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M ESZKAJ
TUTAJI
MIESZKAJ TUTAJI

Witamy w NIAGARZEW Kanadzie
otwartej na nowo-przybyłych
i przyjaznej społeczności zorientowanej
na rodziny, doskonałym miejscu do
życia, pracowania i studiowania.
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NIAGARA MA JEDNE Z

NAJLEPSZE MIEJSCA

NAJMNIEJSZYCH KORKÓW
DROGOWYCH WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH
MIAST KANADYJSKICH

W KANADZIE DO KUPOWANIA
NIERUCHOMOŚCI

PRZECIĘTNA CENA
SPRZEDAŻY DOMU
MLS $CDN 2017

388 500 DOLARÓW

ŁATWY DOSTĘP DO
TORONTO I ŚWIATA
• Letnie połączenie kolejowe
z Toronto pociągiem GO Train
• Go Train będzie przyjeżdżał
i odjeżdżał codziennie
w 2021 roku
• 7 lotnisk w zasięgu 1 godziny

ZAJĘCIA I ATRAKCJE GLOBALNEJ
ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ

PRZYGOTOWANE
NA AKTYWNY
STYL ŻYCIA

• 40 pól golfowych
• 30 lodowisk
hokejowych
• Ponad 300 kilometrów
dróg rowerowych

• Wodospad Niagara
• Festiwal Shaw
• Kasyna i Miejsca Rozrywki
na Żywo
• Festiwale i Wydarzenia
• Jedzenie Światowej Klasy

NIAGARYJSKA TRASA WINA

96+

WINIARNI

A+

PIERWSZE
WSKAŹNIK
MIEJSCE NAJNIŻSZY
PRZESTĘPCZOŚCI-

10

NATURALNE KRAJOBRAZY DO
EKSPLOROWANIA I KORZYSTANIA
• Skarpa Niagaryjska
• Jezioro Erie
• Jezioro Ontario

OPCJE EDUKACYJNE I MIĘDZYNARODOWY
PROGRAM STUDENCKI
• 137 szkół podstawowych
• 26 szkół średnich
• 11 szkół niezależnych
• Niagara College
• Uniwersytet Brock

REWOLUCJA PIWA RZEMIEŚLNICZEGO

13+

WŚRÓD KANADYJSKICH
METROPOLII

LOKALNYCH
BROWARÓW
I ROSNĄCYCH

PREMIA

Unikatowe
położenie geograficzne Niagary
tworzy mikro klimat, który zapewnia
najlepszą pogodę w Kanadzie!

welcomeniagaracanada.com | 3

Większość ludzi jest w stanie z łatwością
zlokalizować Wodospad Niagara na mapie,
ale to nie jest jedyny sposób, żeby nas
znaleźć. NIAGARA W KANADZIE jest
idealnie zlokalizowana w obrębie Złotej
Podkowy Południowego Ontario pomiędzy
Toronto a granicą z USA.

M ESZKANIE
TUTAJI
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MIESZKANIE TUTAJ:

LOKALIZACJA

TORONTO

MISSISSAUGA
GUELPH

KANADA

OAKVILLE

CAMBRIDGE
BURLINGTON

LAKE ONTARIO
HAMILTON

USA

GRIMSBY

BRANTFORD

LINCOLN

130 MILIONÓW LUDZI
W ZASIĘGU JEDNODNIOWEJ
JAZDY SAMOCHODEM

800 KILOMETRÓW
(500 MIL)

Niagara w Kanadzie to nie tylko Wodospad
Niagara - jest to region złożony z wielu
społeczności, wliczając w to miasta średniej
wielkości, małe miasteczka i wsie.
• Do 12 lokalnych gmin Niagary zaliczamy
Fort Erie, Pelham, Grimsby, Lincoln, Niagara
Falls, Niagara-on-the-Lake, Port Colborne,
St.Catharines, Thorold, Wainfleet, Welland
and West Lincoln
• Ten region zajmuje powierzchnię
1 852 kilometrów kwadratowych z liczbą
mieszkańców wynoszącą 449 098
• Ten region ma trzy centra miejskie,
St. Catharines, Niagara Falls i Welland
• Do znaczących atrakcji naturalnych zaliczamy
Jezioro Ontario, Jezioro Erie i Skarpę
Niagaryjską

NIAGARAON-THE-LAKE

WEST LINCOLN

ST. CATHARINES
NIAGARA
FALLS

THOROLD

USA

PELHAM
WELLAND

CANADA

WAINFLEET

FORT ERIE
PORT COLBORNE

LAKE ERIE

• Ten region jest częścią rosnącego rejonu
z 2 milionami mieszkańców w zasięgu
30-minutowej jazdy samochodem
• Niagara znajduje się około 120 kilometrów
samochodem lub transportem publicznym od
Toronto, największego miasta w Kanadzie. Wybierz
się na piękną podróż samochodem lub zrelaksuj
się w pociągu Sezonowego Niagaryjskiego Go
Train z codziennym serwisem do i z Toronto
zaczynającym się w 2021 roku
• Jest 5 międzynarodowych przejść granicznych do
Stanów Zjednoczonych a także 7 lotnisk w zasięgu
jednogodzinnej podróży samochodem, które
dostarczają łatwego dostępu z Niagary w Kanadzie
do każdego miejsca na świecie
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BUFFALO

MIESZKANIE TUTAJ:

BUDUJ SWOJE
ŻYCIE
ZNAJDŹ MIEJSCE DO ŻYCIA

Jedną z pierwszych rzeczy, które trzeba zrobić po przyjeździe do Niagary to znalezienie mieszkania.
Znalezienie mieszkania może czasem być wyzwaniem, ale Niagara ma wiele opcji mieszkaniowychz
konkurencyjnymi cenami, które są blisko ośrodków, usług społecznościowych i poszukiwanych miejsc
pomoc mieszkaniowa. Bez względu na to czy chcesz mieszkać w mieście, na jego obrzeżach, w domu
lub w mieszkaniu, masz wiele opcji.

OFERTY PRACY
Niagara w Kanadzie jest świetnym miejscem do znalezienia pracy, która często zapewnia płacę
pozwalającą na komfortowe życie. Najwięksi pracodawcy Niagary zazwyczaj zatrudniają nowych
pracowników i jeśli szukasz pracy jest wiele miejsc, w których firmy zamieszczają opisy i wymogi
dostępnych pracw wielu branżach i rodzajach pracy.

OTWÓRZ NOWY BIZNES
Otworzenie i posiadanie biznesu jest łatwiejsze w Niagarze. Jak łatwe? Niagara w Kanadzie została
oceniona jako drugie najbardziej konkurencyjne centrum dla biznesu w w aspekcie całościowym
i bardziej konkurencyjne niż 76 jurysdykcji amerykańskich w badaniu. Przedsiębiorcy zauważą, że jest
dużo wsparcia w otworzeniu własnego biznesu z pomocą od wielu Niagaryjskich organizacji wsparcia
dla biznesów.

SŁUŻBA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO
Podstawowe usługi medyczne w Ontario są opłacane przez Ontaryjski Plan Ubezpieczeniowy (OHIP
- Ontario Health Insurance Plan). Opieka medyczna w Niagarze jest dostarczana przez Niagara
Health, które jest systemem finansowanym publicznie i zawiera sześć szpitali i wiele innych ośrodków
medycznych.
Niagaryjski Niagara Regional Police Service pracuje nad utrzymaniem bezpieczeństwa
mieszkańców i gości Niagary. Niagara w Kanadzie jest w pierwszej dziesiątce kanadyjskich metropolii z
najniższym wskaźnikiem przestępczości.
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MIESZKANIE TUTAJ:

EDUKACJA
USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIEĆMI

Rodzice noworodków i młodych dzieci, przedszkolnych mogą z łatwością znaleźć usługi związane
z dziećmi pozwalające im pracować ze spokojną głową, że ich dzieci będą pod dobrą opieką.
Możesz także znaleźć centra EarlyON, które są przyjaznymi miejscami dla rodziców i opiekunów do
gromadzenia się z dziećmi, aby spotkać się z innymi rodzinami i profesjonalistami. Szkoły Montessori
i licencjonowane Żłobki są dodatkowymi alternatywami dla dostarczenia twoim dzieciom najlepszej
edukacji i opieki.

EDUKACJA PODSTAWOWA I ŚREDNIA

Wszystkie dzieci w Ontario mają obowiązek chodzić do szkoły do 18 roku życia lub do ukończenia
szkoły średniej. Dla dzieci poniżej 18 roku życia są cztery dobrze zakorzenione i z dobrą reputacją
systemy szkolnictwa publicznego (bezpłatne) a także tyle samo niezależnych prywatnych szkół,
które dostarczają dobrej jakości edukację podstawową i średnią dlauczniów w Niagarze.

SZKOLNICTWO WYŻSZE
Po szkole średniej, uczniowie mogą kontynuować naukę i ukończyć szkołę wyższą w albo Brock
University albo Niagara College, z których oba oferują mocne programy nauczania, zaawansowane
badania i światowej klasy siedziby. 15 innych koledżów i uniwersytetów również znajduje się w
pobliżu.
*Proszę zauważyć, że jeśli nie masz jeszcze pobytu w Kanadzie i planujesz studiowanie w Niagarze przez
ponad sześć miesięcy, będziesz potrzebował/potrzebowała pozwolenie na studiowanie przed
przyjazdem.

STUDENCI MIĘDZYNARODOWI

Wiele publicznych i prywatnych instytucji szkolnictwa średniego i wyższego oferuje szeroki wachlarz
programów dla Studentów Międzynarodowych z szeroką gamą usług wsparcia, żeby pomóc Ci
przestawić się na życie w Kanadzie. Do tych usług zaliczamy:
• Programy nauczania języka angielskiego
• Usługi związane z przyjazdem i sesje orientacyjne dla studentów międzynarodowych
• Ubezpieczenie medyczne
• Kluby i zajęcia kulturalne
SKONTAKTUJ SIĘ Z KAŻDĄ INSTYTUCJĄ, ABY
• Szeroką różnorodność wsparcia
UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O TYM JAK

MOŻESZ ZŁOŻYĆ PODANIE.
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ROZRYWKA
Jest nieskończona ilość zajęć rozrywkowych w Niagarze Kanadyjskiej. Mieszkańcy korzystają z krótkiego
dystansu do zapierającego dech w piersiach Wodospadu Niagara i centrum rejonu z winnicami. Nie
musisz opuszczać domu, żeby znaleźć atrakcje światowej klasy odwiedzane przez tak wielu turystów.
Mieszkanie w Niagarze Kanadyjskiej oznacza korzystanie z ulubionego nowego wina razem z lokalnym
serem w jednej z Niagaryjskich winiarni, siedzenie na widowni światowej klasy sztuki teatralnej,
granie w golfa nad Rzeką Niagara lub relaksowanie się w najwyższej jakości spa. Oznacza to bycie
zachwyconym odgłosem Wodospadu, zafascynowanym naturalnym cudem Skarpy Niagaryjskiej,
która jest Światowym Rezerwatem Biosferycznym UNESCO lub jazdę po Niagara Parkway dla
najpiękniejszej niedzielnej jazdy na świecie.
Bez względu na sezon, zawsze jest coś w kalendarzu w Niagarze Kanadyjskiej. Na pewno będziesz
zadowolony z wielu słonecznych dni i dobrej jakości powietrza w naszym regionie. Każdy miesiąc
przynosi wiele zlokalizowanych w społeczności wydarzeń i festiwali.

OD MAŁYCH DO DUŻYCH, SĄ SETKI POWODÓW, ABY CELEBROWAĆ ŻYCIE
W JEDNEJ Z NAJBARDZIEJ POPULARNYCH DESTYNACJI NA ŚWIECIE.
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REKREACJAI
PRZESTRZEŃ
ZEWNĘTRZNA
Unikatowa geografia Niagary Kanadyjskiej tworzy pogodę, która przynosi cztery odmienne pory roku,
i każda z nich przynosi powiew świeżego powietrza, aby korzystać z rekreacji i przestrzeni zewnętrznej.
Wiosna, lato i jesień to najlepszy czas do korzystania z 300 kilometrów dróg rowerowych, 48 pól
golfowych, 39 miejsc konserwacji natury i wielu plaży i wybrzeży Jeziora Erie i Jeziora Ontario
w regionie. Jest to także czas na wędrówki po Trasie Bruce, najdłuższej ścieżce spacerowej w Kanadzie,
i eksplorowanie naturalnego cudu Skarpy Niagaryjskiej. W zimie, wypróbuj nasz narodowy sport, hokej
na lodzie, lub naucz się jeździć na łyżwach na jednej z naszych ponad stu aren w regionie.

W KAŻDYM OKRESIE ROKU ZNAJDZIESZ DOSKONAŁE CENTRA
REKREACYJNE - OD PUBLICZNYCH BASENÓW DO BUDYNKÓW
I BOISK SPORTOWYCH ORAZ CENTRÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH.
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Wybranie nowego domu, przeniesienie
się do niego, i znalezienie pracy może
być nie lada wyzwaniem. WNIAGARZE
KANADYJSKIEJ jest wiele wsparcia,
aby ci pomóc w uczynieniu tego
doświadczenia tak łatwym jak
to tylko możliwe. Wsparcie jest
dostępne przez cały proces wliczając
w to imigrowanie, znalezienie domu
znalezienie zatrudnienia, uzyskiwanie
dostępu do usług rządowych
i społecznościowych i jeszcze więcej.

IMIGRUJTUTAJ

IMIGRUJTUTAJ
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IMIGRUJ TUTAJ:

ZANIMPRZYJEDZIESZ
Rząd Kanady finansuje wiele bezpłatnych usług przed-przyjazdowych na internecie lub osobiście,
aby pomóc ci przygotować się do życia w Niagarze Kanadyjskiej. Strona internetowa Rządu Kanady jest
także dobrym miejscem do sprawdzenia aktualnych informacji odokumentach które potrzebujesz.
Po otrzymaniu dokumentów stałego pobytu i jeśli nadal mieszkasz poza Niagarą Kanadyjską, usługi
przed-przyjazdowe mogą ci pomóc:
• Zrozumieć życie w Kanadzie
• Znaleźć pracę w Kanadzie,
uzyskać dostęp do rynku
pracy i informacji

• Dowiedzieć się o języku i innych umiejętnościach
potrzebnych do adaptacji do społeczeństwa kanadyjskiego
• Dowiedzieć się o o bezpłatnych usługach osiedleńczych
dostępnych po przyjeździe

MOŻESZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ NA TAK WIELE USŁUG JAK POTRZEBUJESZ, BEZ OPŁATY.
DO USŁUG, KTÓRE MOGĄ BYĆ POMOCNE ZALICZAMY:
Access - Canadian
Employment Connections
dostarcza usług internetowych,
aby pomóc nowo przybyłym
z międzynarodową edukacją
w znalezieniu pracy w inżynierii,
usługach finansowych, kadrach,
informatyce i sprzedaży
i marketingu.
Build ON pomaga przygotować
nowych imigrantów do pracy
w wykwalifikowanych zawodach
rzemieślniczych w Ontario.
Canadian Apprenticeship Forum
dostarcza usług internetowych
aby pomóc nowo przybyłym
przygotować się do nauki
rzemiosła i znalezienia pracy w
profesjach wykwalifikowanych
rzemieślników.

Planning for Canada
Dostarcza osobistych
i internetowych usług i sesji
orientacyjnych przed przybyciem
dla imigrantów z klasy
ekonomicznej i rodzinnej.
PrepCan dostarcza przedprzyjazdowych usług
internetowych związanych
z pracą dla imigrantów
ekonomicznych, ich małżonków
i dorosłych podopiecznych,
wraz z informacjami na temat
rynku pracy i pomocą z CV,
umiejętnościami potrzebnymi
do rozmowy kwalifikacyjnej
i wyszukiwaniem pracy.

Przed-przyjazdowy Program Prearrival Food Safety Management
Training Program dostarcza
usług internetowych aby pomóc
wykwalifikowanym osobom w
zakresie umiejętności potrzebnych
do pracy w branży spożywczej.
Settlement.org dostarcza
seminariów komputerowych,
źródeł informacji
i spersonalizowanego
planu osiedlenia przed
przyjazdem, aby pomóc ci
w rozpoczęciu przygotowań
do przenosin do Kanady.

ODWIEDŹ KANADYJSKĄ RZĄDOWĄ STRONĘ
INTERNETOWĄ, ABY WYSZUKAĆ PEŁNĄ LISTĘ
USŁUG PRZED-PRZYJAZDOWYCH.
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OSIEDLANIE SIĘ
Będziesz bardzo zajęty / zajęta w pierwszych dniach w Niagarze Kanadyjskiej. Ważne jest aby poświęcić
czas na rejestrację na wszystkie programy i przygotowanie dokumentów, które będziesz potrzebować.
W pierwszych dniach powinieneś / powinnaś:
☐
☐ Odwiedź koordynatora osiedlenia (settlement
provider) dla uzyskania pomocy w nawigowaniu
☐
po tym, co potrzebujesz zrobić, znalezieniu
dostępnych usług i włączeniu się do społeczności
☐
☐ Znajdź miejsce co zamieszkania
☐
☐ Złóż podanie o numer ubezpieczenia społecznego
☐
☐ Spotkaj się z doradcą do spraw zatrudnienia
aby rozpocząć poszukiwanie pracy
☐

Znajdź lekarza rodzinnego

☐ Złóż podanie o kartę zdrowia

☐

Przyłącz się do etniczno-kulturowychireligijnych grup

☐ Kup mapy ulic i dróg rowerowych

☐

Zdobądź informacje o twoich prawach

☐ Otwórz konto bankowe

☐

Zapoznaj się z kanadyjskim prawemiwymogami
dotyczącymi podatku dochodowego
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Rozpatrz potrzebę zapisania się na kurs języka
angielskiego
Zarejestruj swoje dziecko do szkoły
Usługi Związane z Dziećmi: znajdź opiekę nad dziećmi
Znajdź publiczną bibliotekę blisko twojego domu
Złóż podanie o ontaryjskie prawo jazdy

IMIGRUJ TUTAJ:

OSIEDLANIESIĘ
Nowo przybyli do Niagary Kanadyjskiej znajdą wiele agencji, które dostarczają usług osiedleńczych
i organizacji, które pomogą ci skontaktować się z ludźmi w społeczności.
A Pracownik do spraw osiedlenia jest twoim pierwszym kontaktem dla uzyskania informacji i wsparcia.
Pracownicy do spraw osiedlenia mogą ci pomóc:
• Poruszać się po twojej nowej społeczności i uzyskać o niej informacje
• Dostarczyć aktualne informacje i materiały źródłowe
• Pomóc ci w komunikacji z pracodawcami, właścicielami mieszkań, usługami społecznymi i rządowymi
i jeszcze więcej
• Pomóc ci w wypełnianiu druków
• Dostarczyć wsparcia i połączyć cię z wyspecjalizowanymi usługami, aby pomóc z problemami
osobistymi lub sytuacjami krytycznymi
• Tłumaczyć ograniczone rodzaje dokumentów odnoszących się do zatrudnienia, zdrowia, edukacji
i spraw prawnych potrzebnych do natychmiastowego rozwiązania
• Skontaktować cię z tłumaczem
Nie jesteś pewien / pewna, od czego zacząć? Zadzwoń pd 211 ze swojego telefonu. 211 to linia
pomocowa i internetowa książka telefoniczna dostarczająca informacji i skierowań, która otrzymała
nagrody, gdzie można znaleźć usługi społecznościowe, socjalne i medyczne w Ontario. Dobrze
wyszkoleni koordynatorzy usług społecznościowych odpowiadają na linii pomocowej 211.

USŁUGI SĄ DOSTĘPNE W RÓŻNYCH LOKALIZACJACH W CAŁEJ
NIAGARZE KANADYJSKIEJ, W JĘZYKU ANGIELSKIM I FRANCUSKIM.
Dostępnych jest także wiele innych języków poprzez wielojęzykowy
personel osiedleńczy.
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POWSZECHNEMITY
MIT: ZOSTAJĘ OBYWATELEM KANADYJSKIM / OBYWATELKĄ KANADYJSKĄ
KIEDY ZAWRĘ MAŁŻEŃSTWO Z KANADYJCZYKIEM / KANADYJKĄ
Zawarcie małżeństwa z obywatelem / obywatelką Kanady nie daje ci automatycznie obywatelstwa
Kanady. Jeśli chcesz zostać obywatelem kanadyjskim / obywatelką kanadyjską, musisz podjąć
wymagane kroki.

MIT: POTRZEBUJESZ OFERTY PRACY, ŻEBY PRZYJECHAĆ DO KANADY
Praca jest jednym ze sposobów, ale są też inne sposoby, żeby Imigrować do Kanady.
Możesz złożyć podanie, żeby przyjechać jako turysta, student, tymczasowy pracownik, lub osoba
ze stałym pobytem.

MIT: TWÓJ PROGRAM IMIGRACYJNY OGRANICZA, GDZIE MOŻESZ MIESZKAĆ
W KANADZIE
Kiedy masz stały pobyt w Kanadzie, możesz swobodnie mieszkać i pracować gdziekolwiek w tym kraju.

MIT: POTRZEBUJESZ PRZEDSTAWICIELA, ŻEBY UBIEGAĆ SIĘ O IMIGRACJĘ
DO KANADY
Nie potrzebujesz przedstawiciela, żeby ubiegać się o imigrację do Kanady. Wielu wnioskodawców
wybiera współpracę z ekspertem, który może dokonać przeglądu ich akt i upewnić się, że są
kompletne i mają najlepszą szansę bycia zaakceptowanymi. W Kanadzie, jedyne osoby, które
są upoważnione do reprezentowania twoich akt dla imigracji do Kanady, poza tobą, to:
• Certyfikowani prawnicy, którzy mają aktywny status w swoim prowincjonalnym stowarzyszeniu
adwokackim, oraz
• Konsultanci zarejestrowani w Radzie Kontrolnej Konsultantów Imigracyjnych Kanadyjskich
(ICCRC - Immigration Consultants of Canada Regulatory Council).
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IMIGRUJ TUTAJ:

CZĘSTO ZADAWANEPYTANIA
JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ PODANIE O IMIGRACJĘ DO NIAGARY W KANADZIE?
IKanadyjski Urząd Imigracji, Uchodźców i Obywatelstwa (IRCC - Immigration, Refugees and Citizenship
Canada) ustala polisę imigracyjną i podejmuje decyzje na temat tego, kto może wjechać do Kanady.
Odwiedź stronę internetową IRCC aby złożyć podanie o studiowanie, pracę lub imigrację do Kanady,
złożyć podanie o obywatelstwo, kartę stałego pobytu lub ochronę jako uchodźca.

JAKIE SĄ WYMOGI JĘZYKOWE DLA OBYWATELSTWA KANADYJSKIEGO?
Kanada ma 2 oficjalne języki: angielski i francuski. Musisz dostarczyć dowód twoich umiejętności
językowych w jednym z tych języków.

CZYM JEST WPROWADZENIE EKSPRESOWE?
Wprowadzenie Ekspresowe (EE - Express Entry) jest internetowym systemem składania podań
imigracyjnych. Pozwala on osobom na składanie profilów i bycie rozpatrzonym jako wykwalifikowany
imigrant. Najwyżej oceniani kandydaci są zapraszani do składania podań o stały pobyt.

CZYM SĄ USŁUGI PRZED-PRZYJAZDOWE?
Usługi przed-przyjazdowe (Pre-arrival services) są bezpłatnymi programami internetowymi lub
osobistymi dla osób, które zostały zaakceptowane do imigracji do Kanady.

ABY UZYSKAĆ ODPOWIEDZI NA WIĘCEJ CZĘSTO ZADAWANYCH PYTAŃ,
PROSZĘ ODWIEDZIĆ WWW.SETTLEMENT.ORG.
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