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ژوند دلته 
، د یو ښه راغالستنیاګرا کاناډا ته وکړئ

ښه راغالست او کورنۍ پربنسټ 
ټولنه، د ژوند کولو، کار کولو او 
.مطالعې لپاره مناسب غوره ځای
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دلته ژوند 
نیاګرا کاناډا ته ښه راغالست، د یو وکړئ

ښه راغالست او کورنۍ پربنسټ 
ټولنه، د ژوند کولو، کار کولو او 
مطالعې لپاره مناسب غوره ځای.
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نیاګرا 

په کاناډا کې 
امالکو پیرودلو لپاره غوره ځایونو څخه دې د

د کور د پلور 
388,500$اوسط نرخ MLS $CDN 2017

یو له لږ  یو ښارونولوکاناډا د 
ترافیکي ګڼې ګوڼې څخه دی

ته  ۍټورنټو او نړ
اسانه السرسی

 GO Train د اوړي• 
د ټورنټو څخه خدمت  
 GO Train ورځنی• 
کې رارسیږي 2021 خدمت په  
 ساعت کې دننه 1 په• 
ډګرونه هوایی 7  

 فعال ژوند طرز
مجهز شوی

لوبغالې 40 د ګالف•
میدانونه +30• 
د  کیلومتره +300•

الرې چلولو سایکل

غوره

10
 د کاناډا

 میټروپولیټن سیمو
کې د جرمونو ټیټه 

کچه

د سپړلو او خوند اخیستلو 
منظرې طبیعي لپاره

د نیاګرا پیچومۍ• 
د ایری جهیل• 
د اونټاریو جهیل•   د نړیوال سیاحت منزل

فعالیتونه او جاذبې
د نیاګرا ابشارونه• 
د شو فستیوال• 
کیسینو او د ژوندی بڼې  •

ځایونه ساتیرۍ
فستیوالونه او غونډې• 
د نړۍ په کچه خواړه• 

A+او  د ښوونې روزنې اختیارونه
نړیوال زده کونکو پروګرامونه

 لومړنې ښوونځي 137• 
 ثانوي ښوونځي 26• 
 خپلواکه ښوونځي 11• 
 د نیاګرا پوهنځي• 
د بروک پوهنتون• 

ره د نیاګرا شراب ال

شراب خانې+96

ې انقالبافټ بیرد کر

ځایي شرابخانې +13
ښتاو ک

د نیاګرا ځانګړې نسبو
جغرافیه یو کوچنۍ اقلیم رامینځته کوي 

چې په کاناډا کې غوره هوا تولیدوي!
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دلته ژوند 
کول

ډیر خلک په اسانۍ سره په نقشه کې د نړۍ نامتو نیاګرا 
فالس موندلی شي، خو دا زموږ د موندلو یوازینۍ الر نه 

په مثالي توګه د سویلي اونټاریو د طالیی  نیاګرا کاناډا. ده
متحده ایاالتو پولې  د هارشوو په مینځ کې د ټورنټو او

.ترمینځ موقعیت لري



دلته ژوند کول:

موقعیت

-ورځ په سفر کې1د 
ملیون خلک 130 

لومترهکی800 
(میله)500 

نیاګرا کاناډا یوازې د نیاګرا فالس نه دی – دا د ډیرو ټولنو 
څخه جوړه شوې یوه سیمه ده، پشمول د متوسط کچې ښارونه، 

کوچني ښارګوټي او کلي.

روالۍ کې دا شاملې دي فورټ یي ښاځا 12 په نیاګرا کې • 
ل, یایری, پیالم, ګریمسبي, لنکن, د نیاګرا فالس, نیاګرا پر جه
پورټ کولبورن, سینټ کیترین, تورولډ, وینفلیټ, ویلنډ او 

لویدیځ لنکن

 مجموعي نفوس سره په ټولیزه توګه 449,098 دا سیمه د•
احاطه راګیروي 2 کیلومتره 1,852

دا سیمه درې ښاري مرکزونه لري، سینټ کترینز، نیاګرا •
فالس او ویلنډ

ې کې د اونټاریو جهیل، د ایری ړتیاود پام وړ طبیعي ځانګ•
جهیل او د نیاګرا پیچومۍ شاملې دي

ملیون خلکو د 2  دقیقو په سفر کې د نږدې 30 دا سیمه د•
کښت ساحې برخه ده

نیاګرا د کاناډا ترټولو لوی ښار ټورنټو ته د موټر یا  • 
کیلومتره لرې ده. یو ښکلي  120 ټرانزیټ له الرې تقریبا

کې راتلونکی ټورنټو ته او له  2021 چکر ووهئ یا په
 څخه د ورځني خدمت سره د نیاګرا موسمي ګو ټرین

(Niagara Seasonal GO Train ) خدمت کې بیرته
 کښینئ او آرام وکړئ

نړیوالې پولې او همدارنګه د یو ساعت 5 متحده ایاالتو ته •
هوایی ډګرونه شتون لري چې د نیاګرا کاناډا 7  په سفر کې

څخه د نړۍ هر ځای ته اسانه السرسی چمتو کوي

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

کاناډا

د امریکا 
متحده 
ایاالت

  

  

  

  

ً
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موقعیت
دلته ژوند کول:
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ً

دلته ژوند کول:

خپل ژوند جوړ کړئ
د ژوند کولو لپاره ځای ومومئ

یو له لومړیو شیانو څخه چې تاسو به یې کولو ته اړتیا ولرئ کله چې تاسو نیاګرا کاناډا ته راشئ د اوسیدو لپاره ځای ومومئ. د کور 
موندل ځینې وختونه ننګونه کیدی شي، خو نیاګرا د رقابتي نرخونو سره د کور ډیر انتخابونه لري، چې د اسناتیاو، د ټولنې خدماتو او 
د کورنۍ مرستې لپاره ځایونو ته نږدي دي.ایا غواړئ په ښار کې ژوند وکړئ یا یوازې د ښار څخه بهر، په کور یا اپارتمان کې، نو 

دلته ستاسو لپاره ډیر اختیارونه شتون لري. 

د کار فرصتونه 
نیاګرا کاناډا د دندې موندلو لپاره عالي ځای دی چې ډیر وختونه معاش ورکوي چې د آرامه ژوند کولو لپاره کافي وي. د نیاګرا لوی 

 استخداموي، او که چیرې تاسو د کار په لټون کې یاست نو دلته ډیر ځایونه شتون لري چیرې چې شرکتونه د کارګمارونکي معموال
هغو دندو توضیحات او اړتیاوې پوسټ کوي کوم چې په ډیرو صنعتونو او دندو ډولونو کې شتون لري.

خپل شخصي کاروبار پیل کړئ
په نیاګرا کې د سوداګرۍ پیل کول او مالکیت اسانه دی.څومره اسانه؟ نیګارا کاناډا د اونټاریو دوهم خورا لګښت رقابتي مرکز په 

ت حدودو څخه ډیر ی امریکایی قانونى صالح76توګه په ټولیز ډول د سوداګرۍ لپاره درجه بندي شوې — او په څیړنه کې د ټولو 
سیالي دی. متشبثین به ومومي چې د نیاګرا د ډیرو سوداګرۍ مالتړ سازمانونو په مرسته د خپل شخصي سوداګرۍ پیل کولو لپاره دلته 

ډیر مالتړ شتون لري.

روغتیا پاملرنې او خوندیتوب 
د نیاګرا په نیاګرا کې روغتیایی پاملرنه کیږي. لخوا تادیه ( OHIP)پالن د اونټاریو روغتیا بیمې خدمتونه طبي په اونټاریو کې ابتدایي 

روغتیا لخوا چمتو کیږي، یو عامه تمویل شوی سیسټم چې شپږ روغتونونه او ډیر نور طبي تاسیسات لري. 

د د نیاګرا سیمه ایز پولیس خدمت د نیاګرا اوسیدونکو او لیدونکو خوندي ساتلو لپاره کار کوي.نیګارا کاناډا د کاناډا میټروپولیټن سیمو 
 شمیر کې ده.10کې د جرمونو ترټولو ټیټې کچې لپاره په 



ً
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دلته ژوند کول:

ښوونه او 
روزنه

د ماشومانو خدمتونه
د نوو زیږیدلو او ځوان ابتدایي ښوونځي کونکي والدین کولی شي په اسانۍ سره د ماشوم پاملرنې خدمتونهومومي، دوی ته اجازه 

مرکزونه هم  EarlyON ورکوي چې د ذهني آرامۍ سره کار وکړي چې د دوی د ماشومانو به ښه پاملرنه وشي.تاسو کولی شئ د
ومومئ، کوم چې د والدینو او پالونکو لپاره د ښه راغالست ځایونه دي چې د ماشومانو سره رایوځاې شي ترڅو د نورو کورنیو 

او مسلکیانو سره وصل شي. د مونټیسوري ښوونځي او جواز لرونکي د ورځې پاملرنې مرکزونه اضافي بدیلونه دي ترڅو ستاسو 
.ځوانانو ته غوره ښوونې او روزنې او پاملرنې چمتو کړي

ابتدایي او ثانوي ښوونه او روزنه 
کلنۍ پورې ښوونځي ته الړ شي یا تر هغه چې دوی له ثانوي ښوونځي څخه فارغ  18 په اونټاریو کې ټول ماشومان اړمن دي چې تر

( وړیا)کالو څخه کم عمره ماشومانو لپاره، دله څلور ښه تاسیس شوي او نامتو عامه ښوونځیو سیسټمونه  18 التحصیل شوي نه وي. د
او همدارنګه ډیر خپلواک خصوصي ښوونځي شتون لري چې په نیاګرا کې زده کونکو ته د لوړ کیفیت ابتدایي او ثانوي ښوونې او 

. روزنې وړاندې کوي

 د ثانوي وروسته ښوونه او روزنه
کې زده کړې ید عالي لیسې څخه وروسته، زده کونکي کولی شي خپل د ثانوي وروسته ایا د بروک پوهنتون یا د نیاګرا پوهنځ

 بشپړولو ته دوام ورکړي، چې دواړه یې قوي علمي برنامې وړاندیز کوي، پرمختللي څیړنې، او د نړۍ په کچه اسانتیاوې.دلته نږدې
15

ً

نور پوهنځي او پوهنتونونه هم شتون لري. 

 په یاد ولرئ، که چیرې تاسو دمخه د کاناډا اوسیدونکی نه یاست، او تاسو په نیاګرا کې د شپږو میاشتو څخه ډیر لپاره د زده لطفا * 
.کړې پالن جوړوې، نو تاسو به خپل د رارسیدو دمخه د مطالعې جواز لیک ته اړتیا ولرئ

نړیوال زده کونکي
خه اپر هسر توماخد تړمال لړ یو دته کونکو زده نړیوالو  سسېمو نېزور وا نېوښو ستهورو ينوثا د وا ينوثا شخصي وا مهعا یرډ
:ويل امشوي شر ذکدې النن کممې کو اتدمخدې ړي.پوکه ترسمې کږد یله پد ژوند ې کاډا انکه پره سو استو رڅتوي کز دیوړانې امرنب

د انګلیسي ژبې پروګرامونه• 
د رارسیدو خدمات او د نړیوالو محصلینو تمایل•
صحي بیمه• 
کلبونه او کلتوري فعالیتونه• 
د مالتړ پراخه ډول• 

څنګه درخواست وکړئ په اړه د نورو معلوماتو 
لپاره د هرې ادارې سره اړیکه ونیسئ.
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دلته ژوند کول:

د ترسره کولو 
لپاره کارونه

 ډنلد ې کز رکمه پواد یهو رابشد او ه خڅار شابا یس الفي کونکراښزړه د ک لخی ایوي.ځري یاتسدود حالمې کاډا انکرا اګینه په تدل
ي.راځه تدو یلې یان یالنیسر ډیې چږدئ ریپور کاره پلو دلونمو ونایځوړ ام پد ه چکه پړۍ ند رئ لنا یاړتو استري. له ټګد ژونو لوهر کچ

شراب نوي خوښې د شوي یوځای سره پوڅو ځایی د کې خانو شراب ډیرو په نیاګرا د چې ده معنا پدې کاناډا  لکو ندوژ کې اګرنیا په
څخه خوند واخلئ، د نړۍ په کچه د تیاتر نندارې لپاره په لیدونکو کې ناست، د نیاګرا سیند ته په ننداره د ګالف لوبه کول، یا په لوړ 
پوړ سپا کې آرام وکړئ.دا پدې معنا ده چې د ابشار په غږ حیران کیدل، د طبیعي حیرانتیا په اړه حیرانه کیدل د نیاګرا پیچومۍ دی، 

UNESCO World Biosphere Reserve )د یونیسکو نړیوال بایوسفیر ریزرو
 

، یا په نړۍ کې د یکشنبې تر ټولو ښکلي موټر (
. چلولو لپاره د نیاګرا پارک ویې تعقیبوي

موسم مهمه ندې، په نیاګرا کاناډا کې تل په کلیزه کې یو څه شتون لري. تاسو ډاډه یاست چې په سیمه کې د پریمانه لمر ورځو او ښه 
. هوا کیفیت څخه خوند واخلئ. هره میاشت د ټولنې پر بنسټ ډیری غونډې او فیستوالونه راوړي

له لوی څخه تر کوچني پورې، په نړۍ کې یو له خورا مشهور ځایونو کې د ژوند کولو 
لمانځلو لپاره سلګونه دلیلونه شتون لري.
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دلته ژوند کول:

او  ساعت تیرې
بهر تفریح

د نیاګرا کاناډا ځانګړې جغرافیه هغه هوا رامینځته کوي چې څلور جال موسمونه راوړي، او هر یو د ساعت تیری او بهر تفریح څخه 
.خوند اخیستو لپاره د تازه هوا ساه راوړي

طبیعت ساتنې ساحې، او په لیک ایری او  39 ګالف کورسونو، 48 کیلومتره بایک ځغلولو، 300 پسرلی، دوبي او مني د سیمې د
لیک اونټاریو کې ډیر ساحلونه او د اوبو غاړې خوند اخیستو لپاره غوره وختونه دي. همدا وخت دی چې د کاناډا تر ټولو اوږده پیاده 

الره، د بروس ټریل باندې چکر ووهئ ، او د نیاګرا پیچومۍ طبیعي حیرانتیا وپلټئ. په ژمي کې، زموږ ملي سپورت، آیس هاکي هڅه 
وکړئ، یا په سیمه کې له دېرشو څخه په ډیرو میدانونو کې ښویېدا زده کړئ.

د کال په هر وخت کې به تاسو غوره ساعت تیری اسانتیاوې ومومئ – د عامه المبو 
حوضونو څخه د سپورت اسانتیاوو او د ټولنې مرکزونو پورې. 



 دلته هجرت
نیاګرا کاناډا - نیاګرا ته هجرت وکړئ وکړئ

د نوي کور غوره کول، هلته تلل، او د دندې 
کې  نیاګرا کاناډاموندل ستونزمن کیدې شي. په 

د امکان تر حده دا تجربه اسانه کولو کې ستاسو 
سره د مرستې لپاره ډیر مالتړ شتون لري.مالتړ 

په ټوله پروسه کې شتون لري پشمول کډوالۍ، 
د کور موندل، د کار موندل، دولتي او ټولنیز 

خدماتو ته السرسی، او نور.
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دلته هجرت 
وکړئ

د نوي کور غوره کول، هلته تلل، او د دندې 
موندل ستونزمن کیدې شي. په نیاګرا کاناډا کې 
د امکان تر حده دا تجربه اسانه کولو کې ستاسو 
سره د مرستې لپاره ډیر مالتړ شتون لري.مالتړ 

په ټوله پروسه کې شتون لري پشمول کډوالۍ، 
د کور موندل، د کار موندل، دولتي او ټولنیز 

خدماتو ته السرسی، او نور.
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دلته هجرت وکړئ:

 ستاسو
رارسیدو دمخه

د کاناډا حکومت د رارسیدلو دمخه ډیر وړیا خدمتونه آنالین یا په شخصي توګه تمویل کوي ترڅو ستاسو سره په کاناډا نیاګرا کې 
ژوند ته چمتو کیدو لپاره مرسته وکړي. د کاناډا حکومت ویب پاڼه هم هغه ځای دی چیرې چې تاسو د اړین معلوماتو ترالسه کولو 

په اړه تازه معلومات ترالسه کولی شي.

وروسته له دې چې تاسو خپل د دایمي استوګنې کاغذونه ترالسه کړل او که چیرې تاسو الهم د نیاګرا کاناډا بهر ژوند کوئ، د 
رارسیدو دمخه خدمتونه ستاسو سره مرسته کولی شي:

په کاناډا کې په ژوند وپوهیږئ•

زار او په کاناډا کې دنده ومومئ، د کار با•
معلوماتو ته السرسی ومومئ

ره د ژبې او نورو مهارتونو په اړه پاد کاناډا ټولنې سره د تطابق ل•
زده کړئ

ړیا اوسیدو خدماتو په اړه زده کړئستاسو د رارسیدو وروسته د و•

تاسو کولی شئ بې لګښته څومره چې تاسو اړتیا لرئ دومره ډیرو خدماتو لپاره ځان ثبت کړئ هغه خدمتونه چې ممکن ګټور وي 
پدې کې شامل دي:

السرسی - د کاناډا د کارموندنې ارتباط 
آنالین خدمات وړاندې کوي ترڅو په 

نړیواله کچه تعلیم یافته نوي راغلو 
سره د انجینرۍ، مالي خدماتو، بشري 

سرچینو، معلوماتي ټیکنالوژۍ او پلور او 
بازارموندنې په برخه کې دندې موندلو 

کې مرسته وکړي.

 ارتهمې کو اریټاونه پوې شوړ جاړه دې پ
 داره پلو ولکار کد ې کو ونارتجتي کرونل

.يکو ستهمر کې لوکو چمتو لواکډ ينو

د کاناډا د زده کړې فورم آنالین خدمتونه 
چمتو کوي ترڅو نوي راغلو سره د زده 
کړې لپاره چمتو کولو کې مرسته وکړي 
او د مهارت لرونکي سوداګرۍ مسلکونو 

کې کار ومومي.

 د کاناډا لپاره پالن کول د اقتصادي طبقې
او د کورنۍ طبقې کډوالو ته په شخصي 

او آنالین توګه خدمتونه او د رارسیدو 
.دمخه بلدتیا ناستې چمتو کوي

PrepCan دوید و، ډوالکادي صتاق 
د  ته نکووکو رنحصاا لعبا وا منومیر

 هونتدمخې دنونارمکد ه خدمدو یرارس
 اړهه پازار بار کد وي، کدې وړانن الیآن

کې مر د ،مخینې رکا د سوستا وا تمامعلو
وي.که ترسمې کون ټلار کد او و ونارتهم

د ررسیدو دمخه د خوړو خوندیتوب 
مدیریت روزنیز پروګرام آنالین خدمتونه 

چمتو کوي ترڅو د مهارت لرونکو 
اشخاصو سره د خواړو او مشروباتو 

صنعت کې د کار کولو لپاره اړین وسایلو 
سره مرسته وکړي.

Settlement.org  د رارسیدو دمخه
ویبینارونه، سرچینې او د شخصي 

میشتېدنې پالن چمتو کوي ترڅو ستاسو 
سره مرسته وکړي چې کاناډا ته د خپل 

تګ لپاره چمتووالی پیل کړي.

د کاناډا د حکومت د ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ ترڅو د 
میشتېدنې دمخه د خدماتو بشپړ لیست ولټوئ.
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دلته هجرت وکړئ:

کیدلتاسیس 
په نیاګرا کاناډا کې ستاسو لومړۍ ورځې به ډیرې بوختې وي. دا مهمه ده چې د ټولو برنامو لپاره د ځان ثبتولو لپاره وخت ونیسئ او 

هغه اسناد چمتو کړئ چې تاسو ورته اړتیا لرئ. خپل په لومړیو ورځو کې، تاسو باید:

تاسو د څه کولو ته اړتیا لرئ، د شته خدماتو موندلو او د ټولنې 
سره د وصل کیدو مرستې لپاره د میشتېدنې چمتو کونکي سره 

لیدنه وکړئ

د اوسیدلولپار ځای ومومئ

د ټولنیزې بیمې شمیرې لپاره غوښتنه وکړي

د خپل کار لټون پیل کولو لپاره د کارموندنې مشاور سره لیدنه 
وکړئ

د روغتیا کارت لپاره غوښتنه وکړئ 

د ښار کوڅو او د بایسکل الرې نقشې ترالسه کړئ

د بانګ حساب خالص کړئ
 د کورنۍ ډاکټر ومومئ

د انګلیسي ژبې کورس د اخیستلو په اړه فکر وکړئ

خپل ماشوم د ښوونځي لپاره ثبت کړئ

د ماشومانو خدمتونه: د ماشوم پاملرنه ومومئ 

خپل کور ته نږدې عامه کتابتون ومومئ

د اونټاریو د موټر چلولو جواز لیک لپاره غوښتنه وکړئ

دتوکمیز کلتور او د باور ډلو کې ګډون وکړئ

د خپل حقونو په اړه معلومات ترالسه کړئ

 خپل ځان د کاناډا قوانین او د عایداتو مالیې اړتیاوې 
سره آشنا کړئ
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دلته هجرت وکړئ:

کیدل میشته
نیاګرا کاناډا ته نوي راغلي کسان به ډیری ادارې ومومي چې د میشتېدنې خدمتونه چمتو کوي او هغه سازمانونه چې تاسو سره به په 

ټولنه کې د خلکو سره په وصل کیدو کې مرسته وکړي 

یو میشتېدنې کارکوونکی د معلوماتو او مالتړ لپاره ستاسو لومړی اتصال دی.د میشتېدنې کارکونکي کولی شي تاسو سره مرسته 
وکړي:

د خپلې نوې ټولنې په اړه تګ او زده کړه وکړئ• 

تازه معلومات او سرچینې چمتو کوي• 

ويکه ترسمې کاظ باړته پره سورو ناو و اتدمخي وققحو، اتدمخي تدولاو زو ینولټو، داناونخې کمځد و، کارونمګار کد ره سو استس• 

د فورمو په ډکولو کې درسره مرسته کوي• 

مالتړ چمتو کوي او د شخصي ستونزو یا جدې حاالتو سره د مرستې لپاره تاسو د ځانګړو خدماتو سره وصل کوي• 

د کار موندنې، روغتیا، ښوونې او روزنې او د سمدستي میشتېدنې لپاره اړین قانوني مسلو پورې اړوند محدود اسناد ژباړي• 

تاسو د یو ژباړونکې سره وصل کوي • 

 په اونټاریو کې د ټولنې، ټولنیزو او روغتیایی 211.ته زنګ ووهئ 211ډاډه نه یاست چې چیرته یې پیل کړئ؟ په خپل تلیفون 
خدماتو موندلو لپاره د جایزې ګټونکی معلومات او راجع کولو مرستې الین او آنالین الرښود دی. لوړ روزل شوي ټولنې خدماتو 

مرستې تلیفوني کرښې ته ځواب ووایی. 211 الرښود کونکي د

خدمتونه په انګلیسي او فرانسوي دواړو ژبو کې د نیاګرا کاناډا په مختلفو ځایونو کې شتون 
.ډیری نورې ژبې هم د ګڼو ژبو میشتېدنې کارمندانو له الرې شتون لري. لري
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دلته هجرت وکړئ:

 افسانېعامې
زه د کاناډا تبعه کیږم کله چې زه د کاناډایي سره واده وکړم:افسانه

ک ډول تاسو ته د کاناډا تابعیت نه درکوي. که تاسو غواړی د کاناډا تبعه شي، تاسو باید اړین ید کاناډا تبعه سره واده کول په اتومات
. ګامونه تعقیب کړئ

تاسو کاناډا ته د راتلو لپاره د کار وړاندیز ته اړتیا لرئ:افسانه
 کار یوه الره ده، خو نورې الرې هم شته چې کاناډا ته هجرت وکړئ.

تاسو کولی شئ د یو لیدونکي، یو پانګه اچوونکي، یو زده کونکي، یو لنډمهاله کارګر، یا یو دایمي اوسیدونکی په توګه د راتلو لپاره 
.درخواست وکړئ

ستاسو د کډوالۍ برنامه محدودوي چې چیرې تاسو په کاناډا کې ژوند کولی شئ:افسانه
.کله چې تاسو د کاناډا دایمي اوسیدونکي یاست، تاسو د هیواد په هر ځای کې د ژوند کولو او کار کولو وړیا یاست

تاسو د کاناډا د کډوالۍ غوښتنه کولو لپاره یو استازی ته اړتیا لرئ:افسانه
تاسو د کاناډا د کډوالۍ غوښتنه کولو لپاره استازي ته اړتیا نلرئ. ډیر غوښتونکي د یو متخصص سره کار کول غوره کوي څوک چې 

د دی د دوتنې بیاکتنه کولی شي او ډاډمن کړي چې دا بشپړ دی او د منل کیدو غوره فرصت لري. په کاناډا کې، یوازینی هغه خلک 
:چې د کاناډا د کډوالۍ لپاره ستاسو د دوتنې استازیتوب کولو واک لري، پرته له تاسو، دا دي

وکیالن چې د خپل والیتي بار ټولنې اتحادیې سره په ښه حالت کې دي، اوتائید شوي •

سره ثبت شوي دي.( ICCRC)هغه مشاورین چې د کاناډا د تنظیمي شورا د کډوالۍ مشاورینو   •
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دلته هجرت وکړئ:

پوښتنې عامومي
زه د کاناډا نیاګرا ته د کډوالۍ غوښتنه څنګه کولی شم؟

د کډوالۍ پالیسي رامینځته کوي او پدې اړه پریکړه کوي چې څوک کاناډا ته راتالی  (IRCC )کډوالۍ، کډوال او تابعیت کاناډا
شي.کاناډا ته د زده کړې، کار کولو یا هجرت، د تابعیت غوښتنه کولو، د دایمي استوګنې کارت یا د کډوالۍ محافظت لپاره د غوښتنه 

ویب پاڼه وګورئ،.  IRCC کولو لپاره د

د کاناډا تابعیت لپاره د ژبې اړتیاوې څه دي؟
.:انګلیسي او فرانسوي. تاسو باید په هره ژبه کې د خپلې ژبې مهارتونو ثبوت وړاندې کړئرسمي ژبې لري 2 کاناډا

ایکسپریس داخله څه ده؟
د انالین کډوالۍ غوښتنلیک سیسټم دی.دا خلکو ته اجازه ورکوي چې یو پروفایل وسپاري او د ماهر کډوال په  (EE)ایکسپریس داخله 

.توګه وګڼل شي. هغه نوماندان چې لوړ رتبه لري بلنه ورکول کیږي چې د دایمي استوګنې لپاره غوښتنه وکړي

د رارسیدو دمخه خدمات څه دي؟
 د هغو خلکو لپاره وړیا آنالین یا په شخصي توګه پروګرامونه دي څوک چې کاناډا ته د کډوالۍ لپاره تائید د رارسیدو دمخه خدمتونه

شوي دي.

.WWW.SETTLEMENT.ORG د ډیرو پوښتل شویو پوښتنو ځوابونو لپاره، دا وګورئ
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