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ഇവിടെ 
ജീവിക്കൂ

  നയാഗ്ര കാനഡയിലേക്ക് 
സ്ാ്രതം, സ്ാ്രതം 
ചെയ്യുന്നതു ം കുടുംബ 
ലക�ന്ദീകൃതവുമായ ഒരു 
സമൂഹം, ജദീവിക്ാന  ും, 
ലജാേി ചെയ്ാനു ം, 
പഠനത്ിനു ം ഏറ്റവും 
അനുലയാജ്യമായ സ്ഥേം.



നയാഗ്ര ഇവയിചോന്നാണ 

മികച്ച സ്ഥേങ്ങളിൽ 
ക്യാനഡയിൽ റിയൽ എശ്റേറ്റന് 
വാങ്ങുന്്ിന 

വീെന് ്രുനർവിൽപ്പനയുലെ 

േരാേരി വിെ 

$388,500MLS $CDN 2017 

വാഹനത്ിരക്ക് കുറഞ്ഞ 

കാനഡയിലെ ഏറ്റവും വെിയ 

നഗരങ്ങളിലൊന്ന് 

എളയുപ്പമുള്ള ഗപലവശനം 
ലൊറനന് ശറായിശെക്ു ം 
ശൊകത്തിശെക്ു ം 

•  ലൊറനന് ശറായിെന്  നിന്ുള്ള സമ്മർ 
GO Train 

•  �്ര്ിദിന GO Train സർവീസന് 
2021-ൽ ആരംഭിക്ുന്ു 

•  1 മണിക്ൂറിനുള്ളിൽ 7 
എയർശ്രാർട്ുകളിലെത്താം 

സജദീവമായ 
ലേഫക് ല്റൈൽ 
സജ്ജമായ്ന് 

• 40 ശഗാൾഫന്  
ശകാഴന് സുകൾ 

• 30+ ശമഖെകൾ 
• 300+ കി.മി. സസകിംഗന് 
�െയെുകൾ 

ലടാപ 

10 
വാഹനത്ിരക്ക് 
കുറഞ്ഞ  
കാനഡയിലെ 
ഏറ്റവും വെിയ  
നഗരങ്ങളിലൊന്ന് 

സ്ഭാവിക ഗപകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ 
്രര്യശവഷണത്തിനു ം 
ആസ്വാദനത്തിന  ും 

• നയാ�ഗ മെലചെരിവന് 
• എരീ ്ൊകം 
• ലൊറനന് ശറാ ്ൊകം�്രവർത്തനങ്ങളും ആകർഷണങ്ങളും 

ഒരു ആല്രാള ടൂറിസം ലകഗന്ത്ിൽ 

• നയാ�ഗ ലവള്ളച്ചാട്ം 

• ഷാ ലഫ്റേിവൽ 

• കാസിശനാകളും സെവന് 
എനന് റന്ർലെയന്ൻലമനന് റന് 
ശവദികളും 

• ഉത്സവങ്ങളും ്രരി്രാെികളും 

• ശൊകനിെവാരത്തിെുള്ള 
ഭകണം 

A+ വിദ്യാഭ്യാസ ഓപക്ഷനുകളയും  
ഇനറരന് ന് നാഷണെന്  ്റേുഡനന് റന് ശ�്രാ�ഗാമുകളും 

• 137 എെലമനന് ററി സന്കൂളുകൾ 
• 26 ലസക്ൻഡറി സന്കൂളുകൾ 
• 11 സ്വ്�ന്ത സന്കൂളുകൾ 
• നയാ�ഗ ശകാശളജന് 
• ശ�രാക്ന് യൂണിശവഴന്സിറ്റി 

നയാഗ്ര ലവൻ റൂട്ക് 

96+ ലവനറികൾ 

ഗകാഫക്റ്റക് ബിയർ ചറവേൂഷൻ 

13+ 
ഗപാലദശിക  
ഗബൂചവറികൾ, 
വർദ്ിച്ചയുചകാണ്ിരി 
ക്ുന്നു 

ലബാണസക്
നയാ�ഗയുലെ സവിശേഷമായ 
ഭൂമിോസന്�്ം ഒരു സൂകന്മ-കാൊവസ്ഥ 
സൃഷന്െിക്ുകയു ം, അ്ന് കാനഡയിൽ 
മികച്ച കാൊവസ്ഥ നൽകുകയു ം 
ലെയ്ുന്ു !

ക്

ന്

ക്
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ഇവിടെയുള്ള 
ജീവിതം

മിക്വാറ  ും ആളയുകൾക്  ും 
ലോകഗപസിദ്മായ നയാഗ്ര ചവള്ളച്ചാട്ം 
മാപ്പിൽ കചണ്ത്ാനാവും. എന്നാൽ 
അതക് മാഗതമല്ല ഞങ്ങചള 
കചണ്ത്ാനുള്ള മാർഗ്ം. നയാഗ്ര 
കാനഡ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതക് 
ചടാറനക് ലറായക്ക്  ും യുഎസക് 
അതിർത്ിക്ു ം ഇടയിേുള്ള 
സൗലത്ൺ ഒനക് റാരിലയായുചട 
ല്രാൾഡൻ ലഹാർലഷായക്ക്ുള്ളിോണക്.



ഇവിചടയുള്ള ജദീവിതം: 

ലൊശക്ഷൻ 

130 ദശേക്ം ആളയുകൾ 
1-ദിവസചത് 
ലഗഡവിനുള്ളിൽ 

800 കി.മി. 
(500 ലമേുകൾ) 

നയാ�ഗ കാനഡ എന്ാൽ നയാ�ഗ ലവള്ളച്ചാട്ം 
മാ�്മല്ല – അശനകം സമൂഹങ്ങൾ ശെർന് ഒരു 
�്രശദേമാണി്ന്. ഇ്ിൽ ഇെത്തരം വെുപ്പമുള്ള 
നഗരങ്ങൾ, ലെറിയ ൌണുകൾ, ലെറു�ഗാമങ്ങൾ 
എന്ിവ ഉൾലപ്പെുന്ു. 

• നയാ�ഗയിലെ 12 �്രാശദേിക മുനിസിപ്പാെിറ്റികളിൽ 
ഇവ ഉൾലപ്പെുന്ു എരീ ശകാട്, ല്രൽഹാം, �ഗിംസന്രി, 
െിങ്കൺ, നയാ�ഗ ലവള്ളച്ചാട്ം, നയാ�ഗ-ഓൺ-ദി-
ശെക്ന്, ശ്രാർട്ന് ശകാൾശരാൺ, ലസനന് റന്. 
കാ്സറൻസന്, ശ്ാശറാൾഡന്, ലവയിനന് ഫന്ളീറ്റന്, 
ലവൽൊൻഡന്, ലവ്റേന് െിങ്കൺ 

• ഈ �്രശദേം ലമാത്തം 1,852 കി.മി.2 വ്യാ്രിച്ചന് 
കിെക്ുന്ു, 449,098 ലമാത്തം ജനസംഖ്യ സഹി്ം. 

• ഈ �്രശദേത്തന് ലസനന് റന്. കാ്സറൻസന്, നയാ�ഗാ 
ഫാൾസന്, ലവൽൊൻഡന് എന്ീ മൂന്ന് നഗര 
ശക�ന്ദങ്ങളുണ്ന്. 

• ഈ �്രശദേലത്ത സ്വഭാവിക ൊനന് ഡന് മാരന് ക്ിനുള്ളിെന്  
ഒനന് റാരിശയാ ്ൊകം, എരീ ്ൊകം, നയാ�ഗ 
മെലചെരിവന് എന്ിവ ഉൾലപ്പെുന്ു. 

• ഈ �്രശദേം 2 ദേെകം ആളുകൾ ്ാമസിക്ുന്്ു ം, 
വളർച്ച �്രാ്രിച്ചുലകാണ്ിരിക്ുന്്ുമാണന്. 30 മിനിറ്റന് 
യാ�് ലെയന്്ന് ഇവിലെലയത്താം. 

• കാർ വഴിയാണന് ശ്രാകുന്ല്ങ്കിൽ നയാ�ഗ 
ഏകശദേം 120 കി.മി. അകലെയാണന്. കാനഡയിലെ 
ഏറ്റവും വെിയ നഗരമായ ലൊറനന് ശറായിശെക്ുള്ള 
സചൊരമാർഗ്ഗമാണന് ഇ്ന്. ഒരു മശനാഹരമായ സ�ഡവന് 
ആസ്വദിക്ുകശയാ നയാ�ഗ സീസണൽ GO Train-ൽ 
ൊരിയിരുന്ന് റിൊകന്സന് ലെയന്്ന് ഒരു യാ�് 
നെത്തുകശയാ ലെയ്ാം. 2021-ൽ ലൊറനന് ശറായിശെക്ു 

ം ്ിരിച്ചും �്ര്ിദിന സർവ്ീസന് ആരംഭിക്ു ം. 

• ഒരു മണിക്ൂർ സ�ഡവന് ലെയന്്ാൽ യുസണറ്റഡന് 
ശ്റേറ്റന്സിശെക്ന് 5 ഇനന് റരന് നാഷണെന്  ശ�കാസിംഗുകളും, 7 
എയർശ്രാർട്ുകളും ഉണ്ന്. അ്ന് ശൊകത്തന് എവിശെക്ു ം 
നയാ�ഗ കാനഡയിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ 
എത്തിശച്ചരുന്്ന് സാധ്യമാക്ുന്ു.

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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ഇവിചടയുള്ള ജദീവിതം: 

നിങ്ങളുലെ ജീവി്ം സൃഷന്െിക്ുക 
താമസിക്ാൻ ഒരു സ്ഥേം കചണ്ത്ുക 
നയാ�ഗ കാനഡയിശെക്ന് വരുശ്ാൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ലെശയ്ണ് കാര്യം ്ാമസിക്ാൻ ശവണ്ി ഒരു സ്ഥെം 
കലണ്ത്തുകയാണന്. ഒരു ്ാമസസ്ഥെം കലണ്ത്തുന്്ന് െിെശപ്പാൾ ലവല്ലുവിളി ഉയർത്തിശയക്ാം, ്രശക 
നയാ�ഗയിൽ നിരവധി ്ാമസ സൗകര്യങ്ങൾ മികച്ച നിരക്ുകളിൽ ഉണ്ന്. അവ അെിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, 
കമ്യയൂണിറ്റി ശസവനങ്ങൾ എന്ിവയുലെ സമീ്രത്തുള്ള്  ും ്ാമസത്തിനന് ശനാക്ുന് സ്ഥെങ്ങൾക്ന് 
അെുത്തുള്ള്ുമാണന്. നിങ്ങൾ നഗരത്തിശൊ ്രുറശത്താ, ഒരു വീട്ിശൊ, അപ്പാർട്ന്ലമന്റിശൊ ആണന് ജീവിക്ാൻ 
ആ�ഗഹിക്ുന്ല്ങ്കിെും അ്ിനന് നിരവധി ഓ്രന്ഷനുകളുണ്ന്. 

ചതാഴിൽ അവസരങ്ങൾ 
സുഖമായി ജീവിക്ാൻ ആവേ്യമായന്ര് ശവ്നം െഭിക്ുന് ഒരു ശജാെി കലണ്ത്തുന്്ിനുള്ള മികച്ച 
സ്ഥെമാണന് നയാ�ഗ കാനഡ. നയാ�ഗയിലെ �്രമുഖ ല്ാഴിൽദായകർ സ്ഥിരമായി ആളുകലള 
ശജാെിലക്െുക്ുന്ുണ്ന്. നിങ്ങൾ ഒരു ശജാെിക്ന് ശവണ്ി അശന്വഷിക്ുകയാലണങ്കിൽ വിവിധ ശമഖെകളിെും, 
ല്ാഴിൽ വിഭാഗങ്ങളിെും െഭ്യമായ ശജാെികളുലെ വിവരങ്ങളും ആവേ്യവും ശ്രാ്റേന് ലെയ്ുന് നിരവധി 
സ്ഥെങ്ങൾ ഉണ്ന്. 

നിങ്ങളയുചട സ്ന്ം ബിസിനസക് ആരംഭിക്ുക 
നയാ�ഗയിൽ ഒരു രിസിനസന് ആരംഭിക്ുന്്ു ം നെത്തിലക്ാണ്ുശ്രാകുന്്ു ം എളുപ്പമാണന്. എ�്ശത്താളം 
എളുപ്പമാണന്? നയാ�ഗ കാനഡലയ ഒനന് റാരിശയായിലെ രണ്ാമലത്ത വെിയ െിെവന് കുറഞ്ഞ രിസിനസന് 
ലസനന് ററായി റാങ്കന് ലെയന്്ിട്ുണ്ന് — കൂൊല് ്രഠനത്തിൽ 76 അശമരിക്ൻ ജൂറിസന്ഡികനുകൾക്ന് മുന്ിൽ 
നിൽക്ുന്്ുമാണന്. സംരംഭകർക്ന് ്ങ്ങളുലെ സ്വന്തം രിസിനസന് ആരംഭിക്ുന്്ിനന് നയാ�ഗയിലെ നിരവധി 
രിസിനസന് ്രിന്തുണാ സ്ഥാ്രനങ്ങൾ വഴി ഏലറ ്രിന്തുണ െഭിക്ുന്്ായി കാണാനാവും. 

ആലരാ്ര്യപരിപാേനവും സുരക്യു ം 
ഒനന് റാരിശയായിലെ �്രാഥമിക െികിത്സാ ശസവനങ്ങൾ ഒനന് റാരിശയാ ലഹെന് ത്തന് ഇനന് ഷുറനന് സന് പ്ാനന്   
(OHIP - Ontario Health Insurance Plan) ്രണം നൽകുന്്ാണന്. നയാ�ഗയിലെ ആശരാഗ്യ്രരി്രാെനം 
െഭ്യമാക്ുന്്ന് Niagara Health ആണന് ഇ്ന് ആറന് ആേു്ര�്ികളും, നിരവധി െികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും 
ഉൾലപ്പെുന്, ല്രാ്ു ഫണ്ന് ഉ്രശയാഗിച്ചുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണന്. 

Niagara Regional Police Service നയാ�ഗയിലെ ്ാമസക്ാരുലെയ  ും സന്ദർേകരുലെയു ം സുരകയന്ക്ായി 
�്രവർത്തിക്ുന്ു. കാനഡയിലെ ലമശ�ൊശ്രാളിറ്റൻ ശമഖെകളിലെ കുറ്റകൃ്്യ നിരക്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞവയിൽ 
ശൊ്രന് 10 സ്ഥാനത്താണന് നയാ�ഗ കാനഡയുള്ള്ന്.
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ഇവിചടയുള്ള ജദീവിതം: 

വിദ്യാഭ്യാസം 
കുട്ികൾക്ുള്ള ലസവനങ്ങൾ 
നവജാ് േിേുക്ളുലെയു ം ലെറിയ കുട്ികളുലെയു ം മാ്ാ്രി്ാക്ൾക്ന് എളുപ്പത്തിൽ സെൽഡന് ലകയർ 
ശസവനങ്ങൾ കലണ്ത്താനാവും. ഇ്ന് ്ങ്ങളുലെ കുട്ികൾ നന്ായി സംരകിക്ലപ്പെും എന് െിന്തയിൽ 
മനസമാധാനശത്താലെ ശജാെി ലെയ്ാൻ അനുവദിക്  ും EarlyON ലസനന് ററുകളും നിങ്ങൾക്ന് കലണ്ത്താനാവും. 
അവ മറ്റന് കുെുംരങ്ങളും ല�്രാഫഷണെുകളുമായി കുട്ികൾലക്ാപ്പം ഒന്ിച്ചന് ശെരാൻ മാ്ാ്രി്ാക്ലളയു ം 
്രരിെരിക്ുന്വലരയു ം സ്വാഗ്ം ലെയ്ുന് സ്ഥെമാണന്. ശമാണ്ിസറി സന്കൂളുകളും സെസൻസുള്ള ശഡ ലകയർ 
ലസനന് ററുകളും ലെറിയ കുട്ികൾക്ന് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും ്രരിെരണവും െഭ്യമാക്ാനുള്ള അധിക 
മാർഗ്ഗങ്ങളാണന്. 

ലഗപമറി, ചസക്ൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം 
ഒന്ാരിശയായിലെ എല്ലാ കുട്ികളും ്ര്ിലനട്ന് വയസന് വലരശയാ അലല്ലങ്കിെന്  ഒരു ലസക്ൻഡറി സന്കൂളിൽ നിന്ന് 
രിരുദം ശനെുന്്ന് വലരശയാ സന്കൂളിൽ ശ്രാശകണ്്ുണ്ന്. 18 വയസിൽ ്ാലഴയുള്ള കുട്ികൾക്ായി നാെന് 
മികച്ച്ു ം �്രേസന്്വുമായ ്രബ്ികന് സന്കൂൾ സംവിധാനങ്ങൾ (സൗജന്യം) ഉണ്ന്. കൂൊല് നയാ�ഗയിലെ 
വിദ്യാർത്ികൾക്ന് ഉന്് നിെവാരമുള്ള സ�്രമറി, ലസക്ൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം െഭ്യമാക്ുന് നിരവധി സ്വ്നന്�് 
സ്വകാര്യ സന്കൂളുകളുമുണ്ന്. 

ലപാ്റൈക് ചസക്ൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം 
സഹസന്കൂളിനന് ശേഷം വിദ്യാർത്ികൾക്ന് ്ങ്ങളുലെ ശ്രാ്റേന് ലസക്ൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം Brock University 
അലല്ലങ്കിൽ Niagara College-ൽ ്രൂർത്തിയാക്ാം. അവ രണ്ും േക്തമായ അക്ാദമികന് ശ�്രാ�ഗാമുകളും, 
നവീനമായ ഗശവഷണങ്ങളും, ശൊകനിെവാരത്തിെുള്ള സൗകര്യങ്ങളും വാഗന്ദാനം ലെയ്ുന്ു. സമീ്രത്തായി 
15-ൽപ്പരം മറ്റു ശകാശളജുകളും യൂണിശവഴന്സിറ്റികളുമുണ്ന്. 

*  നിങ്ങൾ ഇ്ിനകം നയാ�ഗയിലെ ്ാമസക്ാരൻ ആയിട്ിലല്ലങ്കിെും, ആറന് മാസത്തിശെലറ നയാ�ഗയിൽ 
്രഠിക്ാൻ പ്ാനന്  ലെയ്ുകയുമാലണങ്കിൽ, അവിലെ എത്തുന്്ിനന് മു്ന് നിങ്ങൾക്ന് ഒരു ്റേഡി ല്രർമിറ്റന് 
ആവേ്യമാണന്. 

ഇനക് റരക് നാഷണേക്  വിദ്യാർത്ികൾ 
നിരവധി ല്രാ്ു, സ്വകാര്യ ലസക്ൻഡറി, ശ്രാ്റേന് ലസക്ൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാ്രനങ്ങൾ സവവിധ്യമാർന് 
ശ�്രാ�ഗാമുകൾ ഇനന് റരന് നാഷണെന്  വിദ്യാർത്ികൾക്ന് നിരവധി ശസവനങ്ങൾ സഹി്ം, കാനഡയിലെ അവരുലെ 
ജീവി്ം ്രരിവർത്തനം ലെയ്ാനായി വാഗന്ദാനം ലെയ്ുന്ു. ഈ ശസവനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾലപ്പെുന്ു: 

• ഇംഗ്ീഷന് ഭാഷാ ശ�്രാ�ഗാമുകൾ 
• അസറവൽ സർവ്ീസുകളും ഇനന് റരന് നാഷണെന്  ്റേുഡനന് റന് ഓറിയനന് ശറഷനു ം 
• ആശരാഗ്യ ഇൻഷുറൻസന് 
• കബ്ുകളും സാംസന്കാരിക �്രവർത്തനങ്ങളും 
• സവവിധ്യമാർന് ്രിന്തുണ 

എങ്ങചന അലപക്ിക്ണം എന്നറിയാൻ ഓലരാ 
സ്ഥാപനവുമായു ം ബന്ധചപ്പടുക.
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ഇവിചടയുള്ള ജദീവിതം: 

ലെശയ്ണ് കാര്യങ്ങൾ 
നയാ�ഗ കാനഡയിലെ ജീവി്ത്തിൽ ്രരിധികളില്ലാത്ത വിശനാദമുണ്ന്. �്രാശദേികരായ ആളുകൾക്ന് കുറഞ്ഞ 
ദൂരത്തിൽ േ്വാസം നിെപ്പിക്ുന് കാഴന്െ നൽകുന് ലവള്ളച്ചാട്ം കാണുകയു ം സവൻ രാജ്യത്തിനന് ലറ 
മധ്യഭാഗത്തന് ്ാമസിക്ുകയു ം ലെയ്ാം. അശനകം െൂറി്റേുകൾ കാണാൻ വരുന് ശൊകനിെവാരമുള്ള 
ആകർഷണങ്ങൾ കാണാൻ നിങ്ങൾ വീെുവിട്ന് ശ്രാശകണ്്ില്ല. 

നയാ�ഗ കാനഡയിൽ ജീവിക്ുന്്ന് നയാ�ഗയിലെ അശനകം സവനറികളിലൊന്ിെിരുന്ന് ഒരു �്രിയലപ്പട് ്രു്ിയ 
സവൻ ശൊക്ൽ െീസിലനാപ്പം ആസ്വദിക്ുന്്ന് ശ്രാലെശയാ, ഒരു ശൊകനിെവാരമുള്ള ്ീശയറ്റർ �്രകെനം 
കാണാൻ ശ�്രകകനായി ഇരിക്ുന്്ന് ശ്രാലെശയാ, നയാ�ഗ നദിയിശെക്ന് ശനാക്ി ശഗാൾഫന് കളിക്ുക 
അലല്ലങ്കിെന്  ഒരു ശൊ്രന്-റാങ്കുള്ള സന്്രായിൽ റിൊകന്സന് ലെയ്ുന്്ന് ശ്രാലെശയാ ആണന്. ഒരു UNESCO ശവൾഡന് 
രശയാസന് ഫിയർ റിസർവായ ലവള്ളച്ചാട്ത്തിനന് ലറ േരന്ദം �േവിച്ചന് ആശ്ചര്യലപ്പെുക, �്രകൃ്ി വിസന്മയത്തിൽ 
അ്ിേയിച്ചന് നിൽക്ുക, അലല്ലങ്കിെന്  ശൊകത്തിലെ ഏറ്റവും മശനാഹരമായ ഞായറാഴന്െ സ�ഡവിനായി നയാ�ഗ 
്രാർക്ന് ശവയിെൂലെ ശ്രാകുക എലന്ാലക്യാണന് അ്ിനന് ലറ അർത്ം. 

സീസൺ ഏ്ായാെും, നയാ�ഗയിലെ കെണ്റിൽ എശപ്പാഴ  ും എലന്തങ്കിെും ഉണ്ാവും. സൂര്യ�്രകാേം നിറഞ്ഞ 
്രകെുകളും ഈ �്രശദേലത്ത േുദ്ധവായുവും നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്ുലമന്ുറപ്പാണന്. ഓശരാ മാസവും വിവിധ 
കമ്യയൂണിറ്റി അധിഷന്ഠി് ്രരി്രാെികളും ഉത്സവങ്ങളുമുണ്ന്. 

ലോകത്ിചേ ഏറ്റവും ഗപശസക്തമായ സ്ഥേങ്ങളിചോന്നായ ഇവിചട 

താമസിക്ുന്നതിനക് ചെറുത  ും വേുതുമായി നിരവധി കാരണങ്ങളയുണ്ക്.
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ഇവിചടയുള്ള ജദീവിതം: 

വിശനാദവും  
ഔട്ന്ശഡാറുകളും 
നയാ�ഗ കാനഡയുലെ അ്ുെ്യമായ ഭൂമിോസന്�്ം കാൊവസ്ഥലയ നാെന് വ്യ്്യസ്ഥ സീസണുകളാക്ുന്ു. 
അവശയാശരാന്ു ം വിശനാദവും ഔട്ന്ശഡാറു ം ആസ്വദിക്ാനായി േുദ്ധവായു നൽകുകയു ം ലെയ്ുന്ു. 

വസന്തവും �ഗീഷന്മവും സേ്്യകാെവും �്രശദേലത്ത 300 കി.മി. സരക്ന് �െയെുകൾ, 48 ശഗാൾഫന് 
ശകാഴന്സുകൾ, 39 �്രകൃ്ി സംരകണ ശക�ന്ദങ്ങൾ, അശനകം രീച്ചുകൾ, ്ൊകങ്ങൾ, എരി ്ൊകം, 
ഒനന് റാരിശയാ ്ൊകം എന്ിവലയാലക് ആസ്വദിക്ാൻ മികച്ച്ാണന്. കാനഡയിലെ ഏറ്റവും സദർഘ്യശമറിയ 
നെപ്പാ്യായ �രൂസന് ല�െയിെും ഈ സമയത്തന് കീഴെക്ുകയു ം നയാ�ഗ മെലചെരിവിനന് ലറ �്രകൃ്ിദത്തമായ 
അ്ിേയം കണ്റിയുകയു ം ലെയ്ാം. േീ്കാെത്തന് നമ്മുലെ ശദേീയ കായിക ഇനമായ ഐസന് ശഹാക്ി 
്രരീകിക്ുകശയാ അലല്ലങ്കിെന്  �്രശദേത്തുള്ള മുപ്പ്ിെധികം സ്ഥെങ്ങളിൽ സന്ശകറ്റന് ലെയ്ാൻ ്രഠിക്ുകശയാ 
ലെയ്ാം. 

വർഷത്ിൽ എല്ലാ സമയത്ു ം നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച 
വിലനാലദാപാധികൾ കചണ്ത്ാം – പബ്ികക് സ്ിമിം്രക് പൂളയുകൾ 
തുടങ്ങി സക്ലപാർട്ിം്രക് സൗകര്യങ്ങളയും കമ്യയൂണിറ്റി ചസനക് ററുകളയും വചര.
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ഇവിടേക്ക് 
ഇമിട്രേറ്ക് 
ചെയ്യൂ

  

ഒരു പുതിയ വദീടക് തിരചഞ്ഞടുക്ുകയു ം 
അവിലടക്ക് മാറുകയു ം ഒരു ലജാേി 
കചണ്ത്ുകയു ം ചെയ്യുന്നതക് ചവല്ലയുവിളി 
ഉയർത്ുന്നതാകാം. നയാഗ്ര 
കാനഡയിൽ ഈ അനുഭവം 
എളയുപ്പത്ിൽ സാധ്യമാക്ാൻ 
സഹായിക്ുന്നതിനക് ഏചറ സഹായം 
േഭ്യമാണക്. ഇമിലഗ്രഷൻ, ഒരു വദീടക് 
കചണ്ത്ുക, ലജാേി കചണ്ത്ുക, 
സർക്ാർ, കമ്യയൂണിറ്റി ലസവനങ്ങൾ 
േഭ്യമാക്ുക തുടങ്ങിയവയക് ചക്ല്ലാം 
ചഗപാസസ്ിൽ ഉടനദീളം പിന്ുണ 
േഭ്യമാണക്.
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ഇവിലടക്ക് ഇമിലഗ്രറ്റക് ചെയ്യൂ: 

എത്തുന്്ിനന്  
നിങ്ങൾ മു്ന് 
നയാ�ഗ കാനഡയിലെ ജീവി്ത്തിനന് ്യ്ാലറെുക്ുന്്ിനന് കാനഡ സർക്ാർ നിരവധി സൗജന്യ  
�്രി-അസറവൽ ശസവനങ്ങൾക്ന് ഓൺസെനിശൊ അലല്ലങ്കിെന്  വ്യക്തി്രരമാശയാ ഫണ്ന് െഭ്യമാക്ുന്ുണ്ന്. 
കാനഡ സരന് ക്ാരിനന് ലറ ലവരന്സസറ്റന് നിങ്ങൾക്ാവേ്യമായ ശരഖകളുലെ ഏറ്റവും ്രു്ിയ വിവരങ്ങൾ 
െഭ്യമാകുന് സ്ഥെമാണന്. 

നിങ്ങൾക്ന് സ്ഥിരമായ ്ാമസസ്ഥെത്തിനുള്ള ശരഖകൾ െഭിച്ച്ിനന് ശേഷവും, നയാ�ഗ കാനഡയന്ക്ന് 
്രുറത്താണന് ്ാമസിക്ുന്ല്ങ്കിൽ �്രി-അസറവൽ ശസവനങ്ങൾക്ന് നിങ്ങലള സഹായിക്ാനാവും: 

• കാനഡയിലെ ജീവി്ം 
മനസിൊക്ുക 

• കാനഡയിൽ ഒരു ല്ാഴിൽ 
കലണ്ത്തുക, ശെരർ മാർക്റ്റും 
വിവരങ്ങളും െഭ്യമാക്ുക 

• കശനഡിയൻ സമൂഹത്തിനന് അനുശയാജ്യമാകാനായി 
ഭാഷയു ം, മറ്റന് ശേഷികളും ്രഠിക്ുക 

• നിങ്ങൾ എത്തിയ്ിനന് ശേഷമുള്ള സൗജന്യ 
ലസറ്റിെന് ലമനന് റന് ശസവനങ്ങൾ സംരന്ിച്ചന് 
മനസിൊക്ുക 

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എഗത ലസവനങ്ങളയും ഒരു ൊർജ്ു ം നൽകാചത രജി്റൈർ ചെയ്ാം. 
സഹായകരമായ ലസവനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾചപ്പടുന്നു: 

Access - Canadian Employment 
Connections ്രു്ിയ്ായി വന് 
ഇനന് റരന് നാഷണെന്  ്െത്തിൽ 
വിദ്യാഭ്യാസം ശനെിയവർക്ന് 
എചെിനീയറിംഗന്, ഫിനാൻഷ്യൽ 
ശസവനങ്ങൾ, ഹ്യയൂമൻ 
റിശസാഴന്സുകൾ, ഇൻഫർശമഷൻ 
ലെകന്ശനാളജി, ലസയിൽസന് ആൻഡന് 
മാർക്റ്റിംഗന് എന്ീ ശമഖെകളിൽ 
ശജാെി കലണ്ത്താനുള്ള 
ഓൺസെൻ ശസവനങ്ങൾ 
െഭ്യമാക്ുന്ു. 

Build ON ്രു്ിയ ഇമി�ഗനന് റന്സിലന 
ഒനന് റാരിശയായിലെ സവദഗന്ദ്യം 
ആവേ്യമായ ശമഖെകളിൽ ശജാെി 
ലെയ്ാൻ ്യ്ാലറെുക്ുന്്ിനന് 
സഹായിക്ുന്ു. 

Canadian Apprenticeship Forum 
്രു്ിയ്ായി വന്വലര 
അ�്രനന് റീസന്ഷിപ്പിനന് 
്യ്ാലറെുക്ാനു ം, സവദഗന്ദ്യമുള്ള 
ശ�െഡന് ല�്രാഫഷനുകളിൽ ശജാെി 
കലണ്ത്താനു ം സഹായിക്ുന്ു. 

Planning for Canada ഇശക്ാണമികന് 
കാസന് ഇമി�ഗനന് റന്, ഫാമിെി കാസന് 
ഇമി�ഗനന് റന് ഇമി�ഗന്ുകൾക്ന് 
ശനരിട്ുള്ള്ു ം ഓൺസെൻ 
ശസവനങ്ങളും, �്രി-അസറവൽ 
ഓറിയനന് ശറഷനന്  ലസഷനുകളും 
െഭ്യമാക്ുന്ു. 

PrepCan ഇക്ശണാമികന് 
ഇമി�ഗനന് റുകളന് ക്ു ം അവരുലെ 
്രങ്കാളികൾക്ു ം 
�്രായ്രൂർത്തിയായ ആ�േി്ർക്ു ം, 
ശെരർ മാർക്റ്റന് സംരന്ിച്ച 
വിവരങ്ങൾ സഹി്ം ഓൺസെൻ 
�്രി-അസറവൽ എംശപ്ായന് ലമനന് റന് 
ശസവനങ്ങൾ െഭ്യമാക്ുകയു ം, 
നിങ്ങളുലെ ലറസ്യയൂലമയിെും, 
ഇനന് റരന് വ്യു സന്രുണ്യങ്ങളിെും, 
ല്ാഴിെശന്വഷണത്തിെും 
സഹായിക്ുകയു ം ലെയ്ുന്ു. 

Pre-arrival Food Safety 
Management Training Program 
സവദഗന്ദ്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ന് 
ഭകണ, ്രാനീയ വ്യവസായത്തിൽ 
ശജാെി ലെയ്ാൻ ആവേ്യമായ 
െൂളുകൾ സഹി്ം ഓൺലെൻ 
ശസവനങ്ങൾ െഭ്യമാക്ുന്ു. 

Settlement.org �്രി-അസറവൽ 
ലവരിനാറുകൾ, റിശസാഴന്സുകൾ, 
ഒരു വ്യക്തി്രരമായ ലസറ്റിെന് ലമനന് റന് 
പ്ാനന്  എന്ിവ കാനഡയിലെ 
നിങ്ങളുലെ ജീവി്ം ആരംഭിക്ാൻ 
സഹായിക്ുന്്ിനന് ശവണ്ി 
െഭ്യമാക്ു ം. 

കാനഡ സരക് ക്ാരിനക് ചറ ഗപിചസറ്റിേക് ചമനക് റക് 
ലസവനങ്ങളയുചട പൂർണ്ണമായ േി്റൈിനക് ലവണ്ി 
ചവബക്ലസറ്റക് സന്ർശിക്ുക.
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☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

ഇവിലടക്ക് ഇമിലഗ്രറ്റക് ചെയ്യൂ: 

ഇവിലെ അംഗീകാരം 
ശനെുക 
കാനഡയിലെ നിങ്ങളുലെ ആദ്യ ദിനങ്ങൾ വളലര ്ിരശക്റിയ്ാവും. എല്ലാ ശ�്രാ�ഗാമുകളിെും രജി്റേർ 
ലെയ്ുകയു ം, നിങ്ങൾക്ാവേ്യമായ ശരഖകൾ ്യ്ാറാക്ുകയു ം ലെശയ്ണ്്ന് �്രധാനലപ്പട് കാര്യമാണന്. 
നിങ്ങളുലെ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ ഇവ ലെയ്ണം: 

ഒരു ലസറ്റിെന് ലമനന് റന് ദാ്ാവിലന നിങ്ങൾ 
എലന്താലക്യാണന് ലെശയ്ണ്്ന് എന്റിയാനു ം, 
െഭ്യമായ ശസവനങ്ങൾ കലണ്ത്താനു ം, 
സമൂഹവുമായി രന്ലപ്പൊനുമുള്ള സഹായത്തിനു ം 
ശവണ്ി സന്ദർേിക്ുക 

്ാമസിക്ാനുള്ള ഒരു സ്ഥെം കലണ്ത്തുക 

ഒരു ശസാഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസന് ന്റിനന് 
അശ്രകിക്ുക 

നിങ്ങളുലെ ല്ാഴിെശന്വഷണം ആരംഭിക്ാൻ ഒരു 
എംശപ്ായന്ലമനന് റന് കൗൺസിെലറ സന്ദർേിക്ുക 

ഒരു ലഹൽത്തന് കാർഡിനന് അശ്രകിക്ുക 

മാപ്പുകൾ ശനെുക നഗരത്തിലെ ല്രുവുകളുലെയു ം 
സസക്ിൾ വഴികളുലെയു ം 

ഒരു രാങ്കന് അക്ൗണ്ന് ്ുറക്ുക 

ഒരു കുെുംര ശഡാകന്െലറ കലണ്ത്തുക 

ഒരു ഇംഗ്ീഷന് ഭാഷാ ശകാഴന്സിൽ ശെരുന്്ന് 
്രരിഗണിക്ുക 

നിങ്ങളുലെ കുട്ിലയ സന്കൂളിൽ രജി്റേർ ലെയ്ുക 

കുട്ികൾക്ുള്ള ശസവനങ്ങൾ: സെൽഡന് ലകയർ 
കലണ്ത്തുക 

നിങ്ങളുലെ വീെിനന് അെുത്തുള്ള ഒരു ്രബ്ികന് സെ�രറി 
കലണ്ത്തുക 

ഒരു ഒനന് റാരിശയാ സ�ഡശവഴന്സന് സെസൻസിനന് 
അശ്രകിക്ുക 

ശെരുക എശ്ാ-കൾച്ചറൽ വിേ്വാസി �ഗൂപ്പുകളിൽ 

നിങ്ങളുലെ അവകാേങ്ങലളക്ുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 
ശനെുക 

നിങ്ങൾ സ്വയം കശനഡിയൻ നിയമങ്ങൾ ആദായനികു്ി 
ആവേ്യക്കൾ എന്ിവയിൽ ്രരിെയം ശനെുക
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ഇവിലടക്ക് ഇമിലഗ്രറ്റക് ചെയ്യൂ: 

സ്ഥിരവാസം 
ഉറപ്പിക്ൽ 
നയാ�ഗ കാനഡയിൽ എത്തുന് ്രു്ിയ ആളുകൾക്ന് ധാരാളം ഏജൻസികലള കലണ്ത്താനാവും. അവ 
ലസറ്റിെന് ലമനന് റന് ശസവനങ്ങളും സമൂഹത്തിലെ ആളുകളുമായി രന്ം സ്ഥാ്രിക്ാൻ നിങ്ങലള സഹായിക്ുന് 
സ്ഥാ്രനങ്ങളും കലണ്ത്താൻ സഹായിക്ു ം 

ഒരു ലസറ്റിെന് ലമനന് റന് ശജാെിക്ാരൻ ആണന് വിവരങ്ങൾക്ു ്രിന്തുണയന്ക്ു ം ശവണ്ിയുള്ള നിങ്ങളുലെ ആദ്യലത്ത 
രന്ം. ലസറ്റിെന് ലമനന് റന് ശജാെിക്ാർ നിങ്ങലള ഇവയന്ക്ന് സഹായിക്ു ം: 

• നിങ്ങളുലെ ്രു്ിയ സമൂഹലത്തക്ുറിച്ചന് അശന്വഷണം നെത്തുകയു ം മനസിൊക്ുകയു ം ലെയ്ുന്ു 

• ഏറ്റവും ്രു്ിയ വിവരങ്ങളും റിശസാഴന്സുകളും െഭ്യമാക്ുന്ു 

• ല്ാഴിൽ ദാ്ാക്ൾ, ഭൂവുെമകൾ, സാമൂഹിക, സർക്ാർ ശസവനങ്ങൾ, നിയമ ശസവനങ്ങൾ 
്ുെങ്ങിയവയുമായി ആേയവിനിമയം നെത്താൻ നിങ്ങലള സഹായിക്ുന്ു 

• ശഫാമുകൾ ്രൂരിപ്പിക്ാൻ നിങ്ങലള സഹായിക്ുന്ു 

• ്രിന്തുണ െഭ്യമാക്ുകയു ം വ്യക്തി്രരമായ �്രേന്നങ്ങശളാ അലല്ലങ്കിെന്  നിർണ്ായകമായ സാഹെര്യങ്ങശളാ 
ഉള്ളശപ്പാൾ �്രശ്്യക ശസവനങ്ങളുമായി നിങ്ങലള രന്ിപ്പിക്ുന്്ിനന് സഹായിക്ുന്ു 

• ശവഗത്തിൽ ്ീർപ്പാശക്ണ്ുന് ല്ാഴിൽ, ആശരാഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, നിയമ്രരമായ കാര്യങ്ങൾ 
എന്ിവയുമായി രന്ലപ്പട് ്രരിമി്മായ ശരഖകൾ വിവർത്തനം ലെയ്ുന്ു 

• നിങ്ങലള ഒരു ദ്വിഭാഷിയുമായി രന്ിപ്പിക്ുന്ു 

എവിലെ ്ുെങ്ങണലമന്ന് നിശ്ചയമിശല്ല? 211 ഡയൽ ലെയ്ുക നിങ്ങളുലെ ശഫാണിൽ. 211 എന്്ന് 
ഒനന് റാരിശയായിെന്  കമ്യയൂണിറ്റി, സാമൂഹിക, ആശരാഗ്യ ശസവനങ്ങൾ കലണ്ത്തുന്്ിനന് ശവണ്ിയുള്ള ്രുരസന്കാരം 
ശനെിയ ഒരു വിവര, റഫറൽ ലഹൽസപ്പന്െന  ും ഓൺസെൻ ഡയറകന്െറിയുമാണന്. ഉന്് ്രരിേീെനം ശനെിയ 
കമ്യയൂണിറ്റി സർവ്ീസന് നാവിശഗറ്റർമാർ 211 ലഹൽസപ്പന്െനിൽ മറു്രെി നൽകുന്ു. 

നയാഗ്ര കാനഡയിചേ വിവിധ സ്ഥേങ്ങളിൽ ഇംഗ്ദീഷിേും ഗഫഞ്ിേും 
ലസവനങ്ങൾ േഭ്യമാണക്. മറ്റക് നിരവധി ഭാഷകളയും ബഹുഭാഷാ ചസറ്റിേക് ചമനക് റക് 
്റൈാഫക് മുലേന േഭ്യമാണക്.
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ഇവിലടക്ക് ഇമിലഗ്രറ്റക് ചെയ്യൂ: 

ല്രാ്ുവായ 
മിഥ്യാധാരണകൾ 
മിഥ്യാധാരണ: ഒരു കലനഡിയചന വിവാഹം ചെയക്താൽ ഞാൻ കലനഡിയൻ 
പൗരനാകും 

ഒരു കശനഡിയൻ ്രൗരലന വിവാഹം കഴിക്ുന്്ന് നിങ്ങൾക്ന് ഓശട്ാമാറ്റിക്ായി കശനഡിയൻ ്രൗര്്വം 
െഭിക്ില്ല. നിങ്ങൾക്ന് ഒരു കശനഡിയൻ ്രൗരനാകണലമങ്കിൽ, ആവേ്യമായ നെ്രെി�കമങ്ങൾ ്രാെിക്ണം. 

മിഥ്യാധാരണ: കാനഡയിലേക്ക് വരുന്നതിനക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലജാേി ഓഫർ 
ആവശ്യമാണക്. 
ശജാെി ഒരു മാർഗ്ഗമാലണങ്കിെും മറ്റന് മാർഗ്ഗങ്ങളും കാനഡയിശെക്ന് ഇമിശ�ഗറ്റന് ലെയ്ാനുണ്ന്. 
നിങ്ങൾക്ന് ഒരു സന്ദർേകശനാ, നിശക്രകശനാ, വിദ്യാർത്ിശയാ, ഒരു ്ാൽക്ാെിക ശജാെിക്ാരശനാ, 
അലല്ലങ്കിെന്  ഒരു സ്ഥിര ്ാമസക്ാരനാശയാ വരുന്്ിനന് അശ്രകിക്ാം. 

മിഥ്യാധാരണ: കാനഡയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിചട ജദീവിക്ാം എന്നതക് നിങ്ങളയുചട 
ഇമിലഗ്രഷൻ ലഗപാഗ്രാമിൽ പരിമിതചപ്പടുത്ുന്നു. 
നിങ്ങൾ കാനഡയിലെ ഒരു സ്ഥിരം ്ാമസക്ാരനായിരിക്ുശ്ാൾ രാജ്യത്തന് എവിലെ ്ാമസിക്ാനു ം 
നിങ്ങൾക്ന് സ്വാ്�ന്തൃമുണ്ന്. 

മിഥ്യാധാരണ: കലനഡിയൻ ഇമിലഗ്രഷനക് അലപക്ിക്ുന്നതിനക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 
ഗപതിനിധിചയ ആവശ്യമുണ്ക്. 
കശനഡിയൻ ഇമിശ�ഗഷനന് അശ്രകിക്ുന്്ിനന് നിങ്ങൾക്ന് ഒരു �്ര്ിനിധിയുലെ ആവേ്യമില്ല. നിരവധി 
അശ്രകകർ ്ങ്ങളുലെ ഫയൽ ്രരിശോധിക്ാനു ം, അ്ന് ്രൂർണ്മാലണന്ന് ഉറപ്പാക്ാനുമായി ഒരു 
വിദഗന്ദലനാപ്പം �്രവർത്തിക്ാൻ ്ിരലഞ്ഞെുക്ുന്ു. ഇ്ന് സ്വീകരിക്ലപ്പൊനുള്ള സാധ്യ് വർദ്ധിപ്പിക്ു ം. 
കാനഡയിൽ കശനഡിയൻ ഇമിശ�ഗഷനുള്ള നിങ്ങളുലെ ഫയൽ �്ര്ിനിധീകരിക്ാൻ അനുമ്ിയുള്ള 
നിങ്ങളല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഇവർ മാ�്മാണന്: 

• ്ങ്ങളുലെ ല�്രാവിൻഷ്യൽ രാർ അശസാസിശയഷനിൽ മികച്ച സ്ഥാനമുള്ള സർട്ിസഫഡായ നിയമജ്ഞർ, 
കൂൊല് 

• കണന് സളന് ട്നന് റുകളന്  ഇമിശ�ഗഷൻ കണന് സളന് ട്നന് റന്സന് ഓഫന് കാനഡ ലറഗശെറ്ററി കൗൺസിെിൽ 
(ICCRC - Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) രജി്റേർ ലെയന്്വർ.
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ഇവിലടക്ക് ഇമിലഗ്രറ്റക് ചെയ്യൂ: 

ല്രാ്ുവായ  
ശൊദ്യങ്ങൾ 
നയാഗ്ര, കാനഡയിലേക്ക് ഇമിലഗ്രറ്റക് ചെയ്ാൻ ഞാൻ എങ്ങചനയാണക് 
അലപക്ിലക്ണ്തക്? 
ഇമിലഗ്രഷൻ, ചറഫ്യയൂജദീസക് ആൻഡക് സിറ്റിസൺഷിപ്പക് കാനഡ (IRCC - ImmIgRatIon, Refugees and 
CItIzenshIp Canada) ഇമിലഗ്രഷൻ നയം നടപ്പിോക്ുകയു ം, ആർക്ാണക് കാനഡയിലേക്ക് 
ഗപലവശിക്ാനാവുക എന്നതിൽ തദീരുമാനചമടുക്ുകയു ം ചെയ്യുന്നു. കാനഡയിൽ പഠനത്ിലനാ, 
ലജാേിലക്ാ, ഇമിലഗ്രറ്റക് ചെയ്യുന്നതിലനാ, പൗരത്ത്ിനക് അലപക്ിക്ുന്നതിലനാ, ഒരു 
സ്ഥിരതാമസത്ിനുള്ള കാർഡിലനാ, അചല്ലങ്ിേക്  അഭയാർത്ി സംരക്ണത്ിലനാ 
അലപക്ിക്ുന്നതിനക് IRCC ചവബക്ലസറ്റക് സന്ർശിക്ുക. 

എചന്ാചക്യാണക് കലനഡിയൻ പൗരത്ത്ിനുള്ള ഭാഷാപരമായ 
ആവശ്യകതകൾ? 
കാനഡയക്ക്ക് 2 ഔലദ്യാ്രിക ഭാഷകളയുണ്ക്: ഇംഗ്ദീഷും ഗഫഞ്ും. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ക് ഭാഷയിേുമുള്ള 
ലവദ്രക്ധ്യത്ിനുള്ള ചതളിവക് നൽകണം. 

എകക്സക്ഗപസ്ക് എൻഗടി എന്നാചേന്ാണക്? 
എകക്സക്ഗപസ്ക് എൻഗടി (ee - expRess entRy) എന്നതക് ഒരു ഓൺലേൻ ഇമിലഗ്രഷൻ അലപക്ാ 
സംവിധാനമാണക്. ഇതക് ഒരു ചഗപാലഫൽ സമർപ്പിക്ാനു ം ഒരു ലവദ്രക്ദ്യമുള്ള ഇമിഗ്രനക് റായി 
പരി്രണിക്ചപ്പടാനു ം ആളയുകചള അനുവദിക്ുന്നു. ഉയർന്ന റാങ്ിം്രുള്ള ഉലദ്യാ്രാർത്ികചള 
സ്ഥിരതാമസത്ിനക് ലവണ്ി അലപക്ിക്ുന്നതിനായി ക്ണിക്ു ം. 

ഗപി-അലറവൽ ലസവനങ്ങൾ എചന്ാചക്യാണക്? 
ഗപി-അലറവൽ ലസവനങ്ങൾ ഓൺലേനിേും അചല്ലങ്ിേക്  കാനഡയിലേക്ക് ഇമിലഗ്രറ്റക് ചെയ്ാൻ 
അം്രദീകാരം േഭിച്ച ആളയുകൾക്ുള്ള ഇൻ-ലപഴക്സൺ ലഗപാഗ്രാമുകൾക്ു ം സൗജന്യമാണക്. 

പതിവക് സംശയങ്ങൾക്ുള്ള ഉത്രങ്ങൾക്ക്, സന്ർശിക്ുക  
www.settlement.org.
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