆ دەریاچەی •

 جیھانی گەشتوگوزاری
 نایاگارا تاڤگەکانی •
 نمایش فێستیڤاڵی •
 کات هۆڵی و گازینۆ•

 ڕاستەوخۆ بەسەربردنی
 بۆنەکان و ئاهەنگ •
 جیھانی جۆری نانخواردنی •

A+و خوێندن بژاردەکانی 
 نێودەوڵەتی قوتابیی پرۆگرامی

 سەرەتایی قوتابخانەی 137•
 ناوەندی قوتابخانەی  26•
 سەربەخۆ قوتابخانەی  11•
 نایاگارا کۆلێژی •
 برۆک زانکۆی •

 بیرە پیشەی شۆڕشی

 و بیرەدروستکردن+13
 ناوخۆیی پەرەپێدانی

 نایاگارا شەرابی ڕێڕەوی

 مەی کارگەی+96

 جوگرافیایبەخشش
 دروست کەشوهەوایەک نایاگارا ناوازەی

 کەنەدا کەشوهەوای باشترین کە دەکات
!دەگرێت لەخۆ
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ژیان 
لێرە

 نایاگارای ئاسانی بە دەتوانن خەڵکی زۆرینەی
 بەاڵم بکەن، دیاری نەخشە سەر لە جیھانی بەناوبانگی

 کەنەدا نایاگارا . ئێمە دۆزینەوەی بۆ نیە ڕێگا تاکە ئەمە
 زێڕینی ناڵی باشووری لە نموونەیی شێوەیەکی بە

.ئەمریکا سنووری و تۆرنتۆ نێوان لە ئۆنتاریۆیە
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 :لێرە ژیان

 شوێن

 لە کەس ملیۆن 130
 ڕۆژ 1 یدوور ەیماو

 دەژین لێخوڕین
 کم800

 (یلم 500)

 ناوچەیەکە -نیە نایاگارا تاڤگەکانی تەنھا بە کەنەدا نایاگارا
 قەبارە شاری بەلەخۆگرتنی دێت، پێک کۆمەڵگە چەندین لە

 .بچووک گوندی و بچووک شارۆچکەی مامناوەند،

 دەگرێتەوە فۆرت  ئەمانە نایاگارا ناوخۆییەکەی شارەوانیە   12•
 سەر تاڤگەکانی نایاگارا، لینکۆڵن، پێلھام،گریمسبی، ئێری،

 کاترینس،تۆرۆڵد،  سەینت پۆرت کۆڵبۆرن، نایاگارا، دەریاچەی
.لینکۆڵن وێست و وێاڵند واینفلیت،

دانیشتوان 449,098 لەگەڵ یە2  کم 1852 کۆی ناوچەکە • 

 کاترینس، سەینت هەیە، شاریی ناوەندی ناوچەی سێ ناوچەکە • 
وێاڵند و نایاگارا تاڤگەکانی

 ئێری دەریاچەی ئۆنتاریۆ، دەریاچەی سروشتىەکان تایبەتمەندیە • 
نایاگارا خەرەندی و

 ملیۆن 2 نزیکەی پەرەسەندویی یەکیناوچە لە بەشێکە ناوچەکە • 
لێخوڕین خولەک 30 دووری لە کەس

 ترانزێت یان ئۆتۆمۆبیل ڕێگەی لە کم 120 نزیکەی نایاگارا • 
 لێخوڕە. کەنەدایە شاری گەورەترین کە دوورە تۆرنتۆوە لە

 شەمەندەفەری خزمەتگوزاری ناو لە بدە پشوو و دابنیشە یان
 و بۆ ڕۆژانەی خزمەتگوزاریی لەگەڵ نایاگارا ـیGO وەرزیی

 دەگات 2021 لە کە تۆرنتۆ لە

 رتووەکانییەکگ ویالیەتە ناو بۆ سنوورین خاڵی 5 ئەمانە•
 لێخوڕین کاتژمێر یەک ماوەی لە فڕۆکەخانەش 7 و ئەمریکا

 شوێنێکی هەموو بۆ کەنەدا نایاگارای لە ئاسان دەسگەیشتنی کە
دەکات پێشکەش جیھان

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

کەنەدا

ویالیەتە
یەکگرتووەکانی

ئەمریکا

شوێن
:لێرە ژیان
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 :لێرە ژیان

بنێ بنیات ژیانت
 بدۆزەوە بەسەربردن ژیان بۆ شوێنێک

 شوێنی دۆزینەوەی.بژیت تیایدا شوێنێکە دۆزینەوەی دێیت کەنەدا نایاگارا بۆ کاتێک بیکەیت پێویستە کە شتەکان یەکەم لە یەکێک
 دامەزراوەکان، لە کە پێشبڕکێکارانە نرخی بە هەیە نیشتەجێکردنیبژاردەی  چەندین نایاگارا بەاڵم زەحمەتە، جار هەندێك بوون نیشتەجێ

 یان شار لە دەتەوێت گەڕێیت.ئایاهاوکاری نیشتەجێکردننب دوای بە دەتوانیت تیایدا کە نزیکن شوێنەکان و کۆمەڵگە خزمەتگوزاریەكانی
 .بەردەستن تۆ بۆ بژاردە چەندین شوقە، یان خانوو ناو بە بژیت، شار دەرەوەی

 کار دەرفەتەکانی
 خاوەنکارە.ئاسوودە ژیانێکی بۆ بەسە کە دەکات پێشکە مووچەیەک زۆرجار کە کار دۆزینەوەی بۆ مەزنە شوێنێکی کەنەدا نایاگارا

 تیایدا کە هەین شوێن چەندین بە دوای کاردا دەگەڕێیت ئەگەر و کار، سەر دەخەنە خەڵک گشتى شێوەیەکی بە نایاگارا سەرەکیەکانی
 .بەردەستن هەمەجۆردا کاری و پیشەسای چەندین لە کە کارەکان بۆ دەکەن پۆشت تیادا خۆیان داواکاریەکانی و وەسف کۆمپانیاکان

 بکە خۆت کاری بە دەست
 پێشبڕکێکاری  ناوەندی دووەمین وەک کەنەدا نایاگارا  ئاسانە؟ چەندەدەستپێكردن و خاوەنداریەتی کردنی بزنسێک لە نایاگارادا ئاسانترە.

 ئەوە پێشەنگکاران.توێژینەوەکەدا لە ئەمریکی ناوچەی 76 لە بوو پێشبڕکێکارانەتر و بزنس کۆی بۆ کرا بۆ ڕیزبەندی ئۆنتاریۆ تێچووی
 .نایاگارا بزنسی بێشوومارەکانی ڕێکخراوە یارمەتی بە دەستپێكردنی بزنسی خۆت بۆ هەیە پشتیوانی چەندین کە دەدۆزنەوە

 سەالمەتی و تەندروستی چاودێری
 چاودێری. دەدرێت پارەی (OHIP - Ontario Health Insurance Plan) الیەن لە ئۆنتاریۆ لە بنەڕەتی پزیشکی خزمەتگوزاری

 و نەخۆشخانە شەش کە هاوکارییکراوە حکومیی سیستەمێکی دەکرێت، پێشکەش Niagara Health الیەن لە نایاگارا لە تەندروستی
 .دەگرێتەوە پزیشكی تری دامەزراوەی چەندین

Niagara Regional Police Service لیستی لە کەنەدا نایاگارا. نایاگارا سەردانیکەرانی و دانیشتووان پاراستنی بۆ دەکات کار 
.کەنەدا میترۆپۆلیتانی ناوچەکانی لە تاوان ئاستی کەمترین بۆ شارە 10 یەکەمین
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 :لێرە ژیان

خوێندن
 منداڵ خزمەتگوزاریەکانی

خزمەتگوزاریەكانی چاودێریی  ئاسانی بە دەتوانن ساوایان باچخەی/دایەنگە بچووکی منداڵی و بوو دایک لە تازە منداڵی دایبابەکانی
 EarlyON ناوەندەکانی دەتوانیت هەروەها.دەکرێن چاودێری منداڵەکانیان کە بکەن کار ئارامی بە پێدەدات ڕێگەیان کە بدۆزنەوە، منداڵ 

 پسپۆرانی و خێزانەکان لەگەڵ بەستن پەیوەندی بۆ مندااڵن لەگەڵ کۆبوونەوە بۆ بەخێوکاران و دایبابەکان بۆ باشن شوێنی کە بدۆزیتەوە،
 و خوێندن باشترین پێشکەشکردنی بۆ ترن جێگرەوەی ڕۆژ چاودێریی مۆڵەتدراوەکانی ناوەندە و مۆنتیسۆری قوتابخانەکانی. تر

 .گەنجەکان بە چاودێری

 دواناوەندی و سەرەتایی خوێندنی
 بچووکتر مندااڵنی قوتابخانەی دواناوەندی تەواو دەکەن.بۆ تا یان قوتابخانە بچنە ساڵی 18 تەمەنی تا پێویستە ئۆنتاریۆ لە مندااڵن گشت

 کە سەربەخۆ تایبەتی قوتابخانەی چەندین لەگەڵ هەن ناسراو و تۆکمە( بەخۆڕایی )حکومیی قوتابخانەی سیستەمی چوار سااڵن، 18 لە
 .بە قوتابیان لە نایاگارادەکەن  پێشکەش دواناوەندی و سەرەتایی خوێندنی جۆری باشترین

 ئامادەیی دوای خوێندنی
 کە بکەن، تەواو Niagara Collegeو  Brock University لە ئامادەیی دوای قۆناغی دەتوانن قوتابیان ئامادەیی، قۆناغی دوای لە

 تر زانکۆی و کۆلێژ 15 هەروەها. دەکەن پێشکەش جیھانی دامەزراوەی و نوێ توێژینەوەی بەهێز، ئەکادیمیی پرۆگرامی هەردووکیان
 .هەن نزیکانە لەو

 بە پێویستیت مانگ، شەش لە زیاتر بۆ هەیە خوێندنت لە نایاگارا پالنی نیت، کەنەدی دانیشتوویەکی ئەگەر کە بدە، ئەوە سەرنجی تکایە  *
 .گەشتکردنت پێش خوێندنە مۆڵەتی

 نێودەوڵەتیەکان قوتابیە
 قوتابیە نێودەوڵەتیەکان بۆ فراوان پرۆگرامی چەندین تایبەت و حکومی ئامادەیی دوای و دواناوەندی خوێندنی دامەزراوەکانی زۆربەی
 ئەمانە خزمەتگوزاریەكان ڕەنگە. کەنەدا لە ژیان گواستنەوەی لە یارمەتیدان بۆ پشتیوانی خزمەتگوزاریی کۆمەڵێک لە دەکەن پێشکەش
 :بگرنەوە

 ئینگلیزی زمانی پرۆگرامەکانی •
 نێودەوڵەتی قوتابیی ئاڕاستەکردنی و گەیشتن خزمەتگوزاریەكانی •
 تەندروستى بیمەی •
 کەلتوریەکان چاالکیە و یانە چاالکیەکانی •
 پشتیوانی کۆمەڵێک •

 زانیاریی بۆ بکە دامەزراوەکان لە یەک هەر بە پەیوەندی
.داواکاری پێشکەشکردنی چۆنیەتی دەربارەی زیاتر
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 :لێرە ژیان

 شتانەی ئەو
بیکەیت

 تاڤگە لە کەم دووریەکی لە هەیە بەسەربردنیان ژیان سوودی ناوخۆییەکان دانیشووە. بێسنوور لە نایاگارا کەنەدا هەیە کەیفخۆشیەکی
 بۆ گەشتیار چەندین کە جیھانی ڕاکێشی سەرنج شوێنی دۆزینەوەی بۆ جێبھێڵیت ماڵ ناکات پێویست.مەی واڵتی ناوەندی و ناوازەکان

 .دێن سەیرکردنی

 کارگەکانی لە یەکێک لە ناوخۆیی پەنیری لەگەڵ هاوتا نوێی ویستراوی مەیی لە چێژوەرگرتن واتە ژیان بەسەربردن لە نایاگارا کەنەدا
 یان دەڕوانێت، نایاگارا ڕووباری سەر بە کە گۆڵف یاریکردنی جیھانی، شانۆی ئەدای بۆ بینەر شوێنی لە دانیشتن نایاگارا، مەیی

 شوێنێکی نایاگارایە، خەرەندی کە سروشتى سەمەرەی لە گەڕان تاڤگەکان، دەنگی بەهۆی ڕاکێش سەرنج واتە. ناوازە سپای لە پشوودان
 .  جیھاندا لە یەکشەممە ڕۆژی لێخوڕینی جوانترین بۆ نایاگارا پارکی ڕێڕەوی بۆ بەدواداچوون یان ،UNESCO جیھانیی پارێزراوی

 لە پاک هەوای و ساماڵەکان ڕۆژە بەسەربردنی لە دڵنیایت تۆ. هەیە کەنەدا نایاگارای لە ڕۆژمێر لە شتێک كاتێك گشت نیە، گرنگ وەرز
 . تێدایە کۆمەڵگە سەر لە بنیاتنراو فیستیڤاڵی و پێشھات چەندین مانگێك هەموو. ناوچەکە

 لە بەسەربردن ژیان گێڕانی ئاهەنگ بۆ هەن هۆکار سەدان گەورە، بۆ بچووكەوە لە
.جیھاندا لە شوێنەکان بەناوبانگترین لە یەکێک
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 :لێرە ژیان

 بەسەربردن کات
دەرەوە چوونە و

 هەریەکەیان و دێنێت، خۆی لەگەڵ جیاواز وەرزی چوار کە دەکات دروست کەشوهەوایەک کەنەدا نایاگارا ناوازەکەی جوگرافیا
 .دەرەوە چوونە و بەسەربردن کات لە وەرگرتن چێژ بۆ دێنێت خۆش هەوایەکی

 سروشتی، پاراستنی ناوچەی 39 گۆلف، یاریگای 48 پایسکل، ی کم 300 ڕێڕەوی بەسەربردنی بۆ کاتن باشترین پایز و هاوین بەهار،
 بروس، ڕێڕەوی لە پیاسەکردنە کاتی هەروەها. ئۆنتاریۆ دەریاچەی و ئێری دەریاچەی لە ئاوی دیمەنی و دەریا کەنار چەندین و

 ئێمە نیشتیمانیی وەرزشی زستاندا، وەرزی لە. نایاگارا خەرەندی لە سروشتى سەمەرەی دۆزینەوەی و کەنەدا، پیادەی ڕێڕەوی درێژترین
 .ناوچەکەدا لە یاریگا سی لە زیاتر لە یەکێک لە بە خلیسکانە فێری یان بکەوە تاقی سەهۆڵ هۆکی یان

 مەلەوانگەی لە - دەدۆزیتەوە نایاب بەسەربردنی کات دامەزراوەی ساڵدا کاتێکی هەموو لە
.کۆمەڵگە ناوەندەکانی و وەرزشکردن دامەزراوەی بۆ گشت
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کۆچ بۆ ئێرە 
بکە

 

 ئەوێ، بۆ گواستنەوە نوێ، ماڵێکی هەڵبژاردنی
 ئاستەنگدار دەکرێت کارێک دۆزینەوەی و

 پشتیوانی چەندین کەنەدا نایاگارا لە.بێت
 ئاسان ئەزموونە ئەم تا یارمەتیدانت بۆ هەین
 پرۆسەکە کۆی لە بەردەستە پشتیوانی. بکەن

 ماڵ، دۆزینەوەی کۆچکردن، بەلەخۆگرتنی
 خزمەتگوزاریە بە دەسگەیشتن کار، دۆزینەوەی
 و کۆمەڵگە، خزمەتگوزاریەكانی و حکومیەکان

.دیکەیش شتی
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 :بکە ئێرە بۆ کۆچ

 گەیشتنت پێش
 کردن ئامادە بۆ یارمەتیدانت بۆ بەڕوو ڕوو و سەرهێڵ شێوەی بە دەدات گەیشتن پێش خزمەتگوزاری چەندین پارەی کەنەدا حکومەتی

 ئەو بەڵگەنامانەی  لەبارەی تازە زانیاری تا بچیت بۆی شوێنەیە ئەو کەنەدا حکومەتی وێبسایتی هەروەها. کەنەدا نایاگارا لە ژیان بۆ
 .پێویستەکان وەربگریت

 خزمەتگوزاریەكانی دەژیت، کەنەدا نایاگارا دەرەوەی لە هێشتا ئەگەر و هەمیشەیی بوونی نیشتەجێ نووسراوەکانی وەرگرتنی دوای لە
 :لە بدەن یارمەتیت دەکرێت گەیشتن پێش

 کەنەدا لە ژیان لە تێگەیشتن•

 دەسگەیشتن کەنەدا، لە کارێک دۆزینەوەی •
 زانیاری و کار بازاڕی بە

 لەگەڵ گونجان بۆ تر کارامەییەکانی و زمان دەربارەی فێربوون•
 کەنەدی کۆمەڵگەی

 نیشتەجێ انیبەخۆڕاییەک خزمەتگوزاریە دەربارەی فێربوون•
 دەگەیت ئەوەی دواى بەردەست بوونی

 . پێیانە پێویستت کە خزمەتگوزاری چەندین بۆ بکەیت تۆمار خۆت بەخۆڕایی دەتوانیت
 :دەگرنەوە ئەمانە بدەن یارمەتیت ڕەنگە کە خزمەتگوزاریانەی ئەو

Access - Canadian
 Employment Connections 

 دەکات پێشکەش سەرهێڵ خزمەتگوزاریی
 نێودەوڵەتیی کەسانی یارمەتیدانی بۆ

 بواری لە کار دۆزینەوەی بۆ هاتوو تازە
 دارایی، خزمەتگوزاری ئەندازیاری،

 تەكنەلۆژیای مرۆییەكان، سەرچاوە
 .بازاڕکردن بە و فرۆشتن و زانیاری

Build ON ئامادە لە یارمەتیدەرە 
 لە کارکردن بۆ نوێیەکان کۆچبەرە کردنی

 .ئۆنتاریۆ لە کارامە بازرگانی

Canadian Apprenticeship 
Forum سەرهێڵ خزمەتگوزاریی 
 کەسانی یارمەتیدانی بۆ دەکات پێشکەش

 ڕاهێنان بۆ کردن ئامادە بۆ هاتوو تازە
 بازرگانیی بواری لە کار دۆزینەوەی و

 .کارامەدا

Planning for Canada 
 سەرهێڵ و ڕووبەڕوو خزمەتگوزاریی

 پێشکەش گەیشتن پێش ئاڕاستەکردنی و
 و ئابوری جۆری کۆچبەرانی بۆ دەکات
 .خێزانی جۆری

PrepCan خزمەتگوزاریەكانی 
 بۆ گەیشتن پێش سەرهێڵی بەکارخستنی
 و هاوسەرەکانیان ئابوری، کۆچبەرانی

 پێشکەش گەورە پێبەستووی پشت کەسانی
 دەربارەی زانیاری لەگەڵ دەکات،
 ڤی، سی لە یارمەتیدان و کار بازاڕی

 گەڕان و چاوپێکەوتن کارامەییەکانی
 .کار بەدوای

Pre-arrival Food Safety
 Management Training 

Program سەرهێڵ خزمەتگوزاریی 
 کەسانی یارمەتیدانی بۆ دەکات پێشکەش

 بۆ پێویستن ئامرازانەی بەو کارامە
 و خۆراک پیشەسازی لە کارکردن

 .خواردنەوە

Settlement.org وێبیناری 
 پالنی و سەرچاوەكان گەیشتن، پێش

 پێشکەش کەسی تاکە گیرسانەوەی
 دەستپێكردنی لە یارمەتیدانت بۆ دەکات

 .کەنەدا بۆ گواستنەوە بۆ ئامادەکاری

 بۆ گەڕان بکەبۆ کەنەدا حکومەتی وێبسایتی سەردانی
.بوون نیشتەجێ پێش خزمەتگوزاریەكانی کۆی
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داگیرسانەوە
 ئامادە و پرۆگرامەکان گشت بۆ تۆماركردن بۆ بکەیت تەرخان کات کە گرنگە. دەبن سەرقاڵ زۆر کەنەدا نایاگارا لە سەرەتات ڕۆژەكانی

 :پێویستە تۆ سەرەتادا، ڕۆژەكانی لە. دەبێت پێیان پێویستیت کە بەڵگەنامەکان کردنی

 یارمەتی بۆ بکەیت دابینکەرێکی نیشتەجێ بوون سەردانی
 و بەردەست خزمەتگوزاریی دۆزینەوەی پێویستتە، لەوەی

 .کۆمەڵگە لەگەڵ بەستن پەیوەندی

 بژیت شوێنێک بدۆزەوە تا تیایدا

 ژمارەی بیمەی کۆمەاڵیەتی بۆ بکە پێشکەش داواکاری

 دەستپێكردنی بۆ بکە ڕاوێژکاری کار لەگەڵ چاوپێکەوتن
 کار بەدوای گەڕانت

 کارتی تەندروستى بۆ بکە پێشکەش داواکاری

 بخە دەست پایسکل ڕێڕەوەکانی و شار شەقامەکانی نەخشەكانی

 ئەژمێری بانكی بکەوە

 پزیشکێکی خێزان بدۆزەوە

 بکەوە ئینگلیزی زمانی کۆرسێکی وەرگرتنی لە بیر

 منداڵەکەت بۆ قوتابخانە ناونووس بکە

 چاودێری منداڵ بدۆزەوە: مندااڵن خزمەتگوزاری

 بدۆزەوە ماڵەکەت نزیکی لە گشتی کتێبخانەیەکی

 مۆڵەتی شوفێری ئۆنتاریۆ بۆ بکە پێشکەش داواکاری

 بکە بیروباوەڕەکان و کەلتوری-ئەتینکی گروپی بە پەیوەندی

 مافەکانت دەست بخەدەربارەی  زانیاری

 بکە لەگەڵ یاساکانی کەنەدا و داواکاریەکانی باجی خۆت ئاشنا
داهات

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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 نیشتەجێ
بوون

 ڕێکخراوەکان لەگەڵ دەکەن پێشکەش خزمەتگوزاریەكانی نیشتەجێبوون کە دەدۆزنەوە ئاژانس چەندین کەنەدا نایاگارا بۆ هاتووان تازە
 یارمەتیت دەدەن بۆ پەیوەندیی بەستن بە کەسەکانی ناو کۆمەڵگەکە. کە

 :بۆ بدەن یارمەتیت دەتوانن بوون نیشتەجێ کارمەندانی. پشتیوانی و زانیاری بۆ پەیوەندیتە خاڵی یەکەم کارمەندێکی نیشتەجێ بوون

 نوێیەکەت کۆمەڵگە دەربارەی فێربوون و گەڕان •

 نوێ سەرچاوەی و زانیاری پێشکەشکردنی •

 خزمەتگوزاریی حکومی، و کۆمەاڵیەتی خزمەتگوزاریی و موڵکەکان خاوەن خاوەنکارەکان، لەگەڵ پەیوەندیکردن لە یارمەتیدانت•
 زیاتریش و یاسایی

 فۆڕمەکان پڕکردنەوەی لە یارمەتیدانت •

 بارودۆخە یان کەسی تاکە کێشەی بواری لە یارمەتیدان بۆ تایبەتمەند خزمەتگوزاریی بە بەستنەوەت و پشتیوانی پێشکەشکردنی•
 مەترسیدارەکان

 بوونی نیشتەجێ بە پەیوەست یاساییەکانی بابەتە و خوێندن تەندروستى، کار، بە پەیوەست سنوورداری بەڵگەنامەی وەرگێڕانی•
 دەستبەجێ

 تۆ بۆ وەرگێڕێک بە پەوەندی بەستی •

 ئاڕاستەکردن یارمەتی هێڵی و ناوازەیە زانیاریەکی 211 بکە 211لە سەر تەلەفۆنەکەت پەیوەندی بە  پێبکەیت؟ دەست کوێ لە نیت دڵنیا
 خزمەتگوزاری کارمەندانی.ئۆنتاریۆ لە تەندروستیەکان و کۆمەاڵیەتی خزمەتگوزاریە کۆمەڵگە، دۆزینەوەی بۆ سەرهێڵە ڕابەری و

 .211 یارمەتی هێڵی وەاڵمدانەوەی بۆ ڕاهێنراو کۆمەڵگەی

 نایاگارای کۆی لە هەمەرەنگ شوێنی کۆمەڵێک لە بەردەست خزمەتگوزاریی
 لە بەردەستن تریش زمانی چەندین. فەڕەنسی و ئینگلیزی زمانی هەردوو بە کەنەدا،
.زمان فرە بوونی نیشتەجێ ستافی ڕێگەى
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 ئەفسانە
باوەکان

 کەنەدی هاواڵتیەکی بە دەبم دەکەم کەنەدیەک لەگەڵ هاوسەرگیری کاتێک :ئەفسانە
 ببیتە هاواڵتیەکی کەنەدی، دەتەوێت ئەگەر. نادات تۆ بە کەنەدی ڕەگەزنامەی خودکارانە کەنەدی هاواڵتیەکی لەگەڵ کردن هاوسەرگیری

 بکەیت داواکراوەکان هەنگاوە پەیڕەوی پێویستە

 کەنەدا بێیتە تا هەبێت کارت ئۆفەری پێویستە:ئەفسانە
 کۆچکردن بۆ کەنەدا. بۆ هەن تر شێوازی بەاڵم ڕێگایە، یەک تەنھا کار

 .بێیت هەمیشەیی دانیشتوویەکی یان کاتیی کارمەندی قوتابی، وەبەرهێن، سەردانیکەر، وەک دەتوانیت

 دەژیت کەنەدا کوێی لە دەکات ئەوە سنوورداری کۆچکردنت پرۆگرامی :ئەفسانە
 .بکەیت کار و بژیت واڵتەکە کوێی لە سەربەخۆیت کەنەدایت، هەمیشەیی دانیشتوویەکی کاتێک

 کردن کۆچ بۆ داواکاری پێشکەشکردنی بۆ نوێنەرایەتیەکە بە پێویستیت :ئەفسانە
 دەتوانێت کە دەکەن شارەزایەک لەگەڵ کار داواکار چەندین. کردن کۆچ بۆ داواکاری پێشکەشکردنی بۆ نیە نوێنەرایەتیەک بە پێویستیت

 کە کەس تاکە کەنەدا، لە. هەیە پەسەندکردنی دەرفەتی باشترین و تەواوە کە بکاتەوە ئەوە دڵنیای و بکات فایلەکانیان بە پێداچوونەوە
 :ئەمانەن خۆت لە جگە کەنەدا، کۆچی بۆ بکەن فایلەکەت نوێنەرایەتی ڕێپێدراون

 و سەندیکای هەرێمایەتیان، ، لەگەڵ باشدان دۆخی لە کە ڕێپێدراو پارێزەری •

(.ICCRC - Immigration Consultants of Canada Regulatory Council)ڕاوێژکاران کە تۆمارکراون الی  •
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 پرسیارە
باوەکان

کەنەدا؟ نایاگارا، بۆ بکەم پێشکەش داواکاری دەتوانم چۆن
 سیاسەتی (IRCC - Immigration, Refugees and Citizenship Canada)کۆچکردن، پەنابەران و ڕەگەزنامەی کەنەدا 

 پێشکەشکردنی بۆ بکە IRCC وێبسایتی سەردانی کۆچکردن دیار دەکات و بڕیار لە سەر ئەوە دەدات کێ دەتوانێت بێتە ناو کەنەدا.
 هەمیشەیی نیشتەجێبوونی کارتی ڕەگەزنامە، بۆ بکە پێشکەش داواکاری کەنەدا، بۆ کۆچکردن یان کارکردن یان خوێندن بۆ داواکاری

 .پەنابەر پاراستنی یان

چین؟ کەنەدی ڕەگەزنامەی بۆ زمان داواکاریەکانی
 . بکەیت پێشکەش زمانەکان یەکێک هەر بۆ زمان کارامەییەکانی بۆ بەڵگە پێویستە. فەرەنسی و  زمانی فەرمی هەیە:ئینگلیزی2کەنەدا 

چیە؟ خێڕا هاتنەناوەوەی
 پرۆفایلێک دەدات خەڵک بە ڕێگە.  سەرهێڵە کۆچکردنی داواکاری سیستەمێکی (EE - Express Entry)هاتنەناوەوەی خێڕا 

 پێشکەشکردنی بۆ دەکرێت بانگێشت هەیە نمرەیان بەرزترین کاندیدانەی ئەو.  بکرێن سەیر کارامە کۆچبەری وەک و بکەن پێشکەش
 .هەمیشەیی نیشتەجێبوونی بۆ داواکاری

 چین؟ گەیشتن پێش خزمەتگوزاریەكانى
 . پەسەندكراوە کۆچکردنیان کەسانەى ئەو بۆ بەخۆڕاییە کەسیی یان سەرهێڵ پرۆگرامى خزمەتگوزاریەكانى پێش گەیشتن

 سەردانی تر، گشتیەکانی پرسیارە وەاڵمی  بۆ
WWW.SETTLEMENT.ORG.بکە 
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