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BURADA YAŞAYIN

Samimi ve aile odaklı bir toplum, 
yaşamak, çalışmak ve okumak 
için mükemmel bir yer olan 
NIAGARA KANADA’ya hoş 
geldiniz.
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NİAGARA, KANADA’DA

EN İYİ
EMLAK SATIN ALINABİLECEK 
YERLERDEN BİRİ 

ORTALAMA EV 
SATIŞ FIYATI 388.500$MLS CDN$ 2017

KANADA’NIN BÜYÜK ŞEHİRLERİ İÇİNDE 
EN AZ TRAFİK SORUNU 

TORONTO VE DÜNYAYA  
KOLAY ULAŞMA
• Toronto’dan Yaz GO 

Tren Hizmeti
• Günlük GO Tren Hizmeti 

2021’de başlayacak
• 1 saatlik mesafede 7  

havalimanı

AKTİF YAŞAM STİLİ 
İÇİN  OLANAKLAR

• 40 golf sahası
• 30+ spor  kompleksi
• 300+ km bisiklet 

yolu

10
EN İYİ KANADA’NIN  

METROPOL  
BÖLGELERİNDEKİ  
EN DÜŞÜK SUÇ ORANI

DOĞAL GÜZELLİKLER 
KEŞFEDİN VE KEYFİNİ ÇIKARIN
• Niagara Kayalıkları
• Erie Gölü
• Ontario GölüDÜNYA ÇAPINDA BİR TURİZM  

MERKEZİNDEKİ ETKİNLİKLER  
VE CAZİBE NOKTALARI

• Niagara Şelaleleri
• Shaw Festivali
• Casino’lar ve Canlı 

Eğlence Merkezleri
• Festivaller ve Etkinlikler
• Dünya Standartlarında 

 Restoranlar

A+ EĞİTİM SEÇENEKLERİ VE ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

• 137 ilk öğretim okulu 
• 26 orta öğretim okulu 
• 11 bağımsız okul 
• Niagara Yüksekokulu 
• Brock Üniversitesi

NİAGARA ŞARAP YOLU 

96+ ŞARAP ÜRETİM 
TESİSİ

BUTİK BİRA DEVRİMİ

13+ VE ARTAN YEREL BİRA 
ÜRETİM TESİSİ

BONUS Niagara’nın 
benzersiz coğrafyası, Kanada’daki 
en iyi hava koşullarını sağlayan bir 
mikroklima oluşturur.
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BURADA  
YAŞAMAK

Çoğu kişi dünyaca ünlü Niagara Şelaleleri’ni 
haritada kolayca bulabilir. Ancak bizi 
bulmanın tek yolu bu değil. NIAGARA 
KANADA, Güney Ontario’nun Golden 
Horseshoe bölgesinde, Toronto ile ABD  
sınırı arasında ideal bir konuma sahiptir.



BURADA YAŞAMAK:

KONUM

1 GÜNLÜK SÜRÜŞ  
MESAFESİNDE  
130 MİLYON KİŞİ
800 KM 
(500 MİL)

Niagara Kanada, sadece Niagara Şelaleleri’nden 
ibaret değildir. Orta büyüklüklü şehirler, küçük 
kasabalar ve köyler dahil olmak üzere bir çok 
yerleşim biriminden oluşan bir bölgedir.

• Niagara’da 12 yerel belediye bölgesi bulunur:
Fort Erie, Pelham, Grimsby, Lincoln, Niagara
Falls, Niagara-on-the-Lake, Port Colborne,
St.Catharines, Thorold, Wainfleet, Welland
ve West Lincoln

• Bölge, 1852 km2 alana sahiptir ve toplam
nüfusu 449.098’dir

• Bölgede St. Catharines, Niagara Falls ve Welland
olmak üzere üç kent merkezi bulunmaktadır

• Doğal güzellikler arasında Ontario Gölü, Lake
Erie Gölü ve Niagara Kayalıkları sayılabilir

• Bölge, 30 dakikalık sürüş mesafesi içinde
yaklaşık 2 milyon kişinin bulunduğu, gelişmekte
olan bir alanda yer almaktadır

• Niagara, araba ya da toplu taşıma ile Kanada’nın
en büyük şehri olan Toronto’ya yaklaşık 120 km
mesafededir. Arabanızla güzel bir yolculuk
yapabilir ya da 2021’den itibaren Toronto’ya
geliş ve gidiş için günlük hizmet verecek
Niagara Mevsimsel Go Tren Hizmetinde
arkanıza yaslanabilir ve dinlenebilirsiniz.

• Bölgede, Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş
sağlayan 5 uluslararası sınır kapısının yanı
sıra bir saatlik mesafede Niagara Kanada’dan
dünyanın her yerine ulaşım sağlayan 7
havalimanı bulunmaktadır.

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

ABD
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KONUM
BURADA YAŞAMAK:



BURADA YAŞAMAK:

HAYATINIZI  
KURUN
YAŞAYACAK BİR YER BULUN
Niagara Kanada’ya geldiğinizde yapmanız gerekecek ilk şeylerden biri yaşayacak bir yer bulmaktır. Bir 
konut bulmak bazen zor olabilir. Ancak Niagara’da olanaklara, toplum hizmetlerine yakın uygun fiyatlı 
birçok konut seçeneği ve konut yardımı için başvurulabilecek birçok yer bulunmaktadır. Ister şehirde, 
ister şehrin hemen dışında, ister bir evde, isterse bir apartmanda yaşamak istiyor olun birçok seçeneğe 
sahipsiniz.

İŞ OLANAKLARI 
Niagara Kanada, rahat yaşamanızı sağlayacak düzeyde yeterli bir maaşa sahip bir iş bulmak için harika 
bir yerdir. Niagara’nın büyük işverenleri genellikle işe alım yapmaktadır. Eğer iş arıyorsanız şirketlerin, 
çeşitli sektörlerde ve iş türlerinde var olan işler için açıklamaları ve gereksinimleri gönderdiği birçok 
yer bulunmaktadır.

KENDİ İŞİNİZİ KURMA
Niagara’da kendi işinizi kurmak ya da sahip olmak kolaydır. Ne kadar kolay? Niagara Kanada, 
Ontario’nun genel olarak iş için maliyet açısından en rekabetçi alanları arasında ikinci sırada 
gelmektedir ve çalışmada yer alan Amerika’daki 76 bölgeden daha rekabetçidir. Girişimciler, 
Niagara’da yer alan çok sayıdaki iş destek kuruluşunun yardımıyla kendi işini başlatmak için birçok 
destek olanağına sahiptir.

SAĞLIK HİZMETLERİ VE GÜVENLİK 
Ontario’daki temel sağlık hizmetleri, Ontario Sağlık Sigortası Planı (OHIP - Ontario Health Insurance 
Plan) tarafından karşılanmaktadır. Niagara’da sağlık hizmetleri, altı hastane ve birçok diğer tıbbi tesisin 
yer aldığı, kamu tarafından finanse edilen bir sistem olan Niagara Health tarafından sağlanmaktadır.

Niagara Regional Police Service Niagara’da yaşayanların ve Niagara’yı ziyaret edenlerin güvenliğini 
sağlamak için çalışmaktadır. Niagara Kanada, Kanada’nın en düşük suç oranına sahip ilk 10 Metropolü 
içinde yer almaktadır.
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BURADA YAŞAMAK:

HAYATINIZI  
KURUN



BURADA YAŞAMAK:

EĞİTİM
ÇOCUK HİZMETLERİ
Yeni doğan ya da okul öncesi çocukların ebeveynleri, kolaylıkla çocuk bakım hizmetleri bulabilmekte 
ve bu sayede çocuklarına iyi bakıldığından emin olmanın iç rahatlığı içinde çalışabilmektedir. Aynı 
zamanda ebeveynlerin ya da bakıcıların, diğer aileler ve profesyonellerle bağlantı kurmak için çocuklarla 
birlikte bir araya gelebildiği yerler olan EarlyON merkezleri de bulunmaktadır. Montessori okulları ve 
ruhsatlı Gündüz Bakım merkezleri, çocuklara en iyi eğitim ve bakımı sağlayan diğer alternatiflerdir.

İLK VE ORTA ÖĞRETİM 
Ontario’daki tüm çocukların 18 yaşına ya da orta öğretimden mezun olana kadar okula devam etmeleri 
zorunludur. 18 yaşından küçük çocuklar için Niagara’daki öğrencilere en yüksek kalitede ilk ve orta 
öğretim olanağı sunan dört köklü ve itibarlı (ücretsiz) devlet okulu sisteminin yanı sıra çok sayıda 
bağımsız özel okul bulunmaktadır.

ÜNİVERSİTE VE YÜKSEKOKULLAR 
Öğrenciler, orta öğretimi tamamladıktan sonra güçlü akademik programlara, gelişmiş araştırma 
olanaklarına ve dünya standartlarında tesislere sahip Brock University ya da Niagara College’nda 
eğitimlerine devam edebilirler. Aynı zamanda bölgenin yakınında 15 tane daha Yüksekokul ve 
Üniversite bulunmaktadır.

* Kanada vatandaşı değilseniz ve altı aydan daha uzun süre Kanada’da okumak istiyorsanız, gelmeden 
önce bir eğitim iznine ihtiyacınız olacaktır.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
Birçok kamu ve özel orta öğretim kurumu, yüksekokul ve üniversite, Uluslararası Öğrencilere çok 
sayıda programın yanı sıra Kanada’daki hayata geçişinize yardımcı olacak çeşitli destek hizmetleri 
sunmaktadır. Bu hizmetler arasında aşağıdakiler sayılabilir:

• Ingilizce dil programları
• Ülkeye varış hizmetleri ve uluslararası öğrenci oryantasyonu
• Sağlık sigortası
• Kulüpler ve kültürel etkinlikler
• Çok çeşitli destek olanakları

NASIL BAŞVURACAĞINIZLA İLGİLİ DAHA 
FAZLA BİLGİ İÇİN İLGİLİ KURUMLA  
İLETİŞİME GEÇİN.
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BURADA YAŞAMAK:

EĞİTİM



BURADA YAŞAMAK:

YAPILABİLECEK 
ŞEYLER
Niagara Kanada’da sınırsız eğlence olanakları bulunmaktadır. Bölgede yaşayanlar, nefes kesici Niagara 
Şelalesi’ne çok yakın bir yerde ve bir şarap ülkesinin merkezinde yaşama avantajına sahiptir. Birçok 
turistin görmek için geldiği dünya standartlarında cazibe noktalarına ulaşmak için başka bir yere 
gitmeniz gerekmez.

Niagara Kanada’da Yaşamak, Niagara’nın birçok şarap tesisinin birinde harika bir yeni şarabın 
keyfini yerel peynirlerle birlikte çıkarmak, dünya standartlarında bir tiyatro izlemek, Niagara Nehri 
manzarasına bakarak golf oynamak ya da kaliteli bir spa’da rahatlamak anlamına gelir. Aynı zamanda 
Niagara Şelalesi’nin sesini duymanın keyfini yaşayabilir, bir UNESCO Dünya Biyosfer Koruma Sahası 
olan Niagara Kayalıkları’nı hayranlıkla izleyebilir ya da dünyanın en güzel Pazar gezisi için Niagara 
Parkway’i izleyebilirsiniz.  

Niagara Kanada’da her mevsimde yapılabilecek birçok etkinlik bulunmaktadır. Bölgede bol güneşli 
günlerin ve iyi hava kalitesinin keyfini çıkaracağınızdan emin olabilirsiniz. Her ay, birçok toplum temelli 
etkinlik ve festival düzenlenmektedir. 

DÜNYANIN EN POPÜLER YERLERİNİN BİRİNDE YAŞAMAKTAN 
MUTLU OLMANIZI SAĞLAYACAK KÜÇÜK, BÜYÜK YÜZLERCE 
NEDEN BULUNMAKTADIR.
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BURADA YAŞAMAK:

REKREASYON 
VE AÇIK HAVA 
ETKİNLİKLERİ
Niagara Kanada’nın benzersiz coğrafyası, rekreasyon ve açık hava etkinliklerinin keyfini 
çıkarabileceğiniz tertemiz havaya sahip dört mevsimin yaşanmasını sağlar.

Ilkbahar, yaz ve sonbahar, bölgenin 300 km’lik bisiklet yollarından, 48 golf sahasından, 39 doğa 
koruma alanından ve Erie Gölü ve Ontario Gölü’ndeki birçok plaj ve sahilinden yararlanmak için en iyi 
zamanlardır. Aynı zamanda Kanada’nın en uzun yürüyüş yolu olan Bruce Trail’de yürüyüş yapabilir ve 
Niagara Kayalıkları’nın doğal güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Kışın ise milli sporumuz olan buz hokeyini 
deneyebilir ya da bölgedeki otuzu aşkın spor kompleksinde paten yapmayı öğrenebilirsiniz.

YILIN HER ZAMANINDA, HALKA AÇIK YÜZME HAVUZLARINDAN 
SPOR TESİSLERİ VE TOPLUM MERKEZLERİNE KADAR MÜKEMMEL 
REKREASYON OLANAKLARINDAN YARARLANABİLİRSİNİZ.
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BURADA YAŞAMAK:

REKREASYON 
VE AÇIK HAVA 
ETKİNLİKLERİ



BURAYA GÖÇ EDIN

Yeni bir ev seçmek, oraya taşınmak 
ve iş bulmak zor olabilir. NIAGARA 
KANADA’da bu deneyimi mümkün 
olduğunca kolay hale getirmenize 
yardımcı olacak birçok destek 
olanağı bulunmaktadır. Göç etme, 
konut ve iş bulma, devlet ve 
toplum hizmetlerine ulaşma dahil 
olmak üzere süreç boyunca destek 
alabilirsiniz.
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BURAYA GÖÇ EDİN:

GELMEDEN  
ÖNCE
Kanada Devleti, Niagara Kanada’daki hayata hazırlanmanıza yardımcı olacak çevrimiçi ya da yüz yüze 
ulaşabileceğiniz, geliş öncesine yönelik birçok ücretsiz hizmet sunmaktadır. Kanada Devleti web 
sitesinden, ihtiyacınız olan belgeler hakkında en güncel bilgilere de ulaşabilirsiniz. 

Kalıcı oturma belgelerinizi aldıktan sonra, hala Niagara Kanada dışında yaşıyorsanız geliş öncesine 
yönelik hizmetler size aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

• Kanada’daki hayatı anlama

• Kanada’da iş bulma, iş piyasasına 
ve bilgilere ulaşma

• Kanada toplumuna uyum sağlamak için gerekli dil  
ve diğer beceriler hakkında bilgi alma

• Bölgeye geldikten sonra yararlanabileceğiniz 
ücretsiz konaklama hizmetleri hakkında bilgi alma

İSTEDİĞİNİZ KADAR HİZMETE ÜCRETSİZ OLARAK KAYIT OLABİLİRSİNİZ. 
YARDIMCI OLABİLECEK HİZMETLER ARASINDA AŞAĞIDAKİLER SAYILABİLİR:

Access - Canadian 
Employment Connections, 
bölgeye yeni gelecek, 
uluslararası eğitim almış 
kişilere, mühendislik, finansal 
hizmetler, insan kaynakları, bilgi 
teknolojileri, satış ve pazarlama 
alanlarında iş bulmaları için 
yardımcı olacak çevrimiçi 
hizmetler sağlamaktadır.

Build ON, yeni göçmenlerin, 
beceriye dayalı mesleklerinde 
çalışmaya hazırlanmaları için 
yardımcı olmaktadır.

Canadian Apprenticeship 
Forum, bölgeye yeni 
gelecek kişilerin, çıraklık 
için hazırlanmalarına ve 
beceriye dayalı mesleklerde 
iş bulmalarına yardımcı 

olmak için çevrimiçi hizmetler 
sağlamaktadır.

Planning for Canada 
ekonomik sınıf ve aile sınıfı 
göçmenlere yüz yüze ve 
çevrimiçi hizmetlerin yanı 
sıra geliş öncesine yönelik 
oryantasyon oturumları sunar.

PrepCan ekonomik 
göçmenlere, eşlerine ve onlara 
bağımlı yetişkinlere geliş 
öncesi çevrimiçi istihdam 
hizmetlerinin yanı sıra iş 
piyasasıyla ilgili bilgiler verir 
ve özgeçmiş, iş görüşmesi 
becerileri ve iş arama ile ilgili 
yardım sağlar.

Pre-arrival Food Safety 
Management Training 
Program beceriye sahip 
bireylere, yiyecek ve içecek 
endüstrisinde çalışmaları için 
gereken araçlarla yardımcı olan 
çevrimiçi hizmetler sunar.

Settlement.org Kanada’ya 
taşınmaya hazırlanmanıza 
yardımcı olmak için geliş öncesi 
webinar’lar, kaynaklar ve kişisel 
bir yerleşme planı sağlar.

YERLEŞME ÖNCESİ HİZMETLERİN TAM 
LİSTESİNDE ARAMA YAPMAK İÇİN KANADA 
DEVLETİ’NİN WEB SİTESİNİ ZİYARET EDİN.
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GELMEDEN  
ÖNCE

BURAYA GÖÇ EDİN:



BURAYA GÖÇ EDİN:

DÜZENİNİZİ 
KURMA
Niagara Kanada’daki ilk günlerinizde çok yoğun olacaksınız. Tüm programlara kayıt olmak ve ihtiyacınız 
olan belgeleri hazırlamak için vakit ayırmanız önemlidir. Ilk günlerinizde bunları yapmanız gerekir:

Yapmanız gerekenler işlerde sizi yönlendirmesi, 
mevcut hizmetleri bulmanıza ve toplumla 
bağlantı kurmanıza yardımcı olması için bir 
yerleşim hizmetleri sağlayıcısını ziyaret edin

Yaşayacak bir yer bulun

Bir sosyal sigorta numarası almak için  
başvurun

Iş aramaya başlamak için bir istihdam  
danışmanı ile görüşün

Bir sağlık kartına başvurun 

Şehir sokakları ve bisiklet yollarının haritalarını alın

Bir banka hesabı açın

Bir aile doktoru bulun 

Bir Ingilizce dil kursuna devam etmeyi 
değerlendirin

Çocuğunuzu okula kaydettirin

Çocuk Hizmetleri: çocuk bakım hizmetleri bulun 

Evinize yakın bir halk kütüphanesi bulun

Ontario Sürücü Belgesi almak için başvurun

Etno-kültürel ve inanç gruplarına katılın

Haklarınızla ilgili bilgi alın

Kanada yasalarını ve gelir vergisi 
gereksinimlerini öğrenin
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BURAYA GÖÇ EDİN:

DÜZENİNİZİ 
KURMA



BURAYA GÖÇ EDİN:

YERLEŞME
Niagara Kanada’ya yeni gelenler yerleşim hizmetleri sunan çok sayıda kurum ve etrafınızdaki insanlarla 
bağlantı kurmanıza yardımcı olacak organizasyonlar bulabilirler. 

Bir yerleşim hizmetleri çalışanı bilgi ve destek için başvurabileceğiniz ilk kişidir. Yerleşim hizmetleri 
çalışanları:

• Yaşayacağınız yeni toplumu tanımanıza ve öğrenmenize yardımcı olurlar

• Güncel bilgiler ve kaynaklar sağlarlar

•  Işverenler, ev sahipleri, sosyal ve devlet hizmetleri, yasal hizmetler gibi kişi ve kurumlarla iletişim 
kurmanıza yardımcı olurlar

• Formları doldurmanıza yardımcı olurlar

• Kişisel sorunlar ve kritik durumlarda yardımcı olmak için sizi destekler ve özel hizmetlerle bağlantı 
kurmanızı sağlarlar

• Hemen yerleşmeniz için gerekli olan istihdam, sağlık, eğitim ve yasal konularla ilgili belirli belgeleri 
tercüme ederler

• Bir tercümanla bağlantı kurmanızı sağlarlar 

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? 211 numaralı telefonu arayın. 211, ödüllü bir bilgi ve 
başvuru yardım hattı olmanın yanı sıra Ontario’daki toplum, sosyal ve sağlık hizmetlerinin bulunmasını 
sağlayan bir çevrimiçi rehberdir. 211 yardım hattını aradığınızda, yüksek düzeyde eğitimli toplum 
hizmetleri yardımcılarıyla görüşürsünüz.

HİZMETLER NİAGARA KANADA’DA ÇEŞİTLİ NOKTALARDA VE HEM 
İNGİLİZCE HEM DE FRANSIZCA OLARAK SUNULMAKTADIR. Birden 
fazla dil konuşan yerleştirme hizmetleri personelleri ile birçok başka 
dilde de hizmet verilmektedir.
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BURAYA GÖÇ EDİN:

YERLEŞME



BURAYA GÖÇ EDİN:

YAYGIN 
EFSANELER
EFSANE: BİR KANADALI İLE EVLENİRSEM KANADA VATANDAŞI OLURUM

Bir Kanada vatandaşı ile evlenmek otomatik olarak Kanada Vatandaşı olmanızı sağlamaz.  
Bir Kanada vatandaşı olmak istiyorsanız gerekli adımları uygulamanız gerekmektedir. 

EFSANE: KANADA’YA GELMEK İÇİN SİZE BİR İŞ TEKLİFİ OLMASI GEREKİYOR

Kanada’ya Göç Etmek için iş, yöntemlerden biri olmasına karşın birçok başka yöntem daha 
bulunmaktadır. Bir ziyaretçi, yatırımcı, öğrenci, geçici işçi olarak gelmek ya da kalıcı oturma izni 
almak için başvurabilirsiniz.

EFSANE: GÖÇMENLİK PROGRAMINIZ, KANADA’DA YAŞAYABİLECEĞİNİZ 
YERLERİ SINIRLANDIRIR

Kanada’da kalıcı oturma iznine sahip olduğunuzda ülkenin her yerinde çalışabilir ya da yaşayabilirsiniz.

EFSANE: KANADA GÖÇMENLİĞİNE BAŞVURMAK İÇİN BİR TEMSİLCİYE 
İHTİYACINIZ VARDIR

Kanada göçmenliğine başvurmak için bir temsilciye ihtiyacınız yoktur. Birçok başvuru sahibi, dosyasını 
gözden geçirebilecek, eksiksiz olmasını sağlayacak ve kabul edilme şansını artırmak için bir uzmanla 
çalışmayı tercih etmektedir. Kanada’da Kanada göçmenlik dosyanızı sizin dışında temsil etmeye yetkili 
kişiler sadece:

• Eyalet baro birliğinden faaliyet belgesi olan sertifikalı avukatlar ve

• Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC - Immigration Consultants of 
Canada Regulatory Council)’ye (Kanada Göçmenlik Danışmanları Düzenleyici Konseyi) kayıtlı 
danışmanlar.
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NİAGARA KANADA’YA GÖÇ ETMEK İÇİN NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı (IRCC - Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada), göçmenlik politikasını belirler ve Kanada’ya kimlerin girebileceğiyle ilgili kararları verir. 
 Kanada’da eğitim, çalışma ya da Kanada’ya göç etmeye, vatandaşlığa, kalıcı oturma kartına ya da 
mülteci  korumasına başvurmak için IRCC web sitesini ziyaret edin.

KANADA VATANDAŞLIĞI İÇİN DİL GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

Kanada’nın 2 resmi dili vardır: İngilizce ve Fransızca. İki dilin birinde dil becerilerinizin kanıtını 
 sağlamanız gerekmektedir.

EXPRESS ENTRY (EKSPRES GİRİŞ) NEDİR?

Ekspres Giriş (EE - Express Entry), bir çevrimiçi göçmenlik başvuru sistemidir. İnsanların, bir 
profil göndermesini ve yetenekli bir göçmen olarak değerlendirilmelerini sağlar. En yüksek 
 sınıflandırmaya sahip adaylar, kalıcı oturma iznine başvurmaya davet edilir.

GELİŞ ÖNCESİNE YÖNELİK HİZMETLER NELERDİR?

Geliş öncesine yönelik hizmetler, Kanada’ya göç etmesi onaylanmış kişiler için ücretsiz çevrimiçi 
ya da yüz yüze uygulanabilen programlardır.

DİĞER SIK SORULAN SORULARIN YANITLARINI GÖRMEK İÇİN 
WWW.SETTLEMENT.ORG ADRESİNİ ZİYARET EDİN.
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