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اینجا زندگی 
 ،خوش آمدیدبه نیاگارا کانادا کنید

جامعه ای مهمان نواز و 
خانواده محور، مکانی عالی 
برای زندگی، کار و تحصیل.
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اینجا زندگی 
به نیاگارا کانادا خوش آمدید، کنید

جامعه ای مهمان نواز و 
خانواده محور، مکانی عالی 
برای زندگی، کار و تحصیل.
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بهترین
یکی از نیاگارا

 
برای خرید امالک واقعیر کاناداد

اماکن
اوسط قیمت فروش 

388,500$مجدد خانه MLS $CDN 2017

دارای ی کانادابزرگترین شهر ها
کمترین تردد است

به سی آساندستر
تورنتو و جهان

 Summer GO قطار آهن• 
خدمت از تورنتو  
 Daily GO قطار آهن• 
می رسد 2021 خدمت در سال  
 داخل میدان هوایی در 7• 
ساعت 1  

سبک زندگی 
و مجهزفعال

زمین گلف 40• 
عرصه 30 بیش از• 
 از مترکیلو +300 • 

واریسه رخدوچ یهامسیر

بهترین

10
 کمترین میزان
جرم و جنایت 
در شهرهای 
بزرگ کانادا

برای مناظر طبیعی
کشف و لذت بردن

پرتگاه نیاگارا        •
دریاچه ایری• 
اونتاریو دریاچه•  یک  فعالیت ها و جاذبه های

ی جهانیردشگرمقصد گ
آبشار نیاگارا• 
جشنواره شاو• 
کازینو و سرگرمی زنده • 

  مکان های برگزاری
جشنواره ها و رویدادها• 
غذاخوری به سطح جهانی• 

A+و برنامه های  ی تحصیلیگزینه ها
دانشجویی بین المللی

 ابتدایه مکتب 137• 
 ثانوی مکتب 26• 
 مستقل مکاتب 11• 
 کالج نیاگارا• 
دانشگاه براک• 

مسیر شراب نیاگارا 

کارخانه +96
ی شراب ها

یساز

انقالب آبجو صنایع دستی

ی محلی آبجوساز13
و در حال رشد

جغرافیای منحصر زهجای
را ایجاد  به فرد نیاگارا یک اقلیم مایکرو

می کند که بهترین آب و هوا را در 
!ارمغان می آورد کانادا به
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زیستن 
در اینجا

اکثر مردم به راحتی می توانند آبشار نیاگارا را که شهرت 
جهانی دارد روی نقشه پیدا کنند، اما این تنها راه برای یافتن 

در موقعیت ایده آلی در هارس شوی نیاگارا کانادا . ما نیست
طالیی انتاریوی جنوبی بین تورنتو و مرز ایاالت متحده 

.قرار دارد



:زیستن در اینجا

موقعیت

 1 میلیون نفر در 130
روز رانندگی

کیلو متر 800 
(مایل500 )

نیاگارا کانادا فقط آبشار نیاگارا نیست - منطقه ای است که از 
جوامع بسیاری از جمله شهرهای متوسط، شهرهای کوچک و 

.دهکده ها تشکیل شده است

شهرداری محلی نیگارا شامل موارد زیر میشود فورت  12•
ایری, پلهام, گریمزبی, لینکولن, آبشار نیاگارا, نیاگارا در 
دریاچه، بندر کولبورن, سنت کاترینس, تورولد, وینفلیت, 

ویالند و لینکلن غربی

 کیلومتر مربع با جمعیت کل 1,852 مساحت این منطقه • 
نفر است 449,098

این منطقه دارای سه مرکز شهری، سنت کاترینس، آبشار  • 
نیاگارا و ویلند است

یاچه ویژگی های طبیعی شاخص شامل دریاچه انتاریو، در • 
ایری و پرتگاه نیاگارا است

میلیون  2 ه رو به رشد تقریبااین منطقه بخشی از یک منطق•
دقیقه رانندگی است 30 نفری در

 ادا،انکر هشن ریتزرگبو، تورنتا تت زیرانتا یر وتما بارا اگین•
گی نندار یک نیدامیتو .دراد صلهفا مترکیلو 120 یباقرت

 ارااگینی لصفن آهار طقه روزانت دمخدر ا ید ینکی الع
GO سدمیر 2021 السدر ه کد ردیرگبو د رویبو تورنته ب 

 7 همچنین و همتحد تالیاا به لمللیا بین یزمر هگارگذ 5•
 یرستدسه کدارد ود وجی دگنرانت اعسک یدر اه رودگف

.دنکی مم راهفرا ان هجاز ه طقنر هه بادا انکارا اگیناز ان آس

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

کانادا

ایاالت 
متحده 
آمریکا

ً
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:زیستن در اینجا

موقعیت
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ْ

زیستن در اینجا:

زندگی تان را بسازید
یک مکان برای زندگی را دریابید

یکی از اولین کارهایی که هنگام آمدن به نیاگارا کانادا باید انجام دهید این است که مکانی برای زندگی پیدا کنید. یافتن محل سکونت 
 دشوار باشد اما نیاگارا دارای محالت سکونت متعددمیباشد. این مکان ها نزدیک سهولت ها، خدمات اجتماعی و اماکنی میتواند بعضا

موقعیت دارد که شما منحیث محل بود و باش در جستجوی آن هستید. چه بخواهید در شهر زندگی کنید یا خارج از شهر، در خانه یا 
. آپارتمان، گزینه های زیادی برای شما وجود دارد

فرصت های کاری 
نیاگارای کانادا مکانی عالی برای یافتن وظیفه ای است که اغلب دستمزدی را پرداخت می کند که برای زندگی راحت کافی است. 

 کارمند استخدام میکند و اگر شمادر جستجوی وظیفه هستیدمکان های زیاد وجود دارد که شرکت ها اکثریت کارفرمایان معموال
.تشریحات و نیازمندی های وظایف موجود در حوزه های مختلف و وظایف مختلف را در آن اعالن می نمایند

تجارت خود را آغاز نمایید
آغاز نمودن و داشتن یک تجارت در نیاگارا آسانتر است. چقدر آسان است؟ نیاگارای کانادا منحیث دوهمین مرکز اونتاریو برای برای 

حوزه قضایی آمریکا در این مطالعه رتبه بندی شد. کارآفرینان متوجه خواهند ش 76 از تمام— کسب و کار در مجموع و رقابتی تر  
وکار شخصی وجود دارد. اندازی کسب وکار نیاگارا، کمک زیادی را. برای راه های پشتیبانی کسب که با کمک بسیاری از سازمان

توجه به صحت و محافظت 
پرداخت می شود. مراقبت صحی در نیاگارا توسط  (OHIP) هزینه خدمات صحی اولیه در انتاریو توسط طرح بیمه درمانی انتاریو

. صحت نیاگارا ارائه میگردد، این سیستم دارای شش شفاخانه و سایر سهولت های صحی است که توسط دولت تمویل میشود

خدمت ساحوی پولیس نیاگارابه منظور حفاظت ساکنین و بازدید کنندگان نیاگارا کار میکند. نیاگارا کانادا از نظر کمترین میزان جرم 
.شهر بزرگ کانادا قرار دارد 10 و جنایت در میان



ً

ً   
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زیستن در اینجا:

آموزش
خدمات اطفال

والدین اطفال نوزاد و دانش آموزان جوان میتوانندخدمات مراقب اطفالرا به آسانی پیدا کنند، این کار خدمت به آنها اجازه میدهد تا به 
را دریابید جاهایی که اماکن  EarlyON  خوب معلوم خواهند شد. شما همچنان میتوانید مراکزفکر آرام کار کنند که اطفال آنها بعدا

خوش آمدید برای والدین و مراقبین دارای اطفال میباشد تا با سایر فامیل ها و متخصصین ارتباط برقرار نمایند. مکارتب مونته سوری 
.و مراکز مراقبت روزانه دارای مجوز، جایگزین های دیگری برای ارائه بهترین آموزش و مراقبت به جوانان شما هستند

آموزش ابتدایی و ثانوی 
 سالگی یا تا زمانی که از لیسه عالی فارغ التحصیل شده اند به مکتب بروند. برای اطفال کمتر از 18 همه اطفال در انتاریو باید تا سن

و همچنین بسیاری از مکاتب خصوصی مستقل وجود دارد که آموزش ابتدایی ( رایگان )سال، چهار سیستم مکاتب دولتی معتبر و 18
. کنند آموزان در نیاگارا ارائه می و متوسطه با کیفیت باال را برای دانش

آموزش بعد از دوره ثانوی 
بعد از دوره لیسه دانش آموزان میتوانند به تحصیل خویش ادامه دهند . آنها میتوانند دردانشگاه براک یا کالج نیاگارابه تحصیالت 

 خویش ادامه دهند، که هر دو برنامه های علمی قوی، تحقیقات پیشرفته و امکانات در سطح جهانی را ارائه می دهند. همچنین بیش از
.کالج و دانشگاه دیگر در این نزدیکی وجود دارد 15

باید قبل   به یاد داشته باشید که اگر شما از قبل تبعه کانادا نیستید و میخواهید برای مدت بیتش از شش ماه در کانادا تحصیل کنیدلطفا *
.از رسیدن تان اجازه مطالعه را بدست آورید

دانش آموزان بین المللی
ادارات مختلف برنامه های وسیع از تحصیالت ثانوی و بعد از آن را به دانش آموزان بین المللی عرضه می نمایند. در کنار آن 
:خدمات حمایوی نیز موجود است که در راستای انتقال زندگی به کانادا کمک میکند. این خدمات میتوانند شامل موارد ذیل شوند

برنامه های زبان انگلیسی• 
خدمات ورود و گرایش دانشجویان بین المللی• 
بیمه صحی• 
باشگاه ها و فعالیت های فرهنگی• 
طیف گسترده ای از پشتیبانی• 

برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه درخواست، 
با هر موسسه تماس بگیرید.
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زیستن در اینجا:

کار هایی که 
باید انجام دهید

در نیاگارا کانادا تفریح نامحدودی وجود دارد. مردم محلی این فرصت را دارند که با رانندگی کوتاهی از آبشارهای نفس گیر و در 
الزم نیست خانه آن می آیند، گردشگران زیادی برای دیدن طح جهانی که سشراب زندگی کنند. برای یافتن جاذبه های در کشور رکز م

.را ترک کنید

های نیاگارا،  سازی زندگی در نیاگاراکانادا یعنی لذت بردن از شراب جدید مورد عالقه همراه با پنیرهای محلی در یکی از شراب
نشستن در میان تماشاگران برای اجرای تئاتر در سطح جهانی، بازی گلف مشرف بر رودخانه نیاگارا، یا استراحت در یک آبگرم 

گاه  انگیز شدن از شگفتی طبیعی است که پرتگاه نیاگارا، ذخیره زده شدن از صدای آبشار، شگفت درجه یک. این به معنای شگفت
.  نیاگارا برای زیباترین رانندگی یکشنبه در جهان Parkway کره جهانی یونسکو است، یا دنبال کردن زیست

 از روزهای آفتابی فراوان و کیفیت هوای خوب در منطقه با فصل نیست، همیشه چیزی در تقویم در نیاگارا کانادا وجود دارد. مطمئنا
لذت خواهید برد. هر ماه چندین رویداد و جشنواره مبتنی بر جامعه را به همراه دارد 

از بزرگ تا کوچک، صدها دلیل برای جشن گرفتن زندگی در یکی 
از مشهور ترین مقاصد جهان وجود دارد.
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زیستن در اینجا:

سرگرمیو 
فضای باز

 آورد و هر یک هوای  کند که چهار فصل متمایز را به ارمغان می فرد نیاگارای کانادا، آب و هوایی را ایجاد میجغرافیای منحصربه
.آورد تازه را برای لذت بردن از تفریح و فضای باز به وجود می

 39 زمین گلف، 48 کیلومتری منطقه، 300 بهار، تابستان و خزان بهترین زمان ها برای لذت بردن از مسیرهای دوچرخه سواری
روی در مسیر  منطقه حفاظت شده از طبیعت، و سواحل و اسکله های متعدد دریاچه ایری و دریاچه انتاریو است. همچنین زمان پیاده

های طبیعی پرتگاه نیاگارا است. در زمستان، ورزش ملی ما، هاکی روی   روی کانادا، و کشف شگفتی ترین مسیر پیادهبروس، طوالنی
یخ را امتحان کنید، یا اسکیت را در یکی از بیش از سی ورزشگاه در منطقه یاد بگیرید.

در هر زمانی از سال، امکانات تفریحی عالی را خواهید یافت - از 
استخرهای عمومی گرفته تا امکانات ورزشی و مراکز اجتماعی. 



مهاجرت اینجابه 
کنید

انتخاب یک خانه جدید، نقل مکان به آنجا و یافتن 
نیاگارای شغل می تواند چالش برانگیز باشد. در 

پشتیبانی زیادی وجود دارد که به شما کمک  کانادا
می کند این تجربه را تا حد امکان آسان کنید. 
پشتیبانی در سراسر روند به شمول مهاجرت، 
یافتن خانه، یافتن وظیفه، دسترسی به خدمات 

.دولتی و اجتماعی و غیره وجود دارد
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 به اینجامهاجرت 
کنید

انتخاب یک خانه جدید، نقل مکان به آنجا و یافتن 
شغل می تواند چالش برانگیز باشد. در نیاگارای 

کانادا پشتیبانی زیادی وجود دارد که به شما کمک 
می کند این تجربه را تا حد امکان آسان کنید. 
پشتیبانی در سراسر روند به شمول مهاجرت، 
یافتن خانه، یافتن وظیفه، دسترسی به خدمات 

دولتی و اجتماعی و غیره وجود دارد.
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به اینجا مهاجرت کنید:

قبل ازرسیدن 
به اینجا

دولت کانادا بسیاری از خدمات رایگان قبل از ورود را به صورت آنالین یا حضوری تأمین می کند تا به شما کمک کند برای زندگی 
روز در مورد اسناد مورد نیازخود را  توانید اطالعات به سایت دولت کانادا نیز مکانی است که می در نیاگارای کانادا آماده شوید. وب

دریافت کنید.

پس از دریافت مدارک اقامت دائم و اگر هنوز در خارج از نیاگارا کانادا زندگی می کنید، خدمات پیش از ورود می تواند به شما 
کمک کند:

ک کنیدکانادا را درزندگی در  • 

یافتن شغل در کانادا، دسترسی به بازار  • 
کار و اطالعات

در مورد زبان و سایر مهارت ها برای سازگاری با جامعه کانادا  • 
بیاموزید

در مورد خدمات تسویه حساب رایگان در دسترس پس از ورود  • 
خود بیاموزید

:شما می توانید برای هر تعداد خدماتی که نیاز دارید بدون پرداخت هزینه ثبت نام کنید. خدماتی که ممکن است مفید باشند عبارتند از

برنامه آموزشی مدیریت ایمنی غذا قبل 
از ورود خدمات آنالینی را برای کمک 

ابزارهای مورد نیاز  به افراد ماهر با
نوشیدنی  برای کار در صنعت غذا و

.ارائه می دهد

Settlement.org از  قبل وبینارهای
ورود، منابع و یک طرح تسویه حساب 

شخصی را فراهم می کند تا به شما کمک 
کند تا برای مهاجرت خود به کانادا آماده 

.شوید

 خدمات آنالینی انجمن کارآموزی کانادا
را برای کمک به تازه واردان برای آماده 
شدن برای دوره های کار آموزی و یافتن 
کار در مشاغل حرفه ای ماهر ارائه می 

دهد.
پالن گذاری برای کاناداخدمات حضوری 

و جلسات توجیهی قبل از ورود  و آنالین
را برای مهاجران طبقه اقتصادی و طبقه 

.خانوادگی ارائه می دهد

PrepCan  خدمات استخدام آنالین قبل
از ورود به مهاجران اقتصادی، همسران 

و وابستگان بزرگسال آنها را همراه با 
اطالعاتی در مورد بازار کار و کمک 

به رزومه، مهارت های مصاحبه و 
.ارائه می دهد جستجوی شغل شما

Access - Canadian 
Employment Connections 

خدمات آنالینی را برای کمک به تازه 
واردان تحصیل کرده بین المللی در 
زمینه مهندسی، خدمات مالی، منابع 

بشری، تکنالوژی معلوماتی و فروشات و 
.بازاریابی ارائه می دهد

Build ON  به آماده سازی مهاجران
جدید برای کار در مشاغل ماهر در 

.انتاریو کمک می کند

دولت کانادا مراجعه نموده و در مورد خدمات  به ویب سایت
قبل از اسکان جستجو نمایید.
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به اینجا مهاجرت کنید:

مستقرشدن
روزهای اول شما در نیاگارا کانادا بسیار شلوغ خواهد بود. مهم است که برای ثبت نام در همه برنامه ها و تهیه مدارکی که نیاز دارید 

زمان بگذارید. در روزهای اول شما باید:

فکر کنیدثبت نام در یک کورس زبانی انگلیسی در مورد 

طفل تان را در مکتب شامل سازید

 خدمت مراقب طفل را پیدا کنیدخدمات اطفال:

یک کتابخانه عامه را پیدا کنید که به خانه شما نزدیک باشد

ثبت نام کنیدجواز رانندگی انتاریو به 

گروه های فرهنگیودینی بپیوندیدبه 

بدست آوریدحقوق خویش معلومات بیشتر در مورد

آشنا نیازمندی های مالیه بر عواید وقوانین کاناداخود را با
سازید

برای راهنمایی در مورد کارهایی که باید انجام دهید، یافتن 
یک ارائه دهنده مسکن خدمات در دسترس و ارتباط با جامعه، 

از بازدید کنید

پیدا کنیدمکان برای زیستن یک 

شماره بیمه ملی ثبت نام کنیدبرای 

با یک مشاور استخدام برای آغاز نمودن جستجوی وظیفه 
مالقات نمایید

 ثبت نام کنیدیک کارت صحی برای 

جاده های شهر و بایسکل رانی را بدست آوریدنقشه های 

را ایجاد نماییدیک حساب بانکی 
 را پیدا کنیدیک داکتر فامیل 
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به اینجا مهاجرت کنید:

مستقرشدن
تازه واردن تعداد زیادی از ایجنسی هایی عرضه کننده خدمات مستقر شدنوادارات که با شمادر عرصه برقراری ارتباط با مردم 

جامعه کمک میکند، خواهند یافت. 

:برای معلومات و کمک نخستین ارتباط شما است. کارمند اسکان میتواند شما را کمک کند تا یک کارمند اسکان

ت آوریددر مورد جامعه جدید خود جستجو کنید و معلومات بدس•

ارائه اطالعات و منابع به روز• 

عی و دولتی، خدمات حقوقی و غیره به شما کمک کندکان، خدمات اجتمادر برقراری ارتباط با کارفرمایان، مال•

در پر کردن فورمه ها به شما کمک کند• 

انی ارائه دهد و شما را با خدمات تخصصی وصل کندبرای کمک به مشکالت شخصی یا شرایط بحرانی، پشتیب•

 و امور حقوقی الزم برای اسکان فوریترجمه اسناد محدود مربوط به استخدام، بهداشت، آموزش•

شما را به یک ترجمان متصل کند • 

یک خط راهنمایی اطالعات و ارجاع برنده جایزه و  211.  را در موبایل تان دایل نمایید211نمیدانید از کجا آغاز کنید؟ شماره 
فهرست آنالین برای یافتن خدمات اجتماعی، اجتماعی و بهداشتی در انتاریو است. رهنماهای خدمات اجتماعی آموزش دیده به خط 

.پاسخ می دهند 211 کمک

خدمات در مکان های مختلف در سراسر نیاگارای کانادا به دو زبان انگلیسی و فرانسوی در دسترس 
.بسیاری از زبان های دیگر نیز از طریق کارکنان چندزبانه اسکان در دسترس هستند. هستند
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به اینجا مهاجرت کنید:

اسطوره 
هایعام

هنگامیکه با یک تبعه کانادا ازدواج کنم من یک کانادایی میشوم :اسطوره
ازدواج با یک شهروند کانادایی به طور خودکار به شما شهروندی کانادا نمی دهد. اگر میخواهیدشهروند کاناد شویدشما راید مراحل 

. مورد نیاز را تعقیب نمایید

شما به یک پیشنهاد وظیفه نیاز دارید تا شهروند کانادا شوید :اسطوره
پیشنهاد وظیفه یک راه است اما راه های دیگر مهاجرت به کانادانیز وجود دارد. شما می توانید به عنوان یک بازدید کننده، یک 

سرمایه گذار، یک دانشجو، یک کارگر موقت یا یک مقیم دائم درخواست دهید.

برنامه مهاجرت شما محل زندگی شما را در کانادا محدود می کند :اسطوره
.هنگامی که شما مقیم دائم کانادا هستید، می توانید در هر نقطه از کشور زندگی و کار کنید

برای درخواست مهاجرت به کانادا به نماینده نیاز دارید :اسطوره
برای درخواست مهاجرت به کانادا نیازی به نماینده ندارید. بسیاری از متقاضیان کار با متخصصی را انتخاب می کنند که بتواند 

پرونده آنها را بررسی کند و از کامل بودن و داشتن بهترین شانس برای پذیرش اطمینان حاصل کند. در کانادا، تنها افرادی که مجاز 
به نمایندگی پرونده شما برای مهاجرت به کانادا هستند، غیر از خودتان، عبارتند از:

که درجامعه وکالی اوالیت خویش در وضعیت خوب قرار داشته باشند ووکالی دارای مدرک   •

راجستر باشند.(ICCRC )شورای تنظیم مقررات مهاجرت کانادامشاورانی که در •
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به اینجا مهاجرت کنید:

پرسش 
هایعام

چگونه می توانم برای مهاجرت به نیاگارا کانادا ثبت نام کنم؟
سیاست مهاجرتی را تعیین می کند و تصمیم می گیرد که چه کسی می تواند  (IRCC )اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا

وارد کانادا شود برای درخواست تحصیل، کار یا مهاجرت به کانادا، درخواست شهروندی، کارت اقامت دائم یا حمایت از پناهندگی به 
. مراجعه کنید IRCC وب سایت

شرایط زبان برای شهروندی کانادا چیست؟
. انگلیسی و فرانسوی. شما باید سند مهارت در یکی از زبان ها را تهیه نماییدزبان رسمی دارد 2 کانادا

اکسپرس اینتری چیست؟
یک سیستم آنالین برای پناهندگی است. این امکان را به افراد می دهد تا مشخصات خود را ارسال کنند و به ( EE )اکسپرس اینتری

.عنوان یک مهاجر ماهر در نظر گرفته شوند. از داوطلبان با باالترین رتبه، دعوت می شود برای اقامت دائم اقدام کنند

خدمات قبل از رسیدن چیست؟
برنامه های آنالین یا حضوری رایگان برای افرادی است که مجوز مهاجرت به کانادا را دریافت کرده اند.خدمات قبل از ورود 

.مراجعه کنید WWW.SETTLEMENT.ORGبرای پاسخ به سایر سواالت مکرر به 
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