
MAG NG 
IMIGRANTE 

NG NIAGARA 
welcomeniagaracanada.com1   |   Niagara Canada - Maging Migrante ng Niagara 

MAG NG 
IMIGRANTE

NG NIAGARA
welcomeniagaracanada.com



TUM RA 
RITO 

Maligayang pagdating sa 
NIAGARA CANADA, isang 
komunidad na makapamilya 
at malugod na tumatanggap 
ng mga dayuhan, ang perpektong 
lugar upang manirahan, 
magtrabaho at mag-aral.
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ANG NIAGARA AY ISA SA 

MGA PINAKA-
MAGANDANG LUGAR
SA CANADA UPANG BUMILI NG REAL ESTATEKARANIWANG 

PRESYO NG MULING 
PAGBEBENTA NG 
BAHAY $388,500MLS $CDN 2017 

MAY PINAKAMALUWAG NA TRAPIKO SA LAHAT 
NG MGA MALALAKING LUNGSOD NG CANADA 

MADALING PAGPUNTA SA 
TORONTO AT SA BUONG MUNDO 

• Summer GO Train na 
Serbisyo mula Toronto 

• Ang pang-araw-araw 
na GO Train na Serbisyo ay 
darating sa 2021 

• 7 paliparan sa loob ng 
1 oras 

AKTIBONG PAMUMUHAY 
KUMPLETO SA MGA 
PANGANGAILANGAN 

• 40 golf course 
• 30+ na arena 
• 300+ km na 

mga landas sa 
pagbibisikleta 

TOP 

10 
NA MAY PINAKA-
MABABANG ANTAS 
NG KRIMEN  
SA MGA PUNONG-
LUNGSOD NG CANADA 

MGA NATURAL NA TANAWIN 
NA MAAARING TUKLASIN AT  
TAMASAHIN 
• Niagara Escarpment 
• Lake Erie 
• Lake Ontario 

MGA AKTIBIDAD AT ATRAKSYON NG 
ISANG DESTINASYON NG  
PANDAIGDIGANG TURISMO 

• Niagara Falls 
• The Shaw Festival 
• Mga Casino at 

Lugar para sa Live 
Entertainment 

• Mga Piyesta at 
Kaganapan 

• Pagkaing Kinikilala 
sa Buong Mundo 

A+ MGA OPSYON SA EDUKASYON AT MGA PROGRAMA  
PARA SA MGA INTERNASYONAL NA ESTUDYANTE 

• 137 paaralang pang-elementarya 
• 26 na paaralang pang-sekundaryo 
• 11 independiyenteng paaralan 
• Niagara College 
• Brock University 

RUTA NG BINO NG NIAGARA 

96+ GAWAAN 
NG BINO 

REBOLUSYON NG CRAFT BEER 

13+ LOKAL NA SERBESERYA 
AT DUMARAMI PA 

BONUS Ang natatanging 
heograpiya ng Niagara ay lumilikha 
ng micro-climate na nagreresulta 
sa pinakamagandang panahon sa 
Canada!
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PAGT RA 
RITO

Madaling mahahanap ng karamihan sa 
mga tao ang tanyag sa buong mundo na 
Niagara Falls sa mapa, ngunit hindi lang 
ito ang paraan upang mahanap kami. 
ANG NIAGARA CANADA ay nasa Golden 
Horseshoe ng Southern Ontario sa pagitan 
ng Toronto at border ng US.



PAGTIRA RITO: 

LOKASYON 

130 MILYONG TAO SA 
LOOB NG 1 ARAW NA 
PAGMAMANEHO 
800 KM 
(500 MILYA) 

Hindi lang Niagara Falls ang bumubuo sa 
Niagara Canada – ito ay isang rehiyong 
binubuo ng maraming komunidad, kabilang 
ang mga lungsod na katamtaman ang laki, 
maliliit na bayan at mga nayon. 

• Kabilang sa 12 lokal na munisipalidad sa 
Niagara ay ang Fort Erie, Pelham, Grimsby, 
Lincoln, Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake, 
Port Colborne, St.Catharines, Thorold, 
Wainfleet, Welland at West Lincoln

• Sinasakop ng rehiyon ang kabuuang laki na 
1,852 km2 na may kabuuang populasyong 
449,098

• Ang rehiyon ay may tatlong sentrong 
pambayan, ang St. Catharines, Niagara Falls 
at Welland

• Kabilang sa mga natural na palatandaan ay 
ang Lake Ontario, Lake Erie at ang Niagara 
Escarpment

• Kabilang ang rehiyon sa lumalaking lugar na
binubuo ng halos 2 milyong tao sa loob ng
30 minutong pagmamaheno

• Kung sasakay ng kotse o pampublikong
sasakyan, humigit-kumulang sa 120 km ang
layo ng Niagara sa Toronto, ang pinakamalaking
lungsod ng Canada. Magmasid habang
nagbibiyahe o magpahinga sa Pana-panahong
GO Train na Serbisyo ng Niagara na may
araw-araw na serbisyo papunta at galing
sa Toronto na magbubukas na sa 2021

• Mayroong 5 internasyonal na mga border
crossing papuntang United States at 7
paliparan na isang oras ang layo mula Niagara
Canada patungo saanman sa mundo

ST. CATHARINES

NIAGARA-
ON-THE-LAKE

NIAGARA
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BUFFALOPORT COLBORNE
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CANADA

USA

LOKAS
PAGTIRA RITO:

YON



6   |   Niagara Canada - Maging Migrante ng Niagara 

PAGTIRA RITO: 

BUMUO NG 
MAGANDANG BUHAY
HUMANAP NG LUGAR NA MATITIRHAN 
Isa sa mga unang dapat mong gawin pagpunta mo sa Niagara Canada ay ang maghanap ng 
lugar na matitirhan. Minsan ay mahirap ang paghahanap ng bahay, ngunit ang Niagara ay may 
maraming opsyon sa pabahay na sapat ang presyo at malapit sa mga pasilidad, serbisyong 
pangkomunidad at mga lugar kung saan makakahanap ng tulong sa pabahay. Kung gusto 
mong manirahan sa lungsod o sa labas lang ng lungsod, sa isang bahay o apartment, 
maraming opsyon para sa iyo. 

MGA OPORTUNIDAD SA TRABAHO 
Ang Niagara Canada ay isang napakagandang lugar upang makahanap ng trabahong may sapat 
na suweldo upang makapamuhay nang maginhawa. Ang mga pangunahing tagapag-empleyo 
ng Niagara ay madalas na tumatanggap ng mga empleyado, at kung ikaw ay naghahanap ng 
trabaho maraming lugar kung saan ipinapaskil ng mga kompanya ang mga paglalarawan at 
mga kinakailangan ng mga bakanteng trabaho sa napakaraming industriya at uri ng trabaho. 

MAGSIMULA NG IYONG SARILING NEGOSYO 
Ang pagsisimula at pag-aari ng isang negosyo ay mas madali sa Niagara. Gaano ito kadali? 
Hinirang ang Niagara Canada bilang pangalawang pinaka-sulit na sentro ng pagnenegosyo 
sa Ontario sa pangkalahatan — at mas mahusay kaysa sa 76 iba pang hurisdiksyon ng 
Amerika ayon sa pag-aaral. Makikita ng mga negosyante na maraming suporta upang 
makapagsimula ng sariling negosyo sa tulong ng napakaraming mga organisasyong 
sumusuporta sa pagnenegosyo sa Niagara. 

PANGKALUSUGANG PANGANGALAGA AT KALIGTASAN 
Binabayaran ang mga pangunahing medikal na serbisyo sa Ontario ng Ontario Health Insurance 
Plan (OHIP). Ang pangkalusugang pangangalaga sa Niagara ay ibinibigay ng Niagara Health, 
isang sistemang pinopondohan ng publiko kung saan kabilang ang anim na ospital at marami 
pang ibang medikal na pasilidad. 

Ang Niagara Regional Police Service ay nagsisikap upang panatilihing ligtas ang mga 
residente at bisita ng Niagara. Ang Niagara Canada ay kasama sa nangungunang 10 sa may 
pinakamababang antas ng krimen sa mga punong-lungsod ng Canada.
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PAGTIRA RITO: 

EDUKASYON
MGA SERBISYONG PAMBATA 
Madaling makakahanap ang mga magulang ng mga sanggol at mga preschooler ng mga serbisyo 
sa pangangalaga ng bata, na nagbibigay-daan sa kanilang makapagtrabaho nang kampante 
dahil mababantayan nang husto ang kanilang mga anak. Makakahanap ka rin ng mga EarlyON na 
center, na maginhawang lugar para sa mga magulang at tagapag-alaga na magtipon kasama ang 
mga bata upang makipag-ugnayan sa iba pang mga pamilya at propesyonal. Ang mga paaralang 
montessori na lisensyado ng mga Day Care center ay karagdagang alternatibo upang mabigyan 
ang inyong mga anak ng pinakamagandang edukasyon at pangangalaga. 

ELEMENTARYA AT SEKUNDARYONG EDUKASYON 
Ang lahat ng bata sa Ontario ay inaatasang mag-aral hanggang sa edad na 18 o hanggang sa 
makatapos sila ng sekundaryong antas. Para sa mga batang wala pang 18 anyos, may apat na 
mahuhusay at kilalang mga pampublikong paaralan (libre) at mga pribadong paaralang nagbibigay 
ng de-kalidad na elementarya at sekundaryong edukasyon sa mga estudyante sa Niagara. 

PAGKATAPOS NG SEKUNDARYONG EDUKASYON 
Pagkatapos ng high school, maaaring ipagpatuloy ng mga estudyante ang kanilang edukasyon sa 
Brock University o Niagara College, na kapwa naghahatid ng mahuhusay na pang-akademikong 
programa, natatanging pagsasaliksik, at de-kalidad na pasilidad. Mayroon ding mahigit sa 15 
ibang Kolehiyo at Unibersidad na malapit. 

* Tandaan, kung hindi ka pa residente ng Canada at may plano kang mag-aral sa Niagara nang
mahigit sa anim na buwan, kailangan mo ng study permit bago ka dumating.

MGA INTERNASYONAL NA ESTUDYANTE 
Maraming pampubliko at pribradong paaralang pang-sekundaryo at pagkatapos ng sekundaryo 
ang nag-aalok ng malawak na pagpipiliang mga programa para sa Mga Internasyonal na Estudyante 
na may iba't ibang mga serbisyong makakatulong sa'yo upang matulungan kang masanay sa buhay 
sa Canada. Maaaring makabilang sa mga serbisyong ito ang: 

• Mga programa sa wikang Ingles
• Mga serbisyo sa pagdating at oryentasyon para sa mga internasyonal na estudyante
• Insurance sa kalusugan
• Mga club (organisasyon)

at pangkulturang aktibidad
• Malawak na suporta

MAKIPAG-UGNAYAN SA BAWAT INSTITUSYON 
PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON 
TUNGKOL SA KUNG PAANO MAG-APPLY.
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PAGTIRA RITO: 

MGA BAGAY NA 
PWEDENG GAWIN
Walang katapusan ang saya sa Niagara Canada. Nakikinabang ang mga taga-rito sa maikling 
biyahe mula sa kabigha-bighaning Falls at sa sentro ng mga distilerya ng mga bino. Hindi mo 
kailangang umalis ng tahanan upang makahanap ng tanyag na mga atraksyon na pinupuntahan 
ng napakaraming turista. 

Pagtira sa Niagara Ang ibig sabihin ng Canada ay ang pagtamasa sa paboritong bino na may 
kasamang lokal na keso sa isa sa maraming gawaan ng bino ng Niagara, panonood sa isang 
pang-internasyonal na pagtatanghal sa teatro, paglalaro ng golf kung saan matatanaw mo 
ang Niagara River, at pamamahinga sa isang de-kalidad na spa. Ang ibig sabihin nito ay ang 
pagkamangha sa tunog ng Falls, pagkabighani sa likas na ganda ng Niagara Escarpment, isang 
World Biosphere Reserve ng UNESCO, o pagmamaneho sa Niagara Parkway tuwing Linggo.  

Anuman ang panahon, palaging may pwedeng gawin sa Niagara Canada. Siguradong 
masisiyahan ka sa maraming araw na maaraw at magandang kalidad ng hangin sa rehiyon. 
Buwan-buwan, maraming mga kaganapan at piyesta sa mga komunidad. 

MULA MALAKI HANGGANG MALIIT, DAAN-DAAN ANG 
DAHILAN UPANG IPAGDIWANG ANG PANINIRAHAN SA 
ISA SA PINAKASIKAT NA DESTINASYON SA MUNDO.
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P 
AGTIRA RITO: P

AGLILIBANG 
AT PANLABAS
Lumililikha ang natatanging heograpiya ng Niagara Canada ng panahon na naghahatid ng 
apat na magkakaibang panahon, at ang bawat isa ay nagbibigay ng sariwang simoy ng hangin 
upang makapaglibang ang mga tao sa labas. 

Tuwing tagsibol, tag-init at taglagas ang pinakamagagandang panahon upang matamasa ang 
300 km na landas sa pagbibisikleta ng rehiyon, 48 golf course, 39 na mga nature conservation 
area, at ang napakaraming beach at waterfront sa Lake Erie at Lake Ontario. Ito rin ang panahon 
upang mag-hike sa Bruce Trail, ang pinakamahabang footpath ng Canada, at tuklasin ang likas 
na ganda ng Niagara Escarpment. Tuwing taglamig, subukan ang aming pambansang isport, 
ang ice hockey, o matutong mag-skate sa isa sa mahigit tatlumpung arena sa rehiyon. 

KAILANMAN SA BUONG TAON, MAKAKAHANAP KA NG 
NAPAKAGAGANDANG PASILIDAD PARA SA RECREATION – MULA 
SA MGA PAMPUBLIKONG SWIMMING POOL HANGGANG SA MGA 
PASILIDAD NG ISPORTS AT SENTRONG PANGKOMUNIDAD.



DUMAYO 
RITO 

Maaaring maging mahirap ang 
pagpili ng bagong bahay, paglipat 
doon, at paghahanap ng trabaho. 
Sa NIAGARA CANADA maraming 
suportang tutulong sa iyo upang 
maging madali ang karanasang ito 
hangga't maaari. Makukuha ang 
suporta sa buong proseso kabilang 
ang sa pagdayo, paghahanap ng 
bahay, paghahanap ng trabaho, 
pagkakaroon ng karapatan sa 
mga serbisyo ng gobyerno at 
komunidad, at marami pang iba.

10   |   Niagara Canada - Maging Migrante ng Niagara 

DUMAYO 
R TO

Maaaring maging mahirap ang 
pagpili ng bagong bahay, paglipat 
doon, at paghahanap ng trabaho. 
Sa NIAGARA CANADA maraming 
suportang tutulong sa iyo upang 
maging madali ang karanasang ito 
hangga't maaari. Makukuha ang 
suporta sa buong proseso kabilang 
ang sa pagdayo, paghahanap ng 
bahay, paghahanap ng trabaho, 
pagkakaroon ng karapatan sa 
mga serbisyo ng gobyerno at 
komunidad, at marami pang iba.



    welcomeniagaracanada.com   |   11

MAGING MIGRANTE DITO: 

BAGO KA 
DUMATING
Nagpopondo ang Pamahalaan ng Canada ng maraming online at personal na libreng serbisyo bago 
dumating, upang matulungan kang ihanda ang iyong buhay sa Niagara Canada. Ang website ng 
Pamahalaan ng Canada ay ang lugar din na dapat puntahan para sa napapanahong impormasyon  
ukol sa mga dokumentong kailangan mo. 

Pagkatanggap mo sa iyong mga papeles para sa permanenteng paninirahan at kung ikaw ay 
naninirahan pa rin sa labas ng Niagara Canada, maaari kang tulungan ng mga serbisyo bago dumating sa: 

• Pag-unawa sa buhay sa Canada

• Paghahanap ng trabaho sa
Canada, pag-access sa labor
market at impormasyon

• Pag-aaral ng wika at iba pang kakayahan para
makaangkop sa lipunan ng Canada

• Pagkakaroon ng impormasyon tungkol sa mga libreng
serbisyo sa paninirahan pagkadating mo

MAAARI KANG MAGPAREHISTRO SA KAHIT GAANO KARAMING SERBISYONG KAILANGAN 
MO NANG WALANG BAYAD. 
ANG MGA SERBISYO NA MAAARING MAGING KAPAKI-PAKINABANG AY ANG: 

Access - Canadian 
Employment Connections 
naghahatid ng mga online na 
serbisyo sa mga bagong dating 
na nag-aral sa ibang bansa upang 
makahanap ng mga trabaho 
sa engineering, pinansyal na 
serbisyo, human resources, 
information technology at sales at 
marketing. 

Build ON tumutulong sa 
paghahanda ng mga bagong 
migrante upang makapagtrabaho 
sa industriya ng skilled trades 
sa Ontario. 

Canadian Apprenticeship 
Forum naghahatid ng mga online 
na serbisyo upang matulungan 
ang mga bagong dating na 
makapaghanda para sa mga 
apprenticeship at makahanap ng 
trabaho sa mga propesyon ng 
skilled trade. 

Planning for Canada 
nagbibigay ng  personal at online 
na serbisyo at oryentasyon bago 
dumating para sa economic class 
at family class na mga migrante. 

PrepCan nagbibigay ng online 
na serbisyo sa pagtatrabaho 
bago dumating para sa mga 
migranteng economic class, sa 
kanilang mga asawa at nasa 
hustong gulang na dependent, 
na may kasamang impormasyon 
ukol sa labor market at pagtulong 
sa iyong resume, mga kakayahan 
sa panayam at paghahanap ng 
trabaho. 

Pre-arrival Food Safety 
Management Training Program 
nagbibigay ng online na serbisyo 
upang matulungan ang mga 
skilled na indibidwal upang 
makapagtrabaho sa industriya 
ng pagkain at inumin. 

Settlement.org nagbibigay ng 
mga webinar bago dumating, mga 
mapagkukunan ng kaalaman at 
akmang plano sa paninirahan 
upang matulungan kang 
maghanda sa iyong paglipat sa 
Canada. 

BISITAHIN ANG WEBSITE NG PAMAHALAAN 
NG CANADA UPANG MAKITA ANG BUONG 
LISTAHAN NG MGA SERBISYO BAGO 
MANIRAHAN DITO.
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MAGING MIGRANTE DITO: 

MAGING ESTABLISHED
Magiging napakaabala ng iyong mga unang araw sa Niagara Canada. Mahalagang maglaan 
ng oras upang magparehistro para sa lahat ng programa at maghanda ng mga dokumentong 
kakailanganin mo. Sa iyong mga unang araw, dapat kang: 

Bumisita sa isang settlement provider para sa 
tulong upang malaman ang iyong dapat gawin, 
paghahanap ng mga umiiral na serbisyo at pag-
ugnay sa komunidad 
Maghanap ng lugar na titirhan

Mag-apply para sa social insurance number
Makipagkita sa isang tagapayo ng trabaho upang 
masimulan ang paghahanap mo ng trabaho 
Mag-apply para sa card na pangkalusugan 
(health card)
Kumuha ng mga mapa ng lungsod at landas 
ng bisikleta 
Magbukas ng bank account

Humanap ng pampamilyang doktor

Isaalang-alang ang pagkuha ng kurso sa wikang 
Ingles 
Irehistro ang iyong anak para sa pag-aaral
Mga Serbisyong Pambata: humanap ng nag-
aalaga sa bata
Humanap ng pampublikong aklatan na malapit sa 
inyong bahay 
Mag-apply ng Lisensya sa Pagmamaneho sa 
Ontario
Sumali sa ethno-cultural at panrelihiyong mga grupo

Kumuha ng impormasyon ukol sa iyong mga 
karapatan
Sanayin ang iyong sarili sa mga batas ng Canada 
at mga requirement sa income tax
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MAGING MIGRANTE DITO: 

MAGING SETTLED 
Makakahanap ang mga bagong dating sa Niagara Canada ng napakaraming ahensya 
na nagbibigay ng mga serbisyo sa paninirahan at mga organisasyong tutulong sa iyo 
na makipag-ugnayan sa mga tao sa komunidad. 

Isang empleyado sa paninirahan ang iyong unang kaugnay para sa impormasyon at suporta. 
Maaari kang matulungan ng mga empleyado sa paninirahan na: 

• Malaman at matuto tungkol sa iyong bagong komunidad

• Magbigay ng mga napapanahong impormasyon at mapagkukunan ng kaalaman

• Tulungan kang makipag-usap sa mga tagapag-empleyo, landlord, mga serbisyong panlipunan
at pampamahalaan, mga legal na serbisyo at marami pang iba

• Tulungan ka sa pagsagot ng mga form

• Magbigay ng suporta at iugnay ka sa mga espesyal na serbisyo upang matulungan ka sa mga
personal na problema at kritikal na sitwasyon

• Magsalin ng mga limitadong dokumento na kaugnay ng pagtatrabaho, kalusugan, edukasyon
at mga legal na bagay na kinakailangan para sa mabilis na paninirahan

• Iugnay ka sa isang tagasaling-wika

Hindi sigurado kung saan magsisimula? I-dial ang 211 sa iyong telepono. Ang 211 ay isang 
naparangalang helpline sa impormasyon at referral at isang online na directory upang maghanap 
ng mga serbisyong pangkomunidad, panlipunan at pangkalusugan sa Ontario. Ang mga 
mahuhusay na navigator ng serbisyong pangkomunidad ang sumasagot sa 211 na helpline. 

MAKUKUHA ANG MGA SERBISYO SA IBA'T IBANG LOKASYON 
SA BUONG NIAGARA CANADA, SA MGA WIKANG INGLES 
AT PRANSES. Marami pang ibang wika na magagamit sa 
pamamagitan ng multilinggwal na kinatawan sa paninirahan.
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MAGING MIGRANTE DITO: 

MGA KARANIWANG 
KATHANG-ISIP
KATHANG-ISIP: MAGIGING CITIZEN AKO NG CANADA KAPAG NAG-ASAWA AKO 
NG ISANG CANADIAN 

Hindi ka awtomatikong magiging citizen ng Canada kapag ikaw ay nag-asawa ng isang 
taga-Canadian. Kung gusto mong maging isang citizen ng Canada, kailangan mong sundin 
ang mga kinakailangang hakbang. 

KATHANG-ISIP: KAILANGAN MO NG ALOK SA PAGTATRABAHO UPANG 
MAKAPUNTA SA CANADA 

Isang paraan ang trabaho, ngunit may iba pang paraan upang Maging Migrante sa Canada. 
Maaari kang mag-apply bilang isang bisita, namumuhunan, estudyante, pansamantalang 
manggagawa, o permanenteng residente. 

KATHANG-ISIP: NILILIMITAHAN NG IYONG PROGRAMA NG IMIGRASYON KUNG 
SAAN KA MAAARING MANIRAHAN SA CANADA 

Kapag ikaw ay isang permanenteng residente ng Canada, malaya kang makakapanirahan at 
makakapagtrabaho saanman sa bansa. 

KATHANG-ISIP: KAILANGAN MO NG ISANG KINATAWAN UPANG MAG-APPLY PARA 
SA PAGIGING MIGRANTE SA CANADA 

Hindi mo kailangan ng isang kinatawan upang mag-apply para sa pagiging migrante sa Canada. 
Maraming aplikante ang nagpapasyang makipagtulungan sa isang eksperto na makakapagsuri 
sa kanilang file at tiyakin na kumpleto ito at may pinakamagandang tsansa upang matanggap. 
Sa Canada, ang mga taong awtorisadong kumatawan sa iyong file para sa pagiging migrante sa 
Canada, maliban sa iyong sarili ay: 

• Mga sertipikadong abogado na maganda ang katayuan sa kanilang provincial bar association, at

•  Mga tagapayo na nakarehistro sa Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC).
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MAGING MIGRANTE DITO: 

MGA KARANIWANG 
TANONG
PAANO AKO MAKAKAPAG-APPLY PARA MAGING MIGRANTE SA NIAGARA, CANADA? 

Ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) ay nagtatatag ng mga patakarang 
pandayuhan at nagpapasya sa kung sino-sino ang maaaring pumasok sa Canada. Bisitahin ang 
website ng IRCC, upang mag-apply na mag-aral, magtrabaho o maging migrante sa Canada, mag-
apply para sa citizenship, permanenteng card ng residente o proteksyon sa refugee. 

ANO-ANO ANG MGA KINAKAILANGAN SA WIKA PARA SA PAGIGING MAMAMAYAN 
NG CANADA? 

Ang Canada ay may 2 opisyal na wika: Ingles at Pranses. Kailangan mong magbigay ng katibayan 
ng iyong kakayahan sa alinman sa dalawang wikang ito. 

ANO ANG EXPRESS ENTRY? 

Ang Express Entry (EE) ay isang online na sistema ng aplikasyon sa imigrasyon. Pinapayagan 
nitong magsumite ang mga tao ng profile at maisaalang-alang bilang isang skilled na migrante. 
Ang mga kandidatong may pinakamataas na marka ay inaanyayahang mag-apply para sa 
permanenteng paninirahan. 

ANO-ANO ANG MGA SERBISYO BAGO DUMATING? 

Ang mga serbisyo bago dumating ay mga libreng online o personal na programa para sa mga 
taong naaprubahang maging migrante sa Canada. 

PARA SA MGA SAGOT SA MGA TANONG NA MADALAS 
ITINATANONG, BISITAHIN ANG WWW.SETTLEMENT.ORG.



PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON, BISITAHIN ANG 

welcomeniagaracanada.com

MAYO 2018
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