


تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا
زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا
در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا
زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا
به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت
 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 

)10 خط(  1+)30 خط(   )250( 201  2020 021  9130  2929



چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی 
به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـــا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال



دریافت وقت مشاوره اولیه  
مرحله اول
در این مرحله کافی اســت تا با یک تماس تلفنی و یا پر کردن فرم ارزیابی در ســایت، یک وقت مشاوره از کارشناسان ما دریافت 

کنید. 

تنظیم قرارداد
مرحله دوم
بعد از تشــریح کامل شرایط و خواسته های شما، راهنمایی های الزم از طرف کارشناس به شما داده خواهد شد و با عقد قرارداد، 

فرآیند اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا آغاز می شود.

دریافت مدارک اولیه  
مرحله سوم
پس از تحویل مدارک به کارشناســان تراســت، در حالی که با خیالی آسوده به ســایر کارهای خود می رسید، مطمئن هستید که 

کارشناسان تراست پیوسته در حال پیگیری کارهای شما هستند. 

معرفی فهرست دانشگاه ها   
مرحله چهارم

در این مرحله با توجه به شرایط شما فهرستی از دوره های موجود در رشته مورد عالقه تان در اختیار شما قرار می گیرد. 

اپالی دانشگاه های کانادا و ارسال مدارک
مرحله پنجم

در این مرحله، فرم های مورد نیاز دانشگاه مورد نظر شما تکمیل و به همراه مدارک برای دانشگاه ارسال خواهند شد. 

پرداخت شهریه و سایر هزینه ها  
مرحله ششم
پس از اخذ پذیرش تحصیلی، شهریه دانشگاه پرداخت می شود. نکته جالب توجه این است که کارشناسان با تجربه تراست می توانند 

با توجه به رزومه تحصیلی و شرایط شما، بیشترین مقدار ممکن از بورسیه های تحصیلی را برای شما دریافت کنند. بنابراین، ممکن 

است نیاز به پرداخت شهریه در ترم های بعدی نداشته باشید.

دریافت نامه پذیرش 
مرحله هفتم

در این مرحله نامه پذیرش از دانشگاه در دستان شماست. به شما تبریک می گوییم! آماده تحصیل در کانادا شوید.

دریافت ویزای تحصیلی 
مرحله هشتم
در نهایت، با توجه به دریافت نامه پذیرش از دانشگاه، برای صدور ویزای تحصیلی کانادا اقدامات الزم برای شما انجام می شود. 
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تحصیل در کانادا
با تراست



متناسب بودن سابقه کاری و تحصیالت با شغل مورد نظر

داشتن تمکن مالی هزینه حداقل شش ماه زندگی در کانادا

تسلط به زبان انگلیسی )آیلتس جنرال حداقل 5.5( یا زبان فرانسوی

دریافت کد LMIA برای مشاغلی که به این کد نیاز دارند

مراحـل اخـذ پـذیـرش ویزای کاری کانـادا

حداقل شرایط الزم برای اخذ ویزای کـاری کانـادا

کـانادا
ویــــزای کـــــاری



دریــافت وقـت مشـــاوره اولیـــه
مرحله اول

در این مرحله کافیست با مراجعه به وب سایت تراست، در تاریخ و روز انتخابی خودتان وقت مشاوره رزرو نمایید.

عقـــد قـــرارداد
مرحله دوم
بعد از تشریح کامل شرایط و خواسته های شما، راهنمایی های الزم از طرف مشاورین به شما داده خواهد شد. با عقد قرارداد، فرآیند 

اخذ پیشنهاد شغلی و ویزای کاری شما آغاز می شود.

آمــاده ســازی مــدارک اولیــه     
مرحله سوم
با راهنمایی وکالی مجرب تراست، رزومه، کاورلتر و سایر مدارک به صورت حرفه ای تنظیم می گردد. حاال می توانید با اطمینان خاطر به 

سایر کارهای خود برسید!

جستجـوی فرصـت شغـلی منـاسب 
مرحله چهارم
در این مرحله کارشناسان تراست متناسب با رزومه شما به دنبال فرصت شغلی مناسب خواهند بود. یافتن فرصت شغلی مناسب نیازمند 

اشراف کامل بر نیاز روز بازار کار کانادا و همچنین مشاغل مورد نیاز شهرهای مختلف می باشد.

آمـادگی جهـت مصـاحبه با کـارفرمـا  
مرحله پنجم
در این مرحله کارشناسان تراست در طی جلسه ای، جهت آمادگی بهتر شما توصیه های الزم از جمله سواالت متداول مصاحبه شغلی، 

نحوه پوشش، اطالعات شرکت موردنظر و... را به شما ارائه خواهند.

تنظیـم جلسـه مصـاحبه با کـارفرمـا 
مرحله ششم
پس از ارائه توصیه های الزم، زمان جلسه مصاحبه شغلی تنظیم می شود. نگران نباشید! در صورت عدم اخذ تایید از جانب کارفرما فرصت 

شغلی دیگری توسط کارشناسان تراست به شما معرفی خواهد شد.

 LMIA اخـذ مجـوز
مرحله هفتم

در این مرحله وکالی تراست با تهیه مدارک مورد نیاز به کمک کارفرما اقدام به اخذ مجوز LMIA خواهند نمود.

اخـذ ویـزای کـاری
مرحله هشتم
حال به مرحله ای  رسیدیم که روزها و ماه ها انتظارش را می کشیدید! پس از اخذ مجوز LMIA اقدامات الزم جهت اخذ ویزای کاری شما 

و همچنین ویزای همسر و فرزندانتان انجام خواهد شد.
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دریافت مشاوره اولیه  
مرحله اول
روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارند که هر کدام از این روش ها، پیچیدگی های خود را دارا هستند. مشاوره با 

وکیلی خبره برای شما در انتخاب بهترین مسیر مفید خواهد بود.

تنظیم قرار داد
مرحله دوم
پس از دریافت مشاوره و انتخاب بهترین روش متناسب با اهدافتان می توانید با تنظیم یک قرارداد، تمامی مراحل انجام کار را برای 

اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به کارشناسان مجموعه تراست بسپارید.

دریافت مدارک اولیه  
مرحله سوم
با توجه به برنامه سرمایه گذاری انتخاب شده، مدارک درخواستی و حداقل سرمایه اعالم شده نیز ممکن است متفاوت باشد. مدارکی 

مانند تجربه کار مدیریتی، برخورداری از حداقل دارایی تعیین شده در برنامه سرمایه گذاری مورد نظر و نیز، مدارک مرتبط با ارزش دارایی 

های نقدی، از جمله این مدارک هستند.
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با تراست
سرمایه گذاری در کانادا



ارائه درخواست سرمایه گذاری و دریافت دعوتنامه  
مرحله چهارم
برای سرمایه گذاری در کانادا، نیاز است تا ابتدا اظهار عالقه مندی و یا به اصطالح Expression of interest انجام شود. در ادامه، با 

توجه به درخواست ارسالی و شرایط اعالم شده متقاضی، یک دعوتنامه ارائه درخواست سرمایه گذاری )ITA( از طرف اداره مهاجرت 

برای شما صادر می شود.

تهیه پروپوزال برای کسب و کار
مرحله پنجم
از آنجایی که نیاز است تا در بیزنس پلن پیشنهادی با جزئیات به برنامه های آتی کسب و کار مانند تعداد کارمندان، مبلغ سرمایه گذاری 

و پیش بینی های آتی برای رشد کسب و کار نیز اشاره شود، کارشناسان با تجربه تراست به خوبی در تهیه این طرح پیشنهادی، شما را 

یاری خواهند کرد

ارسال مدارک به همراه ارائه بیزینس پلن   
مرحله ششم
در این مرحله طرح پیشنهادی به همراه مدارک  و تاییدیه های مالی مورد نیاز به اداره مهاجرت کانادا ارسال می شود و مکاتبات الزم به 

وسیله وکیل مهاجرتی تراست صورت می گیرد.

امضای توافق نامه عملکرد
مرحله هفتم
بعد از ارزیابی مدارک و تأیید طرح پیشنهادی، از داوطلب سرمایه گذاری در کانادا درخواست می شود تا یک توافق نامه اجرای تعهدات 

کسب وکار با اداره مهاجرت به امضا برساند. 

دریافت نامه حمایتی  
مرحله هشتم

 Letter of( و یا یک تأییدیه )letter of support( بعــد از امضای توافق نامه، یک نامه حمایتــی

Confirmation( از طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود. 

ارائه درخواست صدور ویزا  
مرحله نهم

با توجه به نامه حمایتی صادر شده، برای اخذ مجوز کاری موقت، جهت سرمایه گذاری در کانادا اقدام 

خواهد شد. تمامی مراحل اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به عهده کارشناسان مجرب در تیم تراست 

است تا شما هیچ گونه دغدغه ای از این بابت نداشته باشید.

دریافت ویزا 
مرحله دهم

در نهایت، ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا به شما تقدیم می گردد.
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12راهنمای تازه واردان مونترال

کشف مونترال بزرگ

مونتــرال یکــی از قدیمــی تریــن شــهرهای تاریخــی آمریــکای شــمالی اســت. جذابیــت منطقــه شــهری و 
ترکیــب چندملیتــی، خالقیــت بــی حــد و حصــر، بافــت فرهنگــی غنــی و هنــر بــی بدیــل زندگــی دومیــن شــهر 
بــزرگ کانــادا )نوزدهمیــن شــهر بــزرگ در آمریــکای شــمالی(، باعــث مــی شــود کــه زندگــی در یــک منطقــه 

شــهری بــا بیــش از چهــار میلیــون نفــر جمعیــت بــه راحتــی فرامــوش شــود.

به مونترال خوش آمدید!



13راهنمای تازه واردان مونترال

مقدمه ای بر مونترال بزرگ

نقاط عطف در ساخت مونترال

1535 < کاوشــگر فرانســوی ژاک کارتیه دهکده ایروکوی هوچالگا را در پای کوهی کشــف کرد که او بعدا آن را 
کوه رویال نامید.

17 می 1642 < پل شومدی دو مزنو، ویل ماری را تاسیس کرد که در سال 1705 به مونترال تبدیل شد.

1645 < ژان مانس، هتل دیو، یکی از اولین بیمارستان های آمریکای شمالی را در شهر قدیم مونترال افتتاح 
کرد. این بیمارستان در سال 1659، نزدیک به کوه رویال نقل مکان کرد.

1658 < مارگریت بورژوا که اهل شــهر تروآی فرانســه بود، اولین مدرســه دخترانه مستعمره را در 30 آوریل در 
اصطبل بازسازی شده ای تاسیس کرد که دو مزنو برای او به ارث گذاشته بود.



14راهنمای تازه واردان مونترال

14 اکتبر 1966 < متروی مونترال افتتاح شد. این مترو اکنون 68 ایستگاه دارد که در چهار خط گسترده شده 
اند.

ـی اکســپو 67 درهای خود را باز کــرد و در نهایت 50 میلیون  ـی و جهاـن 27 آوریــل 1967 < نمایشــگاه بیــن الملـل
بازدید کننده را به خود جلب کرد. این رویداد تاثیری ماندگار بر مردم بر جای گذاشــت و توســعه بین المللی 

مونترال را گسترش داد.

17 جوالی 1976 < مونترال اولین شهر کانادا است که میزبان بازی های المپیک تابستانی شد. در این رویداد 
جهانی که توسط یک میلیارد بیننده تلویزیونی تماشا شد، نود و دو کشور شرکت کردند.

2017 < مونترال ســیصد و هفتاد و پنجمین ســالگرد تاســیس خود را با برگزاری بیش از 200 رویداد در طول 
سال جشن گرفت که بیش از شش میلیون شرکت کننده را به خود جلب کرد.

1760 < قرارداد کاپیتوالسیون فرانسه جدید با انگلستان در مونترال امضا شد و مستعمره فرانسه به پادشاهی 
بریتانیا منتقل شد.

4 دسامبر 1909 < تیم هاکی "کانادایی  های مونترال" تشکیل شد. این قدیمی ترین تیم و با داشتن 24 جام 
استنلی، برنده ترین تیم در لیگ ملی هاکی )NHL( است.

قلمرو و جغرافیا

مونتــرال بــزرگ متشــکل از 82 منطقــه شــهری بــه وســعت 4360 کیلومتــر مربــع اســت کــه در پنــج ناحیــه 
پراکنــده شــده انــد؛ تراکــم شــهری مونتــرال، لونگــوی و الوال و همچنیــن ســواحل شــمالی و جنوبی، متشــکل 
از حــدود چهــل شــهرداری اســت. موقعیــت جغرافیایــی عالــی آن در ســواحل رودخانــه ســنت الرنــس، کــه 
اقیانــوس اطلــس و دریاچــه هــای بــزرگ را بــه هــم متصــل مــی کنــد، تجــارت را امــکان پذیــر کــرده و بــه 
اقتصــاد پویــای آن کمــک مــی کنــد. ایــن منطقــه کالن شــهر همچنیــن بــه شــهرهای بــزرگ کانــادا و آمریــکا 

نزدیــک اســت، از جملــه:
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حدود بیســت پل جزیره مونترال را به ســواحل شــمالی و جنوبی متصل می کنند. مهم ترین مسیرهای ارتباطی 
با ســاحل جنوبی بر روی رودخانه ســنت الرنس، پل های ژاک-کارتیه، شامپلین و هونور-مرسیر و همچنین پل-

تونل لوییس-فونتن است. برای رسیدن به ساحل شمالی و به ویژه الوال، می  توانید از پل  های شارل دو گل، 
پای نهم )Pie-IX(، ویو )Viau(، الشــاپل یا پاپینو البالنک بر روی رودخانه پرایری اســتفاده کنید. همچنین می 
 )Taschereau( و پل تاشــیرو )Galipeault( جالیپولت ،)Île-aux-Tourtes( تــوان از غــرب با پل های آیلو ترتیز

که از الک د دو مونتانیه )Lac des Deux-Montagnes( و رودخانه اتاوا عبور می کنند، به این جزیره رسید.

اتاوا 202 کیلومتر                        	

نیویورک 610 کیلومتر 	

کبک 255 کیلومتر 	

بوفالو 640 کیلومتر 	

بوستون 495 کیلومتر 	

دیترویت 900 کیلومتر 	

تورنتو 545 کیلومتر 	

شیکاگو 1365 کیلومتر 	

جمعیت شناسی

جمعیت: تقریبا چهار میلیون نفر اســت که حدودا نیمی از جمعیت اســتان را شــامل می شود. جزیره مونترال 
نیمی از جمعیت مناطق شهری را تشکیل می دهد. در شمال مونترال، الوال با 430 هزار نفر سومین شهر بزرگ 
کبک اســت، در حالی که لونگوی در جنوب با 247 هزار نفر در رتبه پنجم قرار دارد. توجه داشــته باشــید که 
مناطق شهری بروسار )Brossard(، سن-برونو-دو-مونتارویل و سنت المبرت به شهر لونگوی در منطقه لونگوی 
متصل می باشند که در مجموع 425 هزار نفر در آن ساکن هستند. ساحل شمالی هم به نوبه خود دارای 590 

هزار ساکن است که کمی بیشتر از 505 هزار نفر ساکن در ساحل جنوبی است.
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زبان رســمی: فرانســوی اســت. با این حال، بســیاری از زبان  های دیگر )بیش از 100 زبان( در خانه  ها صحبت 
می  شــوند، از جمله انگلیســی، ایتالیایی، عربی، چینی و حتی کریول که نشان  دهنده ترکیب چند ملیتی شهر 
است. در سال 2016، از مجموع 1,704,694 ساکن، 833,280 نفر در مونترال فرانسوی را به عنوان زبان مادری 
خود اعالم کردند. 208140 نفر انگلیسی و 559030 نفر نیز به زبان های دیگر صحبت می کردند. توجه داشته 

باشید که بیش از 55 درصد ساکنان دو زبانه و 20 درصد سه زبانه هستند.

محل تقاطع 

مونترال بزرگ از یک موقعیت استراتژیک در آمریکای شمالی برخوردار است. این منطقه که یک مرکز واقعی 
برای جابجایی کاال است، بر یک شبکه زیرساختی متراکم و کارآمد متکی است که هر چهار حالت حمل و نقل 
)هوایی، دریایی، جاده ای و ریلی( را در بر می گیرد. بندر مونترال، دومین بندر بزرگ کانادا برای کانتینر، ساالنه 
بیش از 38 میلیون تن کاال را جابجا می کند. صنعت کشتیرانی مسافربری نیز از این قاعده عقب نمانده و در 

سال 2017 پذیرای بیش از 115 هزار مسافر و خدمه بوده است. 

ایــن منطقــه دو فــرودگاه بیــن المللــی نیــز دارد. اولیــن فــرودگاه پیــر الیــوت تــرودو، تقریبــا 18 میلیــون 
مســافر را در ســال 2017 جــا بــه جــا کــرد و پروازهــای زیــادی بــه اروپــا، آمریــکا و آســیا داشــت. فــرودگاه 
دوم، میرابــل )Mirabel(، بــه حمــل بــار هوایــی اختصــاص داده شــده اســت. ایــن دو فــرودگاه در ســال 2016 

در مجمــوع 192 هــزار تــن کاال را جــا بــه جــا کردنــد.

سیستم بزرگراهی، مونترال را به مراکز عمده اقتصادی آمریکای شمالی متصل می  کند. راه  آهن 
ملی کانادا و کندین پسیفیک )Canadian Pacific( که تا ونکوور و مکزیک امتداد یافته اند نیز 

به دسترسی بهتر و پویایی مونترال و منطقه آن کمک می  کنند.
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اگرچه وزن جمعیتی و اقتصادی آن بســیار زیاد اســت، ولی جزیره مونترال فقط یکی از اجزای مونترال بزرگ را 
تشــکیل می دهد که شــامل ســاحل شمالی، ســاحل جنوبی و همچنین شهر الوال و مجموعه لونگوی می شود. 
 )RCM( 82 شهرداری که مونترال بزرگ را تشکیل می  دهند نیز بخشی از شهرداری  های شهرستانی منطقه  ای
هســتند. برای مثال، شهرســتان دو مونتاین در ســاحل شــمالی شــامل شــش جامعه دو مونتاین، اوکا، ســن-

اوستاش، پوئنت-کالومه، سن-ژوزف-دو-الک و سنت-مارت-سور-لو-الک است.

تقسیم اداری در سال 2006

ــه  ــف، از جمل ــدازه هــای مختل ــره در ان ــر متشــکل از بیــش از 200 جزی ــزرگ یــک مجمــع الجزای ــرال ب مونت
جزیــره معــروف مونتــرال اســت. 19 بخــش )شــامل بســیاری از محلــه  هــا( وجــود دارد کــه توســط شــورای 
شــهرداری اداره مــی  شــوند و دارای اختیــارات خــاص و بودجــه خودشــان هســتند. آنهــا مســئول فعالیــت 
هــای فرهنگــی و ورزشــی، بــه عــالوه مدیریــت و نگهــداری راه هســتند. بعــد از آن، 15 شــهرداری حومــه  ای 
مســتقل وجــود دارد کــه در پــی همــه  پرســی در ســال 2006 از ادغــام خــارج شــدند. ایــن شــهرداری  هــا در 
غــرب )بیکنســفیلد، کرکلنــد، ســنویل(، مرکــز )مــون رویــال، کوت-ســن-لوک( و شــرق )جزیــره مونترال-ِاســت( 

قــرار دارنــد.
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مزایای مونترال بزرگ

اقتصاد پویا

ــرخ بیــکاری 6.0 درصــدی در ســه ماهــه دوم ســال 2018، اقتصــاد قــوی دارد. بخــش  ــا ن ــزرگ ب مونتــرال ب
خدمــات، نیــروی محرکــه مشــاغل در حــوزه هــای مختلــف از ســالمت گرفتــه تــا بیمــه، امــور مالــی، امــالک و 
مســتغالت و خدمــات غذایــی اســت. ایــن منطقــه شــهری کــه بــه دلیــل نــوآوری و خالقیــت خــود شــناخته 
شــده اســت، در صنایــع پیشــرو ماننــد هوافضــا و بــازی هــای ویدیویــی و همچنیــن فنــاوری هــای اطالعــات 
و ارتباطــات، علــوم زیســتی و فنــاوری بهداشــت، هــوش مصنوعــی، واقعیــت مجــازی و جلــوه هــای بصــری 

نیــز بســیار موفــق بــوده اســت. 
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جوامع فرانسوی و انگلیسی زبان

زبــان فرانســوی در ســال 1977 بــا تصویــب الیحــه 101 کــه بــه عنــوان منشــور زبــان فرانســه نیــز شــناخته 
ــا ایــن حــال، انگلیســی در مونتــرال، بــه ویــژه در دنیــای تجــارت  مــی شــود، زبــان رســمی در کبــک شــد. ب
بســیار رایــج اســت. تقریبــا 60 درصــد از ســاکنان مونتــرال بــزرگ بــه هــر دو زبــان صحبــت مــی کننــد کــه 
ــاالت  ــه ای ــه نزدیکــی ب ــا توجــه ب ــان انگلیســی ب ــادا اســت. اســتفاده از زب باالتریــن میــزان در سراســر کان

متحــده، شــریک تجــاری اصلــی کانــادا و همچنیــن جهانــی شــدن تجــارت توجیــه مــی شــود.

یک شهر چند ملیتی 

تقریبــا مــی توانیــد بدون ترک مونترال به دور دنیا ســفر کنید. با داشــتن 120 جامعه فرهنگی که در محدوده 
مناطق شــهری فهرســت شده اند، این شــهر به خوبی شایسته شهرت جهانی خود است. در واقع، بیش از 85 
درصــد از مهاجــران کبــک در منطقه مونترال مســتقر شــده اند و حدود 23 درصد از جمعیت آن را تشــکیل می 
دهند. در شهر مونترال، مهاجران 34 درصد از کل جمعیت را در سال 2016 تشکیل می دادند. کشورهای اصلی 

مهاجران هائیتی، فرانسه، الجزایر، مراکش، ایتالیا، چین، لبنان، فیلیپین و ویتنام هستند.

نزدیک به مرز ایاالت متحده

ــاالت متحــده و  ــه ای ــرال قطعــا یــک مزیــت اســتراتژیک اســت. نزدیکــی آن ب موقعیــت جغرافیایــی مونت
وجــود مــرز در فاصلــه کمتــر از یــک ســاعتی در جنــوب شــهر، بــه لطــف معاهــدات تجــاری ماننــد توافقنامــه 
تجــارت آزاد آمریــکای شــمالی )NAFTA( کــه در ســال 1994 توســط کانــادا، ایــاالت متحــده و مکزیــک امضــا 
ــه همســایه جنوبــی خــود شــد.  ــادالت را تقویــت کــرد و باعــث افزایــش شــدید صــادرات کبــک ب شــد، مب

تجــارت اصلــی کبــک بــا ایــاالت متحــده در زمینــه چــوب، بــرق، آلومینیــوم و هوانــوردی اســت.
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ایمنی

پیــاده روی در هــر زمانــی از روز در مونتــرال، جایــی کــه ســاکنان آن بــه ادب و احتــرام شــهرت دارنــد، کامــال 
ایمــن اســت. ایــن کالن شــهر بــه داشــتن یکــی از کمتریــن میــزان جــرم و جنایــت در آمریــکای شــمالی و 
حتــی کمتریــن میــزان در کانــادا افتخــار مــی کنــد. در ســال 2016، تنهــا 23 قتــل در ایــن شــهر رخ داد کــه 

کمتریــن میــزان در 40 ســال گذشــته اســت.

هنر زندگی

عالقه مندان به فرهنگ، در شــهری با بیش از 120 جشــنواره و 38 موزه از جمله موزه هنرهای زیبا، موزه هنر 
معاصر و بایودام )Biodome(، جاذبه های زیادی برای لذت بردن خواهند یافت. هنر زندگی مونترال در غذاهای 
 Food & Wine et ـی خالقانه آن نیز منعکس شــده اســت. با توجه به مجــالت آن، از جملــه در غذاهــای ترکیـب
Gourmet، با وجود حدود 6000 رستوران، هیچ کمبودی برای لذت بردن از این مرکز عیش و نوش که یکی از 

مقاصد پیشرو در صرف غذاهای لذیذ در جهان است، وجود ندارد.

مسکن در دسترس

علیرغــم افزایــش ارزش امــالک و مســتغالت، مونتــرال از نظــر اجــاره همچنــان شــهری جــذاب اســت. البتــه 
اینهــا بــر اســاس معیارهــای زیــادی ماننــد همســایگی یــا متــراژ واحــد اســت.

به عنوان مثال، یک آپارتمان دو خوابه، بســته به ســال ســاخت آن، از ســال 1940 تا 1959، از ســال 1990 تا 
2004، و از سال 2005 به این سو، به ترتیب برای مبالغ زیر اجاره می رود:

جزیره مونترال: 740 دالر کانادا - 816 دالر کانادا - 1306 دالر کانادا 	

الوال: 646 دالر کانادا - 793 دالر کانادا -  974 دالر کانادا  	

ساحل جنوبی: 666 دالر کانادا - 796 دالر کانادا - 937 دالر کانادا  	
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محله های پر جنب و جوش

مونتــرال اغلــب بــه عنــوان شــهری توصیــف مــی شــود کــه در آن زندگــی تــا حــدودی بــه دلیــل ســرزندگی 
و غنــای محلــه هایــش خــوب اســت، چــرا کــه هــر کــدام دارای هویــت خــاص خــود هســتند. کوارتیــر دس 
اســپکتکلز )Quartier des spectacles( بــا 80 مــکان فرهنـگـی، از جملــه حــدود 30 ســالن نمایــش در 
یــک کیلومتــر مربــع، هیــچ همتایــی در آمریــکای شــمالی نــدارد. مناطقــی از ناحیــه مرکــزی ماننــد پالتیــو، 
ـی کــه روزمونــت، اوترمونــت  محلــه التیــن یــا ویلــج، شــب زنــده داران را خوشــحال مــی  کننــد، در حاـل
)Outremont(، مایــل انــد )Mile End(، ویلــری )Villeray( یــا حتــی وردون )Verdun( بــا خیابــان  هــای آرام 

و احســاس روســتایی در قلــب شــهر بــرای خانــواده  هــا مناســب  تــر هســتند. 

در ســاحل شــمالی الوال، محله ونســان دو پل در کنار ســنت رز )Saint-Rose( یکی از قدیمی ترین محله های 
شهر است که به دلیل میراث خود )خانه البل، صومعه سابق خواهران پراویدنس، ندامتگاه سنت وینسنت دو 
پل و غیره( بسیار محبوب است. این محله در سواحل رودخانه پریری شامل جاذبه  هایی مانند مرکز طبیعت، 

یک پارک خانوادگی وسیع با بیش از 50 هکتار است.

ــه  هــای فرهنگــی پرجنــب  و جــوش،  ــه  هــای صــد ســاله و صحن ــا خان ــم ب در ســاحل جنوبــی، لونگــوی قدی
مکانــی اســت کــه بایــد ببینیــد. بســیاری از کافــه  هــا و رســتوران  هــا، در ایــن منطقــه تاریخــی و آرام مشــرف 

بــه رودخانــه ســنت الرنــس و جزیــره مونتــرال واقــع شــده  انــد.

دانشگاه ها و زندگی دانشجویی

مونترال در ســال 2018، در رتبه بندی موسســه کیو اس )QS( به عنوان بهترین شــهر دانشــگاهی در قاره آمریکا 
و اولین شــهر در جهان برای "تجربه دانشــجویی" انتخاب شــد. بزرگترین شهر کبک که به دلیل کیفیت زندگی و 
صمیمیت مونترالی ها شناخته شده است، این افتخار را نیز مدیون شهرت 11 موسسه دانشگاهی خود است 
که دانشــگاه مک گیل، دانشــگاه مونترال )UdeM(، دانشــگاه پلی تکنیک یا HEC مونترال برخی از آنها هســتند. 
کارفرمایان هر سال می توانند در منطقه شهری از میان مجموعه ای از فارغ التحصیالن جدید بسیار واجد شرایط، 
در علوم و همچنین فناوری و تجارت استفاده کنند. شهر لونگوی محل پردیس وابسته به دانشگاه شربروک است، 
در حالی که در ساحل شمالی، الوال محل پردیس دانشگاه مونترال است که هر ترم 5000 دانشجو را می پذیرد.
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طبیعت همیشه موجود 

ــزرگ کــه در وســعت تقریبــی  ــا 19 پــارک ب کیفیــت زندگــی مونتــرال مدیــون محیــط زیســت آن اســت. ب
ــه ای )شــامل صدهــا یــا بیشــتر در مرکــز شــهر( و همچنیــن مســیرهای  2000 هکتــار و 1200 پــارک محل
کامــال سرســبز و بــاغ هــای کوچــک ســبزی کــه پیــاده روهــا را تزییــن مــی کننــد، ایــن شــهر نهایــت بهــره را 
از طبیعــت خــود مــی بــرد. اســتراحت و تفریــح نیــز در پیســت  هــای اســکی بــا فاصلــه کمتــر از یــک ســاعت 
رانندگــی از شــهر در دســترس اســت. ســواحل شــمالی و جنوبــی نیــز ســهم خــود را از پــارک هــا و مناطــق 

طبیعــی مناســب بــرای انــواع فعالیــت هــای تابســتانی و زمســتانی دارنــد.

زندگــی دانشــجویی بــه ویــژه در دانشــگاه هــای کبــک، بســیار خوشــایند اســت. پردیــس هــا خدمــات زیــادی 
را بــرای تســهیل زندگــی دانشــجویی ارائــه مــی دهنــد )محــل ســکونت، آزمایشــگاه کامپیوتــر، مغــازه هــا، 
کتابفروشــی هــا، رســتوران هــا، اینترنــت بی ســیم و غیــره( کــه معمــوال بــا تخفیــف همــراه هســتند. حتــی 
ــای  ــک فروشــگاه غذاه ــرال )UQAM( و ی ــک در مونت ــگان در دانشــگاه کب ــه رای ــر دوچرخ ــک محــل تعمی ی
طبیعــی در دانشــگاه کنکوردیــا وجــود دارد. عالقــه منــدان بــه ورزش نیــز گزینــه هــای زیــادی دارنــد، چــرا 
کــه اکثــر دانشــگاه هــا زیرســاخت هــا و تجهیــزات خوبــی از جملــه اســتخر، مرکــز تناســب انــدام و زمیــن 

فوتبــال و غیــره دارنــد.
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شهرها و محله های مونترال بزرگ

ـی و ســرزنده اســت، بــه طــوری  کالن شــهر کبــک پویاـیـی خــود را مدیــون ســبک زندـگـی محلــه ای غـن
اطالعــات  کســب  بــرای  کنــد.  مــی  پیــدا  آن  در  اســت  خــود  دلخــواه  کــه  را  چیــزی  کــس  هــر  کــه 
از                                                                           ایــن کالن شــهر را تشــکیل مــی  دهنــد، می توانیــد  بیشــتر در مــورد نواـحـی و محلــه  هاـیـی کــه 
وب  ســایت ) Habiter Montréal ) habitermontreal.com کــه ابــزاری مفیــد بــرای تعییــن بخــش هــای 

مختلــف آن اســت و بــه بهتریــن شــکل نیازهــای شــما را بــرآورده می کند،بازدیــد کنیــد. 

مرکز شهر

ایــن منطقــه که بخشــی از ویل-مــاری بورو )که حدود 9 محله دارد( را تشــکیل می دهــد، منطقه ای پر هیاهو 
ـی از تجارت و فرهنــگ، محیط، فضای قدیمی و مــدرن را در خود جای داده  از تضادهــای شــدید اســت و ترکیـب
است. اینجا شامل شلوغ ترین خیابان خرید مونترال )Sainte-Catherine(، منطقه تجاری، بسیاری از موسسات 

https://montreal.ca/articles/habiter-montreal-cest-avoir-acces-tout-7139
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آموزشی، تعداد زیادی موزه و موسسات فرهنگی فراوان در منطقه سرگرمی، از جمله میدان هنر است. منطقه 
مرکز شــهر نیز مجموعه ای از فضاهای ســبز، از جمله پارک ژان دراپو، متشــکل از جزایر ســنت هلن و نوتردام، 
خانه بیوســفر، پیســت مســابقه ژیل ویلنوو و کازینو دو مونترال را ارائه می دهد. در تمام کانادا، این منطقه 
مرکز شــهر دارای بیشــترین تعداد ســاکنان است. در این منطقه چندین ایســتگاه مترو با خطوط نارنجی، سبز 

و زرد خدمات رسانی می کنند.

محله التین

ایــن ناحیــه بیــن خیابــان شــربروک و بلــوار دو مزنــو )De Maisonneuve( بــه خوبــی توســط دانشــجویان 
دانشــگاه کبــک در مونتــرال )UQAM( شــناخته مــی  شــود و قــرار گرفتــن در چنــد قدمــی کتابخانــه بــزرگ 
ــب  و جــوش  ــر جن ــه فرهنگــی پ ــی  دهــد. صحن ــت تاریخــی آن را نشــان م )Grande Bibliothèque(، هوی
آن، همــراه بــا مجموعــه  ای بی پایــان از بارهــا، رســتوران  هــا و آبجوســازی  هــای ســنتی، دلیــل شــهرت ایــن 
محلــه هســتند. همچنیــن یــک ســینما و چندیــن ســالن نمایــش از جملــه تئاتــر ســنت دنیــس در آن وجــود 
دارد کــه عصرهــای تابســتان بــه ویــژه پــر جنــب و جــوش هســتند. اگــر آرامــش و ســکوت را ترجیــح مــی 

دهیــد، احتمــاال ایــن محلــه ای نیســت کــه بایــد از آن دیــدن کنیــد!

مونترال قدیم

مونترال قدیم به عنوان ریه  های تاریخی شــهر اســت. این محله که در مجاورت مرکز شــهر و در کنار ســواحل 
رودخانه ســنت الرنس قرار دارد، در میان گردشــگرانی که عاشــق قدم زدن در خیابان  های ســنگ  فرش شــده 
 )Place Jacques-Cartier( و ِپِلیس ژاک کارتیه )Place d’Armes( هستند بسیار محبوب است. ِپِلیس دآرمز
که در تابســتان بســیار پر جنب و جوش هســتند، همراه با کلیســای نوتردام، قلعه رمزی و موزه پونته کالیه 
)Pointe-à-Callière( که بر روی پایه های اصلی شهر ساخته شده اند را نباید از دست داد. گزینه های مسکن 

نیز در مونترال قدیم شامل بسیاری از آپارتمان های بسیار مجلل است. 

دسترســی بــه مونتــرال قدیــم توســط ایســتگاه  هــای متــرو شــامپ د مــارس )Champ-de-Mars( و ِپِلیــس 
دآرمــز )خــط نارنجــی( فراهــم مــی  شــود.
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ــرو Berri-UQAM )خطــوط ســبز، نارنجــی و زرد(، یکــی از  ــه توســط ایســتگاه مت ــن منطق ــه ای دسترســی ب
شــلوغ تریــن ایســتگاه هــای متــرو در سیســتم فراهــم مــی شــود.

شرق یا غرب؟

جهت گیری در مونترال یکی از ویژگی های متمایز آن است. برای درک تمایزها، از بلوار سن لوران شروع کنید. 
خیابان  های عمود بر این خیابان اصلی به بخش  های شــرقی و غربی تقســیم می  شــوند و شماره خیابان  ها از 
بلوار شــروع می  شــوند، بنابراین از پیدا کردن خیابان  250 ریچل شــرقی و 250 ریچل غربی تعجب نکنید. اینها 
نقاط روی قطب نما را نشان نمی دهند، بلکه ارتباط آنها با بلوار سن لوران را نشان می دهند. اگر قراری دارید، 

حتما بررسی کنید که مقصدتان شرقی است یا غربی، تا دیر نرسید!

خوب است بدانید که:

شماره خیابان ها همیشه در بلوک های مشابه از خیابان های موازی یکسان است. بنابراین، "400 ریچل غربی" 
با 400 شــربروک غربی مطابقت خواهد داشــت. شــماره خیابان ها در خیابان های شــمالی-جنوبی از رودخانه 

سنت الرنس شروع می شود.

ویلج

این محله که یکی از بزرگترین محله ها در جهان است، در مرکز شهر است و دهکده همجنسگرایان است. این 
مکان پر از جشن و شادی که در آن بارها، رستوران  ها و بوتیک  های جذاب زیاد است، به  ویژه محل برگزاری 

جشنواره  های بین المللی هنر مونترال و رژه مونترال است.

توجه داشته باشید که

خیابان از ماه می تا ســپتامبر به روی تردد خودروها بســته اســت. این منطقه دارای چند مکان اجرای معروف مانند 
Lion d’Or، Theatre National و Olympia اســت. اســتودیوهای اصلــی رادیــو و تلویزیــون کبک Radio-Canada و 

TVA نیز در اینجا قرار دارند.
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)Le Plateau-Mont-Royal( لو پالتو-مونت رویال

»لــو پالتــو«، پرجمعیــت ترین محله مونترال اســت کــه در میان مردم اصالتا فرانســوی که بســیاری از آنها در 
اینجا ســاکن شــده اند بســیار محبوب اســت. این همچنین یکی از جوان ترین مناطق شــهر است که بیش از 
40 درصد از 100 هزار ساکن آن زیر 35 سال سن دارند. خیابان های معروف آن دولوت، مونت رویال، ریچل، 
ســنت دنیس و پارک نام دارند. آنها طیف گســترده ای از فروشــگاه ها، بارها و رســتوران ها را ارائه می دهند 
کــه بــه شــهرت لو پالتــو به عنوان یک مقصد مد روز کمک کرده اســت. خانواده  هایی کــه در اینجا زندگی می  
کنند، فضاهای سبز فراوان، از جمله پارک  های بزرگ الفونتن و ژان مانس را دوست دارند و مونت رویال، واحه  
ای واقعی در قلب شــهر اســت. این منطقه شــامل بیست مدرسه ابتدایی و متوسطه است. اکثریت قریب به 
اتفاق ساکنان آن مستاجر )80 درصد( هستند. ایستگاه های مترو شربروک، مونت رویال و لوریر )خط نارنجی( 

نزدیک ترین به این منطقه هستند.

)Mile End( مایل اند

مایــل انــد بــا حــال و هــوای بــی  نظیــر و گرایــش هنــری قــوی  اش، اغلــب بــه عنــوان مکانــی توصیــف مــی  
شــود کــه در آن زندگــی خــوب اســت. وجــود یــک ترکیــب بانشــاط، ویژگــی بــارز ایــن محلــه اســت کــه در 
 ،)Van Horne( ــد. محــدوده ون هــورن ــل ان ــا باهــم در تعام ــان ه ــا و انگلیســی زب ــان ه آن فرانســوی  زب
خیابــان پــارک )Parc Avenue(، مونــت رویــال) Mont-Royal( و هنــری جولیــن )HenriJulien(، محــل زندگــی 
یــک جامعــه بــزرگ یهــودی اســت و خانــواده هــای زیــادی ایــن منطقــه را انتخــاب مــی کننــد کــه بــه دلیــل 
خالقیتــش شــهرت دارد. ایــن منطقــه در تابســتان بســیار ســرزنده اســت و دارای طیــف شــگفت انگیــزی 
از بوتیــک هــای مســتقل و همچنیــن کافــه هــا و رســتوران هــای مــد روز اســت. هیــچ ایســتگاه مترویــی 

در مایــل انــد وجــود نــدارد امــا دسترســی بــه آن بــا اتوبــوس آســان اســت.

از ایستگاه های مترو Beaudry و Papineau )خط سبز( می توان به محله ویلج دسترسی داشت.
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)Rosemont-La-Petite-Patrie( رزمونت الپتیت پتری

خیابــان  هــای بوبیــن )Beaubien( و ســنت هوبرت )که دومــی به دلیل پالزای خود معروف اســت( و همچنین 
پرومنیــد مســون )Promenade Masson(، چنــد بخش تجاری هســتند که باعث اعتبار این منطقه شــده اند 
و هــر کــدام صدهــا فروشــگاه در مجاورت خود دارند. در ایتالیــای کوچک )Little Italy(، مغــازه  ها و کافه  های 
ـی و همچنیــن بــازار جین تالــون )Jean-Talon Market(، بزرگترین بازار غذای شــهر و یکی از بزرگترین  معموـل
بازارهای آمریکای شمالی، قرار دارند. این محله همچنین محل سینمای بوبین است، یک خانه فیلم قدیمی که 
فیلم  های مستند و رپرتوار را نمایش می  دهد و پارک  ها و فضاهای سبز زیادی در کنار آن وجود دارد. حدود 
31000 خانــواده در ایــن محلــه زندگی می کنند که دارای طیف گســترده ای از امالک )تک خانواری، دوخانواری 

یا سه خانواری( است. 

)Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce( کوت د نژس نوتردام د گراس

بســیاری از مهاجــران اقامــت در ایــن محلــه بســیار بانشــاط و متنــوع کــه جمعیــت زیــادی دانشــجو و 
همچنیــن بیشــترین خانــواده هــا را در خــود جــای داده اســت، انتخــاب مــی کننــد. ایــن محلــه مســکن هــای 
 ،)NDG( مقــرون بــه صرفــه و همچنیــن خانــه هــای میــراث جــذاب را ارائــه مــی دهــد. نوتــردام د گــراس
مســکونی تــر از "کــوت د نــژس" اســت و خانــه هایــی دارد کــه نشــان دهنــده وضعیــت نســبتا مرفــه ایــن 
محلــه اســت و اکثریــت ســاکنان آن انگلیســی زبــان هســتند. در اینجــا چنــد موسســه آموزشــی بــا رتبــه 
ــد دانشــکده مطالعــات بازرگانــی مونتــرال )HEC Montréal(، دانشــگاه مونتــرال و دانشــگاه پلــی  ــاال مانن ب
تکنیــک آن، و همچنیــن دو مدرســه خصوصــی کالــج جــان د بریبــاف )Collège Jean-de-Brébeuf( و 
کالــج اینترنشــنال مــاری د فرانــس )Marie-de-France( را خواهیــد یافــت. جاذبــه هــای اصلــی آن شــامل 

ــال اســت. عبادتــگاه ســنت جــوزف )St. Joseph's Oratory(، گورســتان نوتــردام د نــژس و کــوه روی

دسترســی به این محله که نزدیک به سیســتم بزرگراه اســت توســط ایســتگاه  های مترو ادوارد مونت پتیت 
)Édouard-Montpetit(، دانشــگاه مونترال و کوت د نژس )خط آبی( و همچنین ایســتگاه  های اسنودن )خطوط 

آبی و نارنجی( و ویال ماریا )خط نارنجی( امکانپذیر می باشد. 



28راهنمای تازه واردان مونترال

)Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension( ویلری سنت میشل پارک اکستنشن

ماننــد کــوت د نــژس، ویلــری ســنت میشــل پــارک اکستنشــن یــک نمایــه چنــد قومیتــی ارائــه مــی دهــد. 
ایــن محلــه پــر رونــق در اطــراف پــارک جــری )Parc Jarry(، یکــی از بزرگتریــن پارک هــای شــهر و در کنــار 
اســتادیوم IGA قــرار دارد کــه میزبــان جــام راجــرز )تنیــس( اســت. بخــش خیابــان دی کاســتلنو بیــن 
خیابــان ســنت دنیــس و بلــوار ســن لــوران بــا کافــه  هــا و مغازه هــای کوچــک و پیــاده  روهــای رنگارنــگ خــود، 
یــادآور زندگــی خوشــایند محلــه اســت. ایــن منطقــه بــا 155 فضــای ســبز، شــامل 61 پــارک و هفــت بــاغ 
اجتماعــی، بــرای دوســتداران طبیعــت ایــده آل اســت. خانــواده هــا وجــود بســیاری از موسســات آموزشــی 
)39( و امکانــات ورزشــی یــا تفریحــی را دوســت دارنــد. البتــه، میــزان اجــاره کمتــر اینجــا نســبت بــه مرکــز 
شــهر هــم جــای خــود را دارد. تقریبــا 40 درصــد از ســاکنان اینجــا شــامل کــودکان مــی  شــوند. هایــدرو کبــک 
)Hydro-Quebec( و ســیرکو دو ســولی )Cirque du Soleil(، دو پیشــگام اقتصــادی کبــک نیــز ایــن منطقــه 

را خانــه خــود مــی نامنــد.

)Outremont( اوترمونت

ــه هــای چشــمگیر و زیبایــش، همانطــور کــه در بســیاری از  ــا خان ــت، ب ــه شــیک و مســکونی اوترمون محل
ــدود 40  ــا اســت. ح ــواده ه ــد، بســیار مناســب خان ــوان دی ــی ت ــز م ــازی آن نی ــای ب ــن ه ــا و زمی ــارک ه پ
درصــد از خانــواده هــای ایــن محلــه دارای فرزنــد هســتند و بیــش از نیمــی از آنهــا صاحــب خانــه هســتند. 
همچنیــن مجموعــه زیــادی از رســتوران  هــا و بوتیــک  هــای بســیار محبــوب و شــیک، بــه  ویــژه در امتــداد 
خیابــان  هــای برنــارد و ون هــورن و همچنیــن الریــر وســت وجــود دارد. مدرســه خصوصــی فرانســوی کالــج 
استانیســالس، تئاتــر اوترمونــت و مدرســه موســیقی وینســنت دینــدی نیــز در ایــن منطقــه کــه دارای یــک 
جامعــه بــزرگ یهــودی ارتدکــس اســت، قــرار گرفتــه انــد. دسترســی بــه ایــن محلــه از طریــق ایســتگاه متــرو 

اوترمونــت فراهــم شــده اســت.
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)Westmount( وستمونت

ــز اســت.  ــه هــای شــیک خــود متمای ــاالی خان ــز ب ــل تمرک ــه دلی ــان ب ــت انگلیســی زب ــا اکثری ــن شــهر ب ای
ــن  ــه یکــی از ثروتمندتری ــه ای ک ــال باالســت، محل ــوه روی ــه در ســمت غربــی ک ــن محل اجــاره محــل در ای
ــازی در ایــن شــهر کــه  ــارک هــا و زمیــن هــای ب ــادا را در خــود جــای داده اســت. بســیاری از پ جوامــع کان
حــدود 21000 نفــر جمعیــت دارد )در ســال 2017( واقــع شــده انــد. اینجــا همچنیــن محــل کالــج داوســون، 

ــان اســتان اســت. ــن ســیژپ )CEGEP( انگلیســی زب بزرگتری

وستمونت نزدیک به مرکز شهر مونترال است و از طریق ایستگاه مترو Atwater قابل دسترس است.

جنوب غربی و غربی

بخــش جنــوب غربــی )Sud-Ouest( بــه دلیــل نزدیکــی بــه رودخانــه و اجــاره هــای مقــرون بــه صرفــه اش، 
تعــداد فزاینــده ای از جوانــان را بــه خــود جــذب مــی کنــد. محلــه وردون )Verdun(، بــا پرومنیــد ویلینگتــون 
)Promenade Wellington( و فروشــگاه  هــای متعــدد آن و همچنیــن ســنت هنــری )Saint-Henri( در 
ــن  ــی  تری ــاون، یکــی از قدیم ــن  ت ــد اســت. گریفی ــن رشــد جدی ــاد ای ــر )Atwater(، نم ــازار اتوات نزدیکــی ب
محلــه  هــای شــهر نیــز در حــال احیــای کامــل اســت، زیــرا کارخانــه  هــای قدیمــی آن جــای خــود را بــه طیــف 
گســترده  ای از خانــه  هــای جدیــد، بــه  ویــژه انبارهــا و مجتمــع  هــای خانوادگــی بــزرگ مــی  دهنــد. بخــش 
غربــی مونتــرال متشــکل از شــهرداری هــای مســتقل بــا اکثریــت انگلیســی زبــان ماننــد دوروال، پوینت-کلــر 

و پیرفونــد اســت.

ایستگاه  های مترو لیونل-گرو و دلگلیز دسترسی به منطقه جنوب غربی را فراهم می  کنند.

)Mercier–Hochelaga-Maisonneuve( مرسیه هوکالگا مزنو

در انتهای شــرقی شــهر، این محله کارگری قدیمی که به ســرعت در حال تغییر اســت، بســیاری از مکان های 
دیدنی مونترال، به ویژه پارک بزرگ مزنو، باغ گیاه شناســی جاردین و پارک المپیک را در خود جای داده اســت. 
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طیف گسترده ای از فروشگاه ها به ویژه در امتداد خیابان انتاریو است که یک شریان اصلی بوده و همچنین 
بســیاری از امکانات و زیرســاخت های فرهنگی و تفریحی در این محله قرار دارد. هزینه مســکن عموما مقرون 
به صرفه تر از ســایر مناطق شــهر اســت، اگرچه احیای این محله طبقه پایین تر باعث افزایش اجاره بهای آن 
شده است. در سال 2011، از 65660 خانوار مورد بررسی، بیش از یک چهارم )18225( آنها دارای فرزند بودند.

ایــن محلــه در کمتــر از 15 کیلومتــری مرکــز شــهر قــرار دارد و دسترســی بــه آن از طریــق 9 ایســتگاه متــرو 
در خــط ســبز از جملــه ایســتگاه Pie-IX فراهــم شــده اســت.

ساحل شمال

Lanau-( و النادیه )Laurentians )ســاحل شــمال شامل بیست منطقه شهری اســت که در دو بخش ) لورنشنز 
dière( پراکنده شده اند.

لورنشـنر: میرابل، دومونتاگن، اوکا، سـن یوسـتاش، پوانته کالومه، سـن ژوزف دو الک، سـنت مارث سـورول  	
الک، بلنویل، بویزبریان، بوآ د فیلیون، لورن، روزمر، سـنت-آن-د-پلن، سـنت ترز

النادیه: مسکوش، تربون، شارلمان، السومپشن، رپنتینی، سنت سولپیس، لپفینی 	

حومه شــمالی بســیاری از خانواده های جوان را به ســمت خانه های بزرگتر و ارزان تر از مونترال می کشــاند.  
خانه ها معموال دارای حیاط و یا استخر هستند. میانگین اجاره ماهانه حدود 740 دالر کانادا است.

کیفیــت زندگــی یکــی دیگــر از ویژگــی هــای ایــن جوامــع آرام و امــن اســت کــه بــه یــک مرکــز اقتصــادی و 
همچنیــن جاذبــه هــای طبیعــی و توریســتی اصلــی نزدیــک هســتند. اکثــر ســاکنان بــا ماشــین بــه ســمت 
محــل کار خــود مــی  رونــد )حــدود 45 دقیقــه تــا مرکــز شــهر مونتــرال(، ســوار قطــار مــی  شــوند یــا از وســایل 

نقلیــه مشــترک اســتفاده مــی  کننــد.

ساحل جنوب

ساحل جنوب شامل مناطق شهری زیر است.
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بوهارنوآ، بلوی، کالیکسا الوال، کاندیاک، کارینان، چامبلی، شاتگوی، کانترکور، دلسون، هادسون، آیلکادیه،  	
آیـل پـروت، ال پریـری، لـری، لسـدرس، مـک مسـترویل، مرسـیه، مونت سـنت ریر، دالیـل پروت، اوتربـورن پارک، 
پینکـورت، پوینـت دس کاسـکادس، ریشـلیو، سـنت امبـل، سـنت باسـیل ال گرانـد، سـنت کونسـتانت، سـنت 
آیسـیدور، سـنت جان باپتیسـت، سـنت الزار، سـنت ماتیاس-سور-ریشـلیو، سـنت ماتیو، سـنت ماتیو دوبلوی، 
ی، تـرس وودروی، وارنـس، وودروی دوریـن، وودروی سـور للـک و  سـنت فیلیـپ، سـنت کاتریـن، سـنت جوـل

ورچرز.

ماننــد ســاحل شــمال، کیفیــت زندـگـی، اجــاره معقــول تــر و مســکن بزرگتــر بســیاری از خانــواده هــا را 
متقاعــد مــی کنــد کــه در اینجــا زندگــی کننــد و مســتاجرها بــه طــور متوســط 740 دالر کانــادا اجــاره مــی 
پردازنــد. طیــف گســترده ای از مســکن بــرای هــر بودجــه وجــود دارد کــه از خانــه هــای مســتقل گرفتــه تــا 
آپارتمــان و ســاختمان هــای چنــد واحــدی را در بــر مــی گیــرد. ماشــین خانوادگــی بــرای ســفر بــه محــل کار 

ترجیــح داده مــی شــود و از قطــار و دوچرخــه محبــوب تــر اســت. 
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سازماندهی یک سفر اکتشافی

یــک ســفر اکتشــافی هزینــه دارد )بلیــت هواپیمــا، محــل اقامــت، حمــل و نقــل محلــی و غیــره( امــا مزایــای 
زیــادی هــم دارد. حتــی اگــر از قبــل در مــورد مونتــرال و منطقــه آن اطالعــات کافــی داشــته باشــید، مهــم 
اســت کــه شــهر را از نزدیــک ببینیــد و آگاهانــه تــر عمــل کنیــد. ایــن یــک راه خــوب بــرای کشــف شــهر و 

محلــه هــای آن و همچنیــن فرهنــگ محلــی اســت، تــا از مهاجــرت خــود مطمئــن شــوید. 

سفر خود را با دقت برنامه ریزی کنید

برنامــه خــود را بــا تعییــن اینکــه کــدام رویدادهــا ممکــن اســت بــه شــما در جمــع آوری اطالعــات )در زمینــه 
ــه اینجــا آمدیــد،  شــغلی یــا بــه طــور کلــی در مــورد کبــک( کمــک کننــد، شــروع کنیــد و پــس از اینکــه ب
جلســاتی را ماننــد فعالیــت هــای شــبکه ســازی کــه در مونتــرال بســیار رایــج اســت برنامــه ریــزی کنیــد. مــی 
 Salon de l'immigration et de ــد ــا یــک نمایشــگاه تجــاری تخصصــی، مانن توانیــد زمــان ســفر خــود را ب
l'intégration au Québec کــه در هــر بهــار توســط Immigrant Québec برگــزار مــی شــود، همزمــان کنیــد. 
مــا همچنیــن اکیــدا توصیــه مــی  کنیــم در جلســات مقدماتــی در کشــور مبــدا خــود شــرکت کنیــد یــا بــا یــک 
متخصــص بین المللــی جابجایــی بــرای مشــاوره و راهنمایــی در مــورد کارهــای مقدماتــی خــود مالقــات کنیــد.
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همچنیــن از ایــن فرصــت برای برنامه ریزی جلســات آگاهی رســانی از قبل، با متخصصان یا شــرکت های مورد 
عالقه خود اســتفاده کنید تا زمان را از دســت ندهید و از اقامت خود در اینجا نهایت بهره را ببرید. اگر از قبل 
دوستانی دارید که در اینجا زندگی می کنند، ترتیبی برای مالقات با آنها بدهید، چرا که تجربه آنها در هدایت 

رویکرد شما ارزشمند خواهد بود.

در نهایت، برای جمع آوری اطالعات یا تماس با افرادی که ممکن است به شما کمک کنند، از اینترنت و شبکه 
های اجتماعی غافل نشوید.

ســه ســایت زیــر بــه شــما کمــک مــی کننــد تــا بــرای عزیمــت آمــاده شــوید و بهتریــن ســفر اکتشــافی ممکــن 
را ســازماندهی کنید.

سازمان Immigrant Québec که اطالعات قابل اعتماد و مستندی را ارائه می دهد:

immigrantquebec.com

The Montréal، یــک پورتــال شــروع جدیــد در وب ســایت شــهر مونتــرال، کــه بــه شــما امــکان مــی دهــد 
ville.montreal.qc.ca/nouveaudepart :جســتجوی شــخصی انجــام دهیــد

I choose Montréal کــه توســط Montréal International بــه طــور آزمایشــی راه انــدازی شــده و بــه طــور 
ichoosemontreal.com :خــاص بــرای دانشــجویان بیــن المللــی طراحــی شــده اســت

https://immigrantquebec.com/fr/
https://ville.montreal.qc.ca/nouveaudepart/
https://www.jechoisismontreal.com/en/
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از ایتالیای کوچک در نزدیکی بازار معروف جین تالون شروع کنید. می  توانید در کافه ایتالیا که در سال 1956 
افتتاح شــد به گذشــته ســفر کنید، جایی که اولین ایتالیایی  های مونترال در آنجا جمع می  شــدند. همچنین 
بــرای غرق شــدن و چشــیدن طعم غذاهــای ایتالیایی اصیل، می توانیــد چند خرید از خواربارفروشــی معروف 
میالنو انجام دهید، غذاهای کالسیک ایتالیایی عالی را در Pizzéria Napoletana میل کنید، یا طعم شیرینی 
های وسوسه کننده را در شیرینی فروشی Alati-Caerta بچشید، که به خاطر کانولی و شیرینی کودداراگوستا 

)دم خرچنگ( معروف است.

نبض شهر را در دست بگیرید 

بــرای درک مونتــرال، ایــده بــدی نیســت کــه کســانی را کــه هویــت و اقتصــاد آن را شــکل داده انــد، بهتــر 
بشناســیم. بلــوار نمادیــن SaintLaurent )کــه بــه آن The Main نیــز مــی  گوینــد(، یــک مــرز واقعــی بیــن 
انتهــای شــرقی و غربــی شــهر اســت کــه بــه شــما امــکان مــی  دهــد بــا کشــف برخــی از مهاجرانــی کــه در قــرن 
بیســتم بــه اینجــا رســیدند، نبــض ایــن جامعــه متنــوع را در دســت بگیریــد. در اینجــا یــک تــور پیشــنهادی 

بــا پــای پیــاده یــا دوچرخــه وجــود دارد.

نــه چنــدان دور از ایتالیــای کوچــک، در محلــه چنــد قومیتــی پــارک اکستنشــن گشــت و گــذار کنیــد کــه 
مغــازه  هــای هنــدی زیــادی دارد. امــا قبــل از ورود هنــدی  هــا، یونانــی  هــا اینجــا را محلــه خــود کردنــد، چنــان 
 Koimisis( کــه بــا وجــود چندیــن ســاختمان ارتدکــس، از جملــه کلیســاهای کویمیســیس تیــس تئوتوکــو
ــان شــده اســت. موسســات جامعــه یونانــی شــامل  ــن موضــوع نمای ــارک، ای Tis Theotokou( و ســنت م
رســتوران تریپولــی )بســیار خــوب و مقــرون بــه صرفــه( یــا شــیرینی  فروشــی آفرودیتــی اســت کــه باقلــوای 

آن هیــچ  وقــت تکــراری نمــی  شــود.
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نمایشگاه مهاجرت و ادغام کبک

بازدیــد از ایــن نمایشــگاه تجــاری بــرای تــازه واردان امــری ضــروری اســت، زیــرا اطالعــات و مشــاوره هــای 
ــدازی  ــه، مســکن، راه ان ــد جســتجوی شــغل، زندگــی روزان ــورد موضوعــات گســترده ای مانن ــادی را در م زی
ــای  ــا، کارگاه ه ــداد شــامل گفتگوه ــن روی ــد. ای ــی ده ــرار م ــار شــما ق ــل در اختی ــا تحصی کســب و کار ی
آموزشــی، اســتخدام ســریع و مــوارد دیگــر اســت. نمایشــگاه مهاجــرت و ادغــام کبــک )SIIQ( کــه هــر بهــار 
توســط "مهاجــر کبــک" برگــزار مــی شــود، حــدود 200 متخصــص دارد و ســاالنه 10000 بازدیدکننــده را بــه 

کاخ کنگــره مونتــرال جــذب مــی کنــد. ورودی آن رایــگان اســت. 

salonimmigration.com

بــا حرکــت بــه ســمت جنــوب در بلــوار ســنت لــوران بــه ســمت مرکــز شــهر، محلــه مایــل انــد را مشــاهده 
خواهیــد کــرد کــه در آن جامعــه بزرگــی از یهودیــان حســیدی زندگــی مــی کنــد. ایــن منطقــه محــل دو تــا از 
معــروف تریــن مغــازه هــای نــان بیــِگل در مونتــرال اســت؛ بیــگل ســنت ویاتــور )1957( و فرمونــت )1949( 
کــه در خیابــان هایــی بــه همیــن نــام واقــع شــده انــد. محیــط خانوادگــی ایــن مشــاغل ســنتی بــه اصالــت 
آنهــا مــی افزایــد. غذاخــوری یهــودی شــوارتز یکــی دیگــر از نمادهــای فرهنــگ یهــودی در ایــن محلــه اســت. 
ایــن رســتوران بــا خدمــات ســریع و ارائــه گوشــت دودی باکیفیــت، گردشــگران و افــراد مشــهور را بــه خــود 
جــذب مــی  کنــد، بــه طــوری کــه بریــده  روزنامــه  هــای زیــادی کــه بــر روی دیوارهــای آن بــه چشــم مــی خــورد 

نشــان دهنــده ایــن موضــوع هســتند.

پس از عبور از خیابان مونت رویال، وارد قلمرو پرتغالی ها می شوید. رستوران های زیادی در این منطقه وجود 
دارد، مانند Ma Poule Mouillée در ریچل شــرقی، روبروی رســتوران La Banquise که به خاطر غذاهای کبابی 
و پوتین خود معروف اســت. برای غرق شــدن در عادات و آداب و رســوم این فرهنگ، می توانید از کلیســای 

سانتا کروز در گوشه خیابان های ریچل و سن اوربن دیدن کنید.

https://salonimmigration.com/
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بــرای پایــان دادن به این اودیســه فرهنگی و تاریخــی، بازدید از مــوزه Pointe-à-Callière در بندر 
قدیمــی را پیشــنهاد مــی کنیــم، جاـیـی که همه چیز از آنجا شــروع شــد. ســالن جدیــدی در این 
ساختمان که در سال 2017 به عنوان بخشی از سیصد و هفتاد و پنجمین سالگرد مونترال افتتاح 
شــد، بقایای دژ ویل ماری را در خود جای داده اســت که اولین ســکونت گاه دائمی استعمارگران 

در جزیره بوده و قدمت آن به سال 1642 باز می گردد. 
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کار در مونترال بزرگ

مونتــرال بــزرگ بــا داشــتن تقریبــا 66 درصــد مشــاغل و بیــش از 400 مــورد از دفاتــر مرکــزی شــرکت هــا، 
شایســته عنــوان یــک قطــب اقتصــادی اســت. خدمــات بــر بــازار کار تســلط دارنــد و 85 درصــد از کل اشــتغال 
را تشــکیل مــی دهنــد. ایــن کالن شــهر در بخــش  هــای مالــی، هوافضــا، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و 
همچنیــن علــوم زیســتی و فنــاوری ســالمت، نقشــی غالــب دارد. بخــش چنــد رســانه ای نیــز بــه ســرعت در 
حــال رشــد اســت، زیــرا ایــن منطقــه بــه دلیــل تخصــص خــود در تولیــد، نــرم افــزار، خدمــات داده و بخــش 

هــای رســانه هــای دیجیتــال تعاملــی در سراســر جهــان شــناخته شــده اســت.
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مراحل یافتن شغل دائم یا موقت

اقامت و کار دائم در کبک

واجد شرایط بودن خود را بررسی کنید 	

مهاجــرت دائــم بــه کبــک شــامل دو مرحلــه اســت؛ در ســطح اســتانی )کبــک( و در ســطح فــدرال )کانــادا(. 
مهاجــران بایــد رویــه  هــای خاصــی را تکمیــل کننــد و معیارهــای خاصــی را کــه بــه ویــژه بــا تحصیــالت یــا 
آمــوزش و تجربــه شــغلی مرتبــط اســت، رعایــت کننــد. دانــش زبــان فرانســوی و انگلیســی، ســن، حضــور 
فرزنــدان همــراه متقاضــی، یــا خانــواده ای کــه قبــال در کبــک مســتقر شــده انــد و همچنیــن اســتقالل مالــی 
بــرای پوشــش هزینــه مــاه هــای اول همــه عواملــی هســتند کــه در نظــر گرفتــه مــی شــوند. امتیازهــا بــر 

اســاس یــک مقیــاس و بــرای معیارهــای مختلــف داده مــی شــوند.

کبــک همچنیــن جلســات آگاهی رســانی در مورد روش های مهاجرت برگزار می کنــد که می توانید در برخی از 
دفاتــر کبــک در خارج از کشــور یــا به صورت آنالین در آنها شــرکت کنید. جهت اطالعات بیشــتر به لینک زیر 

رجوع کنید.

immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/e/electronic-services/informationsession.html 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/e/electronic-services/informationsession.html
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	 )CSQ( گواهی انتخاب کبک

اولین گام برای مهاجرت به کبک، دریافت گواهی انتخاب کبک )CSQ - certificat de sélection du Québec( است.

برنامــه کارگــر ماهــر منظــم )RSWP( بــه طور پیش فــرض اعمال می شــود و از متقاضیان مــی خواهد که یک 
حســاب کاربــری در پورتــال Arrima ایجــاد کرده و انگیزه نامه خود را ارســال کنند. در صورتی که توســط وزارت 
برای ارســال درخواســت مهاجرت دعوت شوید، سپس از شــما دعوت می شود تا فرم درخواست انتخاب دائم 

خود را  تکمیل کنید.

توجه

بــرای تعــداد درخواســت  هــا محدودیــت وجــود دارد کــه هــر ســال بــرای دســته  هــای مختلــف کارگــران تعییــن 
مــی  شــود. بــرای جلوگیــری از، از دســت دادن فرصــت، بــه طــور منظــم وب ســایت وزارت مهاجــرت، تنــوع و 
گنجایــش )MIDI( را بــرای تاریــخ شــروع ایــن روش هــا بررســی کنیــد. بــرای بررســی بــه لینــک زیــر رجــوع کنیــد.                                                                                                            

immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/permanentworkers/index.html

به غیر از RSWP، برخی از ســاکنان موقت ممکن اســت از برنامه تجربه کبک )PEQ( اســتفاده کنند. این یک 
روش ساده تر و سریعتر برای به دست آوردن CSQ است. وزارت مهاجرت، تنوع و گنجایش )MIDI( یک دوره 
20 روزه را برای تصمیم گیری پس از ارســال شــما اعالم می کند. دو نوع PEQ وجود دارد. که لینک هریک در 

ادامه امده است.

برای دانشجویانی که در کبک فارغ التحصیل شده اند:

immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/students/stayquebec/application-csq/stu-
dents-peq/index.html

برای کارگران موقت متخصص خارجی:

immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/temporaryworkers/stay-quebec/applica-
tion-csq/workers-peq/index.html

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/permanentworkers/index.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/students/stayquebec/application-csq/students-peq/index.htm
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/students/stayquebec/application-csq/students-peq/index.htm
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/temporaryworkers/stay-quebec/application-csq/workers-peq/index.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/temporaryworkers/stay-quebec/application-csq/workers-peq/index.html
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اقامت دائم 	

هنگامــی کــه CSQ خــود را دریافــت کردید، می توانید درخواســت اقامت دائم را به دولت کانادا ارســال کنید. 
ارزیابی های مورد نیاز در این مرحله به ویژه شــامل بررســی ســو پیشــینه و وضعیت پزشکی شما )و همچنین 

وضعیت خانواده شما( می شود. برای کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر رجوع کنید.

canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application.html

هزینه ها و زمان بررسی 	

توجه داشته باشید که هزینه های اداری برای این روش ها )CSQ و اقامت دائم( باال است و هر سال تجدید 
نظر می شود. برای همه این روش ها، باید انتظار داشته باشید که حدود 2000 دالر کانادا برای یک فرد مجرد 
و 4000 دالر کانادا برای یک زوج با دو فرزند هزینه کنید. اگر درخواست مهاجرت شما رد شود، این هزینه ها 

مسترد نمی شود. 

بــرای دریافــت CSQ، زمــان  بررســی فایــل بســته بــه ترتیــب اولویــت مشــخص شــده در صفحــه قوانیــن و 
روش  هــای مهاجــرت متفــاوت اســت. در مقابــل، زمــان بررســی در ســطح فــدرال بــرای همــه یکســان اســت. 

بــا کلیــک بــرروی لینــک هــای زیــر اطالعــات تکمیلــی را کســب کنیــد.

Immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/informations/Mon-projet-quebec/steps-times.html     :اســتانی
canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-process- :فــدرال 
ing-times.htm

http://canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application.html
http://Immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/informations/Mon-projet-quebec/steps-times.html
http://canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-processing-times.htm
http://canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-processing-times.htm
http://canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/check-processing-times.htm
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PEQ از دریافت اقامت موقت تا اقامت دائم از طریق

در عمل از ســال 2010، برنامه تجربه کبک )PEQ( یک برنامه گزینش ســریع و همگانی برای کارگرانی اســت که 
قبال در کبک حضور داشــته اند، به طوری که بوســیله آن دارنده می تواند همســر قانونی یا عرفی و فرزندان 

تحت تکفل خود را شامل این برنامه کند، مشروط بر اینکه در درخواست CSQ اصلی، شامل شده باشند. 

PEQ فقــط مراحــل را ســاده و زمــان دریافــت CSQ را کوتــاه مــی کنــد. پــس از دریافــت آن، دارنــده مــی 
توانــد مراحــل اقامــت دائــم را مشــروط بــه تاخیرهــای معمــول در زمانــی کــه درخواســت ارســال مــی شــود، 
در ســطح فــدرال آغــاز کنــد. در نهایــت، توجــه داشــته باشــید کــه CSQ وضعیــت قانونــی یــا اقامــت اعطــا 
ــر نیــز  ــده آن بایــد یــک مجــوز کار معتب ــرای اقامــت قانونــی در کبــک و داشــتن شــغل، دارن ــد؛ ب نمــی کن

داشــته باشــد.

در آگوســت 2018، مقررات دولت کبک اعمال شــد که بالفاصله تغییرات گســترده  ای در شرایط اقامت موقت 
برای دریافت PEQ ایجاد کرد. همســران حقوقی یا عرفی دانشــجویان بین المللی و کارگران موقت که شــرایط 
الزم را دارند اکنون تحت این برنامه به عنوان متقاضی اصلی واجد شــرایط هســتند. عالوه بر این، پذیرش در 
این برنامه اکنون برای همه دسته های کارگران آزاد است و تنها مختص کارگران متخصص در دسته های 0، 

A و B نیست.

یافتن کار قبل از عزیمت )کارگران موقت(

بسته به صالحیت های خود، ممکن است بتوانید حتی قبل از ورود، یک شغل موقت در کبک پیدا کنید. برخی 
از شرکت ها در واقع مایل به سفر به خارج از کشور برای استخدام کاندیداهای خود، به ویژه در بخش هایی 
با رشد قوی هستند. یکی از نمونه ها، روزهای کبک )Journées Québec( است که هر سال در پاریس برگزار 
مــی شــود. آنهــا فرصت فوق العاده ای را برای متقاضیان فراهم مــی کنند تا مهارت های خود را به کارفرمایان 

journeesquebec.gouv.qc.ca :کبک ارائه دهند. به سایت روبرو رجوع کنید

https://journeesquebec.gouv.qc.ca/


42راهنمای تازه واردان مونترال

همچنین توجه داشته باشید که 

 EmploiQuébec می  توانید یک نمایه شغلی در صفحه کاریابی آنالین ،)CSQ( پس از دریافت گواهی انتخاب کبک
ایجاد کنید. این سایت استخدام به شما امکان می دهد تا فرصت های شغلی را مرور کرده و برای آنها درخواست 

quebec.ca .دهید. برای ایجاد نمایه شغلی به این سایت رجوع کنید

پس از دریافت پیشنهاد شغلی، باید فرآیند دریافت مجوز کار را آغاز کنید.

با توجه به اینکه برخی از مشــاغل معاف هســتند. لیســت را در وب ســایت مهاجرت، پناهندگی و شــهروندی 
کانادا )IRCC( ببینید.

اگــر شــغل مــورد نظــر جــزء اســتثنائات نیســت، اولیــن گام بعــدی شــما دریافــت گواهــی پذیــرش کبــک 
)CAQ( اســت. مســئولیت برخــی از رویــه هــا بــر عهــده کارفرمــا اســت کــه بــه ویــژه بایــد بــرای شــغل مــورد 
نظــر درخواســت ارزیابــی تأثیــر بــازار کار )LMIA( کنــد. کارفرمــا ممکــن اســت در برخــی مــوارد از ایــن تعهــد 

معــاف شــود، بــه ویــژه زمانــی کــه متقاضــی خارجــی قبــال دارای CSQ بــوده و در کانــادا اقامــت دارد. 

اگر درخواســت شــما پذیرفته شــد، باید با درخواســت مجوز کار از اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا 
)IRCC( روند کلی را نهایی کنید.

مراحلی که باید توسط کارفرما انجام شود در لینک زیر امده است:

 immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/recrutementtemporaire.html

https://www.quebec.ca/
https://www.montrealinternational.com/en/keysectors/it-services/
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به دنبال تغییر شرایط هستید؟

Jobsmtl.com .شغل رویایی خود را در مونترال پیدا کنید

مراحلی که باید توسط اتباع خارجی انجام شود در لینک های زیر امده است.:

استانی: 

immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/temporary-workers/obtaining-authoriza-
tions/index.html

فدرال: 

canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary.html

https://talentmontreal.com/
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/temporary-workers/obtaining-authorizations/index.html
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/temporary-workers/obtaining-authorizations/index.html
http://canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary.html
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برنامه برای افراد زیر 36 سال

چندین طرح به جوانان 18 تا حداکثر 35 ســال اجازه می دهد که کانادا را کشــف کنند و تجربه کاری در اینجا 
کسب کنند.

توجه

این برنامه ها مشــمول ســهمیه می باشــند. آغاز ثبت نام اینترنتی را از دســت ندهید، زیرا فضای محدود و تقاضای 

زیادی دارد.

	 )IEC( تجربه بین المللی کانادا

این ابتکار برای جوانان 18 تا 29، 30 یا 35 ســاله، بســته به توافقنامه امضا شــده توســط کانادا با کشــور مبدا 
)آلمان، اســترالیا، فرانســه، بلژیک، ایتالیا، مکزیک، اوکراین، ســوئد و غیره( اعمال می شود. مجوز زندگی و کار 
در کانادا موقتی است. سایت دولت کانادا را بررسی کنید تا ببینید آیا کشور شما در آن گنجانده شده است 

یا خیر.

این ابتکار در سه دسته جای می گیرد.

1. تعطیالت کاری: این یک مجوز آزاد است که به دارنده آن اجازه می دهد تا به هر نقطه از کانادا سفر کند 
و همچنین برای هر کارفرمایی کار کند. بسته به کشور مبدا متقاضی، یک یا دو سال اعتبار دارد و با پیشنهاد 

قبلی برای شغل مرتبط نیست. دسترسی و انعطاف پذیری عالی این مجوز بیانگر محبوبیت آن است. 

2. حرفه ای های جوان: این روش برای پیشــرفت حرفه ای در رشــته خود ایده آل اســت، به شــرطی که یک 
شــغل از پیش تعیین شــده در کانادا داشــته باشید. ممکن است در طول مدت قرارداد خود، که احتماال بیش 
از 24 ماه نیست، فقط با یک شرکت در ارتباط باشید. در این مدت به شما حقوق پرداخت می شود و حقوق 
هفتگی شما باید دست کم با حداقل دستمزد استان یا منطقه ای که در آن مشغول به کار هستید مطابقت 
داشته باشد که بر اساس کار تمام وقت محاسبه می شود. اگر برای شغلی غیر مرتبط با تحصیالت یا تجربه 

خود اقدام کنید، درخواست شما رد خواهد شد.
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ـی بین المللی: این اقدامات به جز چند کشــور مانند اســترالیا )24 مــاه( و اتریش )6 ماه(،  3. کارآمــوزی تعاوـن
بیــش از 12 مــاه طــول نمی کشــد و برای افرادی اعمال می شــود که می خواهند به عنوان بخشــی از تحصیل 
خــود، دوره کارآمــوزی را در کانــادا بگذرانند. دریافت مجوز کار ویژه کارفرما برای تکمیل دوره کارآموزی با حقوق 

یا بدون حقوق در کانادا، صرف نظر از مدت زمان، اجباری است. 

برای تعیین اینکه آیا شما واجد شرایط IEC هستید یا خیر به لینک زیر رجوع کنید:

cic.gc.ca/english/work/iec/eligibility.asp

	 )VIE - VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISE( برنامه کارآموزی بین المللی فرانسه

برنامــه کارآمــوزی بیــن المللــی فرانســه بــرای اتبــاع جــوان زیــر 28 ســال در منطقــه اقتصــادی اروپــا کــه بــه 
دنبــال کارآمــوزی در خــارج از کشــور بــا شــرکتی از کشــور مبــدا خــود هســتند، آزاد اســت. ایــن ماموریــت 
دارای حقــوق مــی توانــد 6 تــا 24 مــاه را پوشــش دهــد و ممکــن اســت یــک بــار تمدیــد شــود. بــرای یافتــن 
یــک دوره کارآمــوزی مناســب، بــه وب ســایت CIVI  مراجعــه کنیــد یــا یــک درخواســت ناخواســته بــه 

 civiweb.com :شــرکت هــای مربوطــه ارســال کنیــد. آدرس وب ســایت

	 )LOJIQ( دفاتر بین المللی جوانان کبک

LOJIQ از چهــار ســازمان تشــکیل شــده اســت: دفتــر جوانــان فرانســه- کبــک، دفتــر جوانــان کبک-آمریــکا، 
دفتــر جهانــی جوانــان کبــک و دفتــر جوانــان کبــک والونــی بروکســل. آنهــا بــه جوانــان ایــن فرصــت را مــی 
دهنــد تــا تجربــه کاری، بــه ویــژه از طریــق کارآمــوزی توســعه حرفــه ای و مشــاغل موقــت در کبــک را کســب 

کننــد. 

lojiq.org :برای کسب اطالعات در مورد نقش و ماموریت این سازمان ها به وب سایت مقابل رجوع کنید

http://cic.gc.ca/english/work/iec/eligibility.asp
https://mon-vie-via.businessfrance.fr/en
https://www.lojiq.org/
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SIN دریافت

پــس از ورود بــه کانــادا، یکــی از اولیــن کارهایــی کــه بایــد انجــام دهیــد دریافــت شــماره بیمــه اجتماعــی 
)SIN( اســت. ایــن شــماره نــه رقمــی بــرای اینکــه اجــازه کار داشــته باشــید الزم اســت )کارفرمایــان آن را 
از شــما درخواســت خواهنــد کــرد(. بــرای دریافــت SIN، بایــد بــه دفتــر خدمــات کانــادا مراجعــه کنیــد. وب 
ســایت SCC اطالعــات گســترده ای را بــه خصــوص در مــورد مــدارک مــورد نیــاز بــر اســاس وضعیــت شــما 

ارائــه مــی دهــد.

خوب است بدانید

شــماره بیمه های اجتماعی که با 9 شــروع می شــوند برای کارگران موقتی که نه مقیم دائم هســتند و نه شــهروند 
کانادا رزرو می شوند.
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بخش هایی که در حال جذب نیرو هستند.

مونتــرال بــزرگ اقتصــاد بســیار متنوعــی دارد کــه در ســطح جهانــی بــه دلیــل دانــش، نــوآوری و خالقیــت 
شــناخته شــده اســت. ایــن شــهر بــاز و جهانــی بــه جــذب طیــف وســیعی از اســتعدادها و ســرمایه گذاران 
خارجــی ادامــه می دهــد کــه بــه واســطه کیفیــت زندگــی و پتانســیل توســعه آن، بــه ویــژه در بخــش  هــای 
کلیــدی ماننــد هــوش مصنوعــی، بــازی  هــای ویدیویــی، جلــوه  هــای بصــری، هوافضــا یــا علــوم زیســتی و 

فنــاوری ســالمت جــذب مــی شــوند.

سال 2017 که با رشد بیش از 3.5 درصدی در اشتغال و تولید ناخالص داخلی واقعی همراه شد، قدرت جذب 
این منطقه شهری را تایید کرد، بطوری که سازمان  های بین المللی جدید، به ویژه انجمن بین المللی دانشجویان 
در علوم اقتصادی و بازرگانی )AIESEC( که یکی از بزرگترین انجمن ها در جهان است، این منطقه را به عنوان 

محل استقرار خود انتخاب کردند. 

بر اساس برآوردهای Emploi-Québec، تقریبا 362,000 موقعیت شغلی باید بین سال  های 2015 تا 2019 پر 
شود و 100,000 شغل نیز باید در این مدت ایجاد شود. فرصت های زیادی برای بدست آوردن است، به شرط 
اینکه شما هم وظایف خود را انجام دهید، چرا که جستجوی کار هرگز چیزی نیست که به یکباره انجام شود.
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زمینه های برتر

هوافضا: منطقه چند ملیتی مونترال تقریبا شامل کل این صنعت در کبک می شود. این بخش پیشرفته در 25 
سال گذشته پنج تا شش درصد رشد شغلی داشته است. امروزه بیش از 40,000 نفر در بیش از 190 شرکت 
تخصصــی از جملــه Bombardier، Bell Helicopter Textron، CAE و Pratt & Whitney کار مــی کنند. مونترال 

بزرگ در کنار سیاتل و تولوز به یک مرکز بزرگ جهانی در این زمینه تبدیل شده است.

مونترال، بستر مناسبی برای شرکت های تابعه شرکت های خارجی

بیــش از 2200 شــرکت تابعــه شــرکت هــای خارـجـی در شــهر و منطقــه مســتقر هســتند کــه حــدود 
200,000 شــغل مســتقیم و 100,000 شــغل غیرمســتقیم را در بــر مــی گیرنــد. نزدیــک بــه نیمــی از ایــن 
نهادهــا در زمینــه هوافضــا، علــوم زیســتی و فنــاوری بهداشــت و همچنیــن فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
هســتند. ایــاالت متحــده بــا بیــش از نیمــی از شــرکت هــای تابعــه، باالتــر از فرانســه )13 درصــد( و بریتانیــا 

)6 درصــد( بیشــترین ســهم را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

فنــاوری اطالعــات و ارتباطات )ICT(: کارگران جوان مشــتاق برای ایــن صنعت تقاضاهای زیادی دارند که حدود 
107,500 نفر در منطقه مونترال بزرگ مشــغول به کار شــده و در حدود 5,000 ســازمان پراکنده شده اند. بیش 
از 35,000 شــغل توســط حدود 400 شــرکت تابعه خارجی حاضر در مونترال، که محل ســتاره های محلی مانند 

Bell، Telus و Vidéotron نیز است فراهم شده است.

بازی های ویدیویی: مونترال بزرگ به عنوان پنجمین قطب بزرگ بازی  های ویدیویی جهان، رشد خارق  العاده ای 
از شرکت  ها را در این بخش به ثبت رسانده است که نسبت به سال 2015 تا 42 درصد افزایش یافته است. 
140 اســتودیو، حاضر در این کالنشــهر است و بدیهی اســت که شرکت های بزرگ صنعت بازی  های ویدیویی 
 Warner Brothers و Electronic Arts ژاپن و شرکت های آمریکایی Eidos Interactive ،فرانسه Ubisoft مانند
را در بر می  گیرد. این منطقه چند ملیتی به طور فزاینده ای اســتودیوهای مســتقل بیشــتری را جذب می کند. 
اشــتغال در این بخش در ســال های اخیر به طور پیوســته رشد کرده است و به 10,000 موقعیت شغلی تمام 

وقت در سال 2017 رسیده است.
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هــوش مصنوـعـی )AI(: در میــان قطب های هوش مصنوعی جهان، مونترال شــرکت های بین المللی تخصصی 
از جملــه مایکروســافت، گــوگل و فیس بوک را به خود جذب کرده اســت. موسســه بروکفیلــد گزارش داده که 
منطقه مونترال دارای بیشــترین تمرکز شــغل )220,000( در بخش فناوری پیشــرفته اســت. ایجاد مرکز جهانی 
تعالی هوش مصنوعی در آینده به این شهر کمک می کند تا موقعیت خود را به عنوان یک رهبر بازار تثبیت 
کند. نمادی از این شــهرت، MILA )موسســه الگوریتم های یادگیری مونترال( اســت که 250 محقق از دانشگاه 

مونترال و دانشگاه مک گیل را گرد هم آورده و بزرگترین مرکز در جهان است.

علوم زیستی و فناوری سالمت )LSHT(: این بخش شامل بیش از 56,000 شغل در کبک است که 80 درصد 
آن در مونترال بزرگ در میان بیش از 650 شرکت واقع شده است. هزینه های عملیاتی بسیار رقابتی و تعداد 
دانشجویان واجد شرایط )10,000 دانشجو در هر سال( تا حدی موفقیت این بخش را با زیرساخت های درجه 
یک، مانند بیمارســتان های بزرگ دانشــگاه مک گیل )MUHC( و دانشــگاه مونترال )CHUM( توضیح می دهد. 
زمینه های اصلی تخصص شامل سرطان شناسی، علوم اعصاب و سالمت روان، پیری و سلول درمانی است.

ـی، تولید مشــترک و تولید خارجی  جلــوه هــای بصری و انیمیشــن: ایــن بخش عمده اقتصــادی بر تولید داخـل
متمرکز است. بیش از 500 شرکت حدود 33,000 نفر از جمله بیش از 3,000 متخصص انیمیشن های 2 بعدی 
و 3 بعدی و جلوه های بصری را استخدام کرده اند. جلوه  های ویژه شهرت بین  المللی را به واسطه پیشگامان 
این صنعت مانند Framestore، Hybride، MPC، Digital Dimension، Rodeo FX و Digital District مونترال 

بزرگ به ارمغان آورده است.

فناوری سبز: این صنعت پویا متکی به یک شبکه آموزشی مستحکم از هفت موسسه دانشگاهی و سه کالج 
پیش دانشــگاهی اســت که حدود پنجاه برنامه آموزشــی متناســب با بخش محیط زیســت را ارائه می دهند. 
در اســتانی که به انرژی های غیر آالینده عادت کرده اســت و با انرژی برق آبی، گل سرســبد اقتصاد ما شروع 
کرده اســت، فناوری ســبز نقش مشــخصی دارد. این بخش دارای 28,000 شــغل در 4500 شــرکت و 200 گروه 
SNC-Lavalin، Dessau-Soprin، CIMA+، Geni-  تحقیقاتی عمومی است. از پیشگامان این بخش می توان به

var و BRP، اشاره کرد. 
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سایر بخش ها با تقاضای باال

ــا ایــن بخــش را در  حمــل و نقــل و تــدارکات: مونتــرال بــزرگ ســهم عمــده ای از 122,000 شــغل مرتبــط ب
 Air Canada، CP تقریبــا 6300 موسســه دارد. ایــن بخــش شــامل چنــد رهبــر بیــن المللــی کانادایــی ماننــد
 UPS، اســت. رهبــران خارـجـی از جملــه )CN )Canadian National و )Canadian Pacific(، Purolator
FedEx و Hapag-Lloyd نیــز در مونتــرال حضــور دارنــد. مونتــرال بــزرگ مرکــز حمــل و نقــل هوایــی، دریایــی، 

جــاده ای و ریلــی کبــک اســت.

امــور مالــی: ایــن بخش مهــم اقتصادی بیش از 110,000 کارمند در 3000 ســازمان دارد. عــالوه بر یک محیط 
تجاری مطلوب، این بخش متکی به نیروی کار ماهر گســترده و بســیاری )بیش از 1000( از فارغ التحصیالن 

جدید در هر سال است.

سایر بخش هایی که پیش  بینی اشتغال قوی دارند عبارتند از:

تولید: 470,000 شغل مستقیم در کبک. 	

غذای گیاهی: 42,000 شغل در مونترال بزرگ. 	

مد: 50,000 شغل در کبک 	

حمل و نقل زمینی: 32,000 شغل در کبک. 	
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حوزه خاص حرفه ها و مشاغل تحت نظارت

در کبــک بســیاری از حرفــه هــا و مشــاغل توســط یــک انجمــن حرفــه ای یــا ســایر نهادهــای نظارتــی اداره 
مــی شــوند. فرآینــد کســب حــق کار گاهــی اوقــات مــی توانــد طوالنــی و پیچیــده باشــد. صبــر و شــجاعت 

بهتریــن همراهــان شــما خواهنــد بــود!

تماس با انجمن حرفه ای خود

ــا 400,000  ــر 54 حرفــه یــا مشــاغل تحــت نظــارت )تقریب در کبــک، 46 انجمــن حرفــه ای وجــود دارد کــه ب
نفــر( ماننــد دندانپزشــک، معمــار، وکیــل، مهنــدس، پرســتار یــا داروســاز نظــارت مــی  کننــد. دسترســی بــه 
ــا عنــوان محفــوظ، مشــروط بــه داشــتن مجــوز فعالیــت از نهــاد  ایــن مشــاغل، مگــر در برخــی از مشــاغل ب
نظارتــی مــورد نظــر اســت. همچنیــن بایــد بــا ثبــت نــام، در انجمــن مربوطــه عضــو شــوید. ایــن نهادهــا کــه 
ماموریــت آنهــا حفاظــت از مــردم اســت، شــرایط دسترســی و اســتانداردهای عمــل را تعییــن مــی کننــد، 
مــدارک و ســطح تحصیلــی را ارزیابــی مــی کننــد و گواهینامــه یــا مجوزهــای صالحیــت را بــرای داوطلبــان 
واجــد شــرایط صــادر مــی کننــد. تحریــم هــا بــرای کســانی ممکــن اســت اعمــال شــود کــه از قوانیــن، از جملــه 

منشــور اخالقــی پیــروی نمــی کننــد.
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جزئیات مهم

عضویت در یک انجمن حرفه ای تضمین کننده شــغل نیســت. شــما باید ابتکار عمل را برای یافتن موقعیت شــغلی 
مورد نظر خود به دست بگیرید.

لینک های مفید

opq.gouv.qc.ca :OPQ دفتر مشاغل کبک

  professions-quebec.org :شورای میان حرفه ای کبک

بنابراین تعیین اینکه آیا شــغل یا حرفه ای که می خواهید در آن کار کنید توســط یک انجمن حرفه ای اداره 
می شود بسیار مهم است. در صورت امکان، از انجمن مربوطه در مورد مراحل پذیرش سوال کنید. این مراحل 

می توانند طوالنی، پیچیده و مستلزم هزینه های زیاد باشند.

همچنین برای پذیرش در یک انجمن و کار در حرفه خود باید دانش کافی از زبان فرانسوی 
داشته باشید.

در غیر این صورت، می توانید برای آزمون  های خدمات ارزیابی فرانســه برای انجمن  های حرفه  ای، تحت نظر 
دفتر زبان فرانسه در کبک )OQLF( آماده شوید. جهت کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر رجوع کنید.

Oqlf.gouv.qc.ca/francisation/ordres_prof/ordres.html

ساخت و ساز 	

صنعت ســاخت و ســاز نیز به شــدت تحت نظارت اســت. در مجموع 26 کسب و کار توسط مقررات کنترل می 
شــوند، از جمله ســقف ســاز، نجار، ســازنده دیگ بخار، مکانیک تجهیزات سنگین، اپراتور جرثقیل و غیره. همه 

آنها نیازمند گواهی صالحیت صادر شده توسط کمیسیون ساخت و ساز کبک )CCQ( هستند.

به سایت CCQ برای کسب اطالعات بیشتر رجوع کنید.

https://www.opq.gouv.qc.ca/accueil
https://www.professions-quebec.org/fr/
http://Oqlf.gouv.qc.ca/francisation/ordres_prof/ordres.html
https://www.ccq.org/
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مالی و بیمه 	

همیــن مــوارد در مــورد بخــش مالــی و بیمــه نیــز صــدق مــی کنــد، بطــوری کــه برخــی از مشــاغل توســط 
ســازمان بازارهــای مالــی )AMF( نظــارت مــی شــوند، کــه کارگــران بایــد از آن گواهــی نماینــده درخواســت 
کننــد. اینهــا شــامل کارگــزاران بیمــه، تعدیــل کننــدگان خســارت، برنامــه ریــزان مالــی و نماینــدگان اوراق 

بهــادار مــی شــوند.

تحصیالت 	

آمــوزش نیــز یــک بخــش تحــت نظــارت اســت. بــرای تدریــس در یــک مدرســه )پیــش دبســتانی، ابتدایــی، 
متوســطه( در مونتــرال بــزرگ یــا جاهــای دیگــر در کبــک، بایــد یــک گواهینامــه معلــم کــه توســط وزارت 

آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی صــادر شــده را داشــته باشــید.

دیگر بخش ها  	

در نهایــت برخــی از مشــاغلی کــه بــه بهــره بــرداری از تجهیــزات )تجهیــزات ثابــت، مخــازن تحــت فشــار( یــا 
جابجایــی مــواد خطرنــاک )بــه عنــوان مثــال گاز طبیعــی و پروپــان( نیــاز دارنــد، بــه ویــژه در بخــش ســاخت و 
ســاز، بــرای انجــام کارهــای تحــت نظــارت خــاص نیــاز بــه گواهــی صالحیــت دارنــد. ایــن گواهــی هــا توســط 

Emploi-Québec صــادر مــی شــوند.

برای فهرستی از کسب و کارهایی که نیاز به گواهی صالحیت دارد، به وب سایت                   
Emploi-Québec مراجعه کنید.
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نکاتی برای پیدا کردن اولین شغلتان

 Emploi-Québec مراجعــه کنیــد کــه توســط IPOP پــس از دریافــت مجــوز بــرای کار، مــی توانیــد بــه پــروژه
ــت مــی  ــه ای خــاص مدیری ــوع و گنجایــش )MIDI( و انجمــن هــای حرف ــکاری وزارت مهاجــرت، تن ــا هم ب
 IPOP شــود. بــا انجمــن حرفــه ای خــود تمــاس بگیریــد تــا ببینیــد آیــا واجــد شــرایط هســتید یــا خیــر. پــروژه
بــرای افــرادی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در خــارج از کشــور تحصیــل کــرده انــد و بــه دنبــال کار در یــک 
حرفــه تحــت نظــارت در کبــک هســتند. ایــن پــروژه دو هــدف را دنبــال مــی کنــد: تســهیل اســتخدام و ورود 
ــد و حمایــت مالــی از کارفرمــای اســتخدام  ــازار کار افــرادی کــه در خــارج از کشــور تحصیــل کــرده ان ــه ب ب
ــه ای  ــرای کار توســط یکــی از انجمــن هــای حرف ــرد کــه دارای مجــوز قانونــی صــادر شــده ب ــن ف ــده ای کنن

مربوطــه اســت.

برای کسب اطالع از مراحل و شرایط پذیرش )به زبان فرانسوی( به این لینک رجوع کنید.

http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/dossiers/professions-metiers.html
http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/dossiers/professions-metiers.html
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پیدا کردن یک شغل

قبــل از شــروع جســتجوی کار، بهتــر اســت خــود را آمــاده کنیــد! شــما بایــد بــا شــرایط بــازار کار در رشــته 
ــه  ــرای همــه بخــش هــا صــدق نمــی کنــد و نیــاز ب خــود آشــنا شــوید. رشــد قــوی در یــک بخــش لزومــا ب

نیــروی کار نیــز بیــن مشــاغل متفــاوت اســت.

بازار کار را بشناسید

با مراجعه به وب ســایت IMT )اطالعات بازار کار( می توانید ایده نســبتا دقیقی از بازار کار کبک کســب کنید. 
این ابزار آنالین که توســط Emploi-Québec مدیریت می شــود، اطالعات گســترده ای را در مورد موضوعاتی 

مانند مشاغل و حرفه های محبوب، چشم انداز اشتغال و میزان پرداخت در اختیار شما قرار می دهد.

ـی را در مورد نیازهــای خاص هر بخــش ارائه                   کمیتــه هــای بخــش نیــروی کار )CSMO( بــه نوبــه خــود اطالعاـت
می دهند. برای اطالعات بیشتر به این لینک رجوع کنید.

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/
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حرفه خود را مشخص کنید

مشــاغل یــا حرفــه هــای مشــابه ممکــن اســت در همــه کشــورها همیشــه دارای نــام یکســان نباشــند و شــغل 
ــدا شــما ممکــن اســت در کبــک دارای ویژگــی هــای متفاوتــی  ــام یکســان در کشــور مب ــا ن ــا حرفــه ای ب ی
باشــد. بــرای جلوگیــری از هرگونــه ســوء تفاهــم، بــه وب ســایت طبقــه بنــدی مشــاغل ملــی )NOC( مراجعــه 

کنیــد.

روش های کبک را برای جستجوی کار امتحان کنید 

بــه غیــر از روش ســنتی جســتجوی کار در آگهــی های طبقــه بندی شــده روزنامه ها، مجــالت تخصصی یا در 
اینترنت، راه های زیاد دیگری در کبک برای یافتن شغل مناسب با رزومه شما وجود دارد.

آژانس های کاریابی  	

این یک راه حل برای به دست آوردن اولین تجربه کاری شما در کبک است. تعجب نکنید اگر آژانس پس از 
کمک به شما در یافتن شغل، درصدی از حقوق شما را به عنوان هزینه خدمات برای خود نگه دارد. برخی ممکن 
اســت از شــما بخواهند که برای مدت مشــخصی با آنها قرارداد امضا کنید. از آژانس هایی که با آنها تماس 
می گیرید در این مورد سوال کنید. به غیر از Adecco و Manpower، آژانس های عمومی یا تخصصی زیادی 

وجود دارد که همه در فهرست آژانس های کاریابی گنجانده شده اند، به لینک زیر رجوع کنید:

Agences-de-placement.ca

شبکه سازی 	

اگر یک کلمه در همه جا در جامعه کبک کاربرد داشــته باشــد، این همان کلمه اســت. در اســتانی که بســیاری 
از پست ها از طریق منابع غیررسمی پر می شوند، نمی توان آن را نادیده گرفت. برای دسترسی به آنچه در 
اینجــا "بــازار کار پنهــان" نامیده می شــود، نیاز به میــزان زیادی صبر و اراده دارید. پشــتکار و تدبیر نیز عوامل 
ارزشــمندی برای گســترش دایره ارتباطات شــما خواهند بود. می  توانید با شــرکت در رویدادها و فعالیت  های 
شبکه  سازی به این هدف دست یابید، بطوری که فرصتی برای مالقات با افراد حرفه  ای در زمینه خود دارید، 

https://www.agences-de-placement.ca/
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یا ممکن اســت افرادی را مالقات کنید که احتماال به نمایه شــما عالقه مند هســتند. همچنین می  توانید به 
انجمن  ها یا باشگاه  های خصوصی بپیوندید )اما این هزینه دارد(، یا وارد گروه  های اجتماعی و یکپارچه  سازی 
مانند InterNations یا Meetup شوید که افراد با عالیق مشترک را گرد هم می آورند. همچنین نباید محله خود 
را نادیده بگیرید. فعالیت های اجتماعی، فرهنگی یا ورزشی نیز شما را با چهره های جدیدی آشنا می کند. از 

راه اندازی گردهمایی ها نترسید!

چند رویکرد برای گسترش شبکه شما:

اتاق بازرگانی مونترال چند ملیتی )CCMM( از طریق برنامه اینترکانکشن )Interconnection( خود، با مشارکت 
Emploi-Québec، فعالیت های شــبکه ســازی رایگان را ســازماندهی می کند تا کســب و کارهای مونترال را با 

مهاجران واجد شرایط )ساکنان دائمی( پیوند دهد.

ــه مــی  ــح آخریــن جمعــه هــر مــاه ارائ وبســایت CreativeMornings یــک ســخنرانی در ســاعت 8:00 صب
دهــد و پــس از آن بحــث و گفتگــو مــی شــود. بــرای حضــور در آن بایــد بــه صــورت آنالیــن ثبــت نــام کنیــد.

وب ســایت I choose Montréal که توســط Montréal International اداره می شود، رویدادهای شبکه سازی 
مختلف را برای دانشجویان بین المللی ارائه می دهد. برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس زیر رجوع کنید.

Ichoosemontreal.com

همچنیــن مــی توانیــد در تقویــم Eventbrite ثبــت نــام کنیــد کــه رویدادهــای مختلــف مرتبــط با اســتخدام 
را لیســت مــی کنــد، یــا فهرســت رویدادهــای اســتخدام را در ســایت Emploi-Québec بررســی کنیــد. در 

صورتــی کــه مایــل بــه کســب اطالعــات بیشــتری هســتید بــه لینــک زیــر رجــوع کنیــد.

Emploiquebec.gouv.qc.ca/evenements

https://www.internations.org/
https://www.ccmm.ca/en/services/interconnection-program/
https://www.ccmm.ca/en/services/interconnection-program/
https://creativemornings.com/
https://creativemornings.com/
https://www.jechoisismontreal.com/en/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/evenements/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/evenements/
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درخواست یک جلسه اطالعاتی با یک کارفرما 	

شــما از صراحت کارفرمایان کبک شــگفت زده خواهید شــد. می توانید برای درخواســت یک جلســه غیررسمی 
بــا آنهــا تمــاس بگیرید یا ایمیل بزنید. پس از برقراری تماس، به آنها بگوییــد که مایلید از تخصص آنها برای 
آگاهی از طرز کار بخش اقتصادیشــان اســتفاده کنید. در طول این بحث، با پرســیدن ســوال کنجکاوی خود را 
نشــان دهید! نیازی به این نیســت که مثال با کســب اطالعات از شــرکتی که با آن تماس گرفته اید، از قبل 
آمــاده شــوید. ایــن روحیه ابتکار، ویژگی ای اســت که کارفرمایان از آن اســتقبال می کننــد. البته باید از این 
برخورد آرام اســتفاده کرده و بیان کنید که به دنبال یک شــغل هســتید و دلیلی وجود ندارد که رزومه خود را 

به مخاطبتان ارائه ندهید. 

داوطلب 	

کار داوطلبانه که در کبک بســیار رایج اســت، چندین مزیت دارد: شــما با محیط کبک آشــنا می شوید، مهارت 
هــای خــود را بــه کار مــی گیرید و مهــارت های جدیدی یاد مــی گیرید و غیره. در کبک معمول اســت که یک 
فعالیــت داوطلبانــه را بــه رزومه خود اضافه کنید. کارفرمایان ممکن اســت این را به عنوان تجربه "کار" در نظر 

بگیرند و احتماال از مشارکت شما با جامعه میزبان خود قدردانی خواهند کرد.

Cabm.net :لینک دفتر داوطلب مونترال

کارت ویزیت خود را تحویل دهید 	

این رزومه کوچک که چند نکته مهم از صالحیت های شــما را نشــان می دهد بســیار مفید خواهد بود. شــما 
همیشــه بایــد کارت هــای خــود را بــه همراه داشــته باشــید و هرگــز نبایــد در دادن کارت های خود به شــبکه 
مخاطبینتان و همچنین به کارفرمایان آینده، یا حتی افراد مهمی که در رویدادهای شــبکه ســازی مختلف و 

جلسات اطالعاتی با آنها مالقات می کنید، تردید کنید. نکات زیر را حتما رعایت کنید:

نام و نام خانوادگی و اطالعات تماس شما )آدرس ایمیل و شماره تلفن( 	

عنوان شغلی که به دنبال آن هستید. 	

چند نکته برجسته از صالحیت ها، توانایی ها و مهارت های شما 	

https://www.cabm.net/
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مشاوره در مورد رزومه و مصاحبه شغلی

ــا  ــا وضعیــت تاهــل خــود را در رزومــه ذکــر نکنیــد، ی در کبــک ایــن یــک رویــه معمــول اســت کــه ســن ی
اطالعــات دیگــری کــه ممکــن اســت منجــر بــه تبعیــض شــود را درج نکنیــد. ایــن همچنیــن بــه ایــن معنــی 
اســت کــه عکــس نداشــته باشــید! بــه عنــوان یــک قاعــده، ایــن ســند شــامل بیــش از دو یــا شــاید ســه 
صفحــه نمــی شــود کــه همــه آنهــا در پاورقــی در هــر صفحــه شــماره گــذاری شــده انــد و نــام و نــام خانوادگی 
و آدرس ایمیــل شــما را نیــز بــرای راحتــی اســتخدام کننــده شــامل مــی شــود. بــه قالــب نیــز توجــه کنیــد: 

انــدازه کاغــذ "US letter" )8.5 x 11 اینــچ(.

یک رزومه به سبک کبک باید ویژگی های زیر را در بر بگیرد.

مهارت ها و تجربه یا تخصص شما: دانش شما از تکنیک ها، روش شناسی، بخش اقتصادی و ... . 	

توانایی ها یا دانش شما: رهبری، مهارت های سازمانی، درایت و ... . 	

قابلیت های شما: زبان های گفتاری و نوشتاری، آشنایی با نرم افزار و ... . 	

رزومه شما باید بر دستاوردهای شما متمرکز باشد، به عبارت دیگر مشارکت هایی که به آنها افتخار می کنید. 
این امر به ویژه در کبک مهم اســت زیرا کارفرمایان اغلب به آنها ارزش بیشــتری نســبت به تحصیالت شــما 
می دهند. برای هر دســتاورد، نتیجه یا تاثیری که کارتان بر ســازمان داشــته است را مشخص کنید. استفاده 

از افعال معلوم نیز به شدت توصیه می شود.

سه راه برای دریافت مشاوره

1. جلســات اطالعاتی: اگر مقیم دائم هســتید، می توانید در جلســات رایگان اطالعاتی ادغام هدف که توســط 
وزارت مهاجرت، تنوع و گنجایش )MIDI( برگزار می شــود، شــرکت کنید. به طور خاص، شما در جلساتی شرکت 
خواهید کرد که به هشــت ماژول 24 ســاعته تقســیم شــده اند. این برنامه درک بهتری از بازار کار کبک ارائه 
می دهد و منابع زیادی را برای تســهیل جســتجوی شــغل در اختیار شــما قرار می دهد. ادغام هدف به ویژه در 

مونترال، الوال و لونگوی موجود است. برای کسب اطالعات بیشتر به لینک پایین رجوع کنید.

Immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/settle/information-sessions/objectif-integration.html

https://www.quebec.ca/en/immigration/settle-and-integrate-in-quebec/objectif-integration
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2. حمایت شــغلی: این یک برنامه خاص شــهر مونترال اســت. حمایت شــغلی برای افرادی در نظر گرفته شــده 
اســت که در جســتجوی شــغل خود با موانعی روبرو می شــوند. آنها می توانند دوره های کارآموزی با حقوق 
شــش ماهه را در بخش اقتصادی خود بگذرانند که در آن مدت توســط یک حامی نظارت شــده تا از تخصص 

خود بهره مند شوند. لینک زیر را جهت کسب اطالعات بیشتر ببینید.

Ville.montreal.qc.ca

3. ســرویس ادغام آنالین )SIEL(: این ابزار که توســط وزارت مهاجرت، تنوع و گنجایش )MIDI( ایجاد شــده، 
ادغام اجتماعی، اقتصادی و شــغلی مهاجران را تســریع می کند. این ســرویس برای افرادی در نظر گرفته شده 
است که دارای CSQ )گواهی انتخاب کبک( هستند. کپسول های قابل دسترسی از خارج یا داخل کبک طیفی 
از محتوای رایگان را برای تســهیل ادغام با جامعه کبک ارائه می دهند. متقاضیان می توانند خود را آموزش 

دهند یا درخواست مربی دهند.

نشــان دادن معادل بودن مدارک تحصیلی خود با مدارک اعطایی در کبک می تواند مفید باشــد تا رزومه شــما 
برای استخدام کننده در دسترس تر باشد.

در برـخـی مــوارد اگــر بــرای موقعیت شــغلی در خدمات عمومی درخواســت دهید، برای مثال ممکن اســت یک 
کارفرما از شما بخواهد که ارزیابی مقایسه ای از تحصیالت تکمیل شده در خارج از کبک را دریافت کنید. این 

رای توسط وزارت مهاجرت، تنوع و گنجایش )MIDI( صادر می شود.

لینک مفید آنالین برای فرمت های رزومه:

quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi/preparer-et-diffuser-sa-candidature/rediger-
son-curriculum-vitae

دولت کانادا:

Canada.ca/en/services/youth.html

http://Ville.montreal.qc.ca
https://www.quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi/preparer-et-diffuser-sa-candidature/rediger-son-curriculum-vitae
https://www.quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi/preparer-et-diffuser-sa-candidature/rediger-son-curriculum-vitae
https://www.canada.ca/en/services/youth.html
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شناسایی اعتبارنامه ها و صالحیت ها

به رســمیت شــناختن صالحیت های بدســت آمده در تجربه کاری گذشته، اعم از با دستمزد یا داوطلبانه، هم 
در کبک و هم در خارج از کشور، به شرطی که مرتبط با شغل مورد نظر شما باشد قابل حصول است.

بسته به هدف شغلی شما، نیازها و بخش اقتصادی، دو گزینه در دسترس است.

1. تصدیق صالحیت های اکتســابی )RAC( مســتقیما توســط موسســات آموزشــی صادر می شــود و به شــما 
ایــن امــکان را مــی دهد که بدون نیاز بــه تکرار دوره، دیپلم آکادمیک )دوره متوســطه( یا دیپلم فنی )پس از 

متوسطه( دریافت کنید.

2. تصدیق مهارت های نیروی کار )WSR(، که توسط وزارت کار، اشتغال و همبستگی اجتماعی صادر می شود، 
گواهی صالحیت شــغلی ارائه می  کند که نشــان می  دهد شــما دارای سطح صالحیت  های تعیین  شده توسط 

صنعت مربوطه هستید.

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد ســازمان هایــی کــه اطالعــات رایــگان در مــورد تصدیــق صالحیــت 
کنیــد:  رجــوع  زیــر  لینــک  بــه  دهنــد  مــی  ارائــه  کار  نیــروی  و تصدیــق مهارت هــای  اکتســابی  هــای 
qualificationsquebec.com/reconnaissance-competences

اگــر رزومــه شــما منجــر بــه مصاحبــه شــغلی شــود، بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اولیــن برخــورد بســیار مهــم 
اســت. اســتخدام کننــده ســعی مــی کنــد در طــول ایــن بحــث شــما را راحــت بگــذارد، کــه بــه او اجــازه مــی 
دهــد بررســی کنــد کــه نمایــه شــما چقــدر بــا موقعیــت ارائــه شــده مطابقــت دارد و همســویی ارزش هــای 

شــما بــا ارزش هــای شــرکت چقــدر اســت.

https://qualificationsquebec.com/reconnaissance-competences/
https://qualificationsquebec.com/reconnaissance-competences/
https://qualificationsquebec.com/reconnaissance-competences/
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خدمات کمک جستجوی کار

در کبک و مونترال بزرگ، خدمات تخصصی جستجوی کار برای شهروندان کانادایی و مقیم دائم و گاهی اوقات 
برای افرادی که مجوز موقت دارند، در دســترس اســت. مراکز اشــتغال محلی )CLEs(، ســازمان های استخدام 
پذیری و مراکز اشتغال جوانان )Carrefours Jeunesse-Emploi - CJE(، برای افراد 18 تا 35 سال )به استثنای 
برخی موارد(، می توانند به تالش های شــما برای یافتن کار کمک کنند. آنها اطالعات زیادی در مورد اقدامات 
کمک شــغلی و برنامه های راهنمایی ارائه می دهند. همچنین ممکن اســت به ســایر ســازمان  های متخصص 
در زمینه اشــتغال یا به شــرکت  هایی که در رشــته شــما فعالیت دارند ارجاع داده شوید. آنها همچنین شما را 
با افراد دیگری که در موقعیتی مشابه شما قرار دارند مرتبط خواهند کرد، بنابراین همه می توانید به یکدیگر 

کمک کنید.

برای پیدا کردن CLE نزدیک به شما، مکان یاب آنالین مفید است:  	

mtess.gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/localisateur/services_en.asp

	 axtra.ca :اتحاد مراکز مشاوره استخدامی

	 rcjeq.org :شبکه چهارراه اشتغال جوانان

	  rssmo.qc.ca :)RSSMO( شبکه خدمات تخصصی نیروی کار

سـایت Emploi-Québec همچنیـن بسـیاری از ابزارهـای آنالیـن را در اختیـار همـه قـرار مـی دهـد. به عنوان  	
مثـال، مـی توانیـد فهرسـت راهنمـای سـازمان هـای متخصـص در زمینه اشـتغال را مشـاهده کنید: 

quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi/aide-a-lemploi/organismes-daide

ــام اســتخدامی  ــه ادغ ــد شــرایط برنام ــن اســت واج ــد، ممک ــود نداری ــه شــغلی خ ــه ای در زمین ــر تجرب اگ
بــرای مهاجــران و اقلیــت هــای ظاهــری )PRIIME( باشــید. معیارهــای واجــد شــرایط بــودن شــامل داشــتن 
وضعیــت اقامــت دائــم بــرای کمتــر از پنــج ســال اســت. بــا ایــن حــال، بــا توجــه بــه شــرایط خاصــی، کارفرمــا 

در قبــال دســتمزد پرداختــی بــه شــما حمایــت دریافــت مــی کنــد.

https://www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/en
https://axtra.ca/
https://rcjeq.org/
https://rssmo.qc.ca/
https://www.quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi/aide-a-lemploi/organismes-daide
https://www.quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi/aide-a-lemploi/organismes-daide
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سازماندهی جستجوی کار شما

ــد از صفحــه »Organize Your Job Search« در  ــی توانی ــر، م ــک جســتجوی کار موث ــان از ی ــرای اطمین ب
پلتفــرم Emploi-Québec بازدیــد کنیــد. ایــن منــو طیــف گســترده ای از منابــع، اطالعــات و توصیــه هــا را 

فهرســت مــی کنــد. بــه لینــک زیــر رجــوع کنیــد.

quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi

همچنین می توانید قابلیت دیده شدن خود را در شبکه های اجتماعی که به دقت توسط استخدام کنندگان 
بررســی می شــوند به حداکثر برســانید، به خصوص لینکدین که در کبک بســیار محبوب است. بنابراین بسیار 
ضروری است که نمایه حرفه ای خود را تکمیل کنید، آن را به طور منظم به روز کنید و تجربه کاری خود را به 
تفصیل شرح دهید. شما همچنین باید یک رویکرد فعاالنه برای ایجاد فرصت ها و بهبود جستجوی خود برای 
شــغل داشــته باشــید. برای مثال، می  توانید به گروه  هایی در بخش اقتصادی خود بپیوندید، پیشــرفت  های 
جدید را در شرکت  هایی که مورد عالقه شما هستند دنبال کنید یا فهرست مخاطبین خود را گسترش دهید.

مشاهده پیشنهادات شغلی

اگرچــه بخــش معینــی از مشــاغل از طریــق شــبکه پــر مــی شــوند، هرگــز ارزش وب ســایت هــا را دســت 
کــم نگیریــد و در ایــن زمینــه گزینــه هــا کــم نیســتند!

در اینجا فقط یک لیست جزئی ارائه شده است.

 ● Eluta Canada: eluta.ca

 ● Jobboom: jobillico.com

 ● Jobillico: jobillico.com

 ● Neuvoo: neuvoo.ca

https://www.quebec.ca/emploi/conseils-en-recherche-demploi
https://www.eluta.ca/
https://www.jobillico.com/en
https://www.jobillico.com/en
https://ca.talent.com/
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 ● SimplyHired: simplyhired.ca

 ● Workland.ca: workland.com

 ● Workopolis: workopolis.com

موتورهای جستجو

 ● Indeed.ca: ca.indeed.com

 ● Jobs.ca: emplois.ca

 ● Jobs Kebek: kebekjobs.com

برای جستجوی شغلی هدفمندتر، سایت های تخصصی مانند موارد زیر را بررسی کنید.

ارتباطات، بازاریابی و وب:

 ● grenier.qc.ca

 ● emplois.isarta.com/jobs/offers.shtml

 ● infopressejobs.com

فناوری اطالعات:

 ● espresso-jobs.com

 ● abacustalent.com

 ● meeti.ca

https://www.simplyhired.ca/
https://www.workland.com/
https://workopolis.com/en
https://ca.indeed.com/
https://www.emplois.ca/
https://www.kebekjobs.com/
https://www.grenier.qc.ca/
https://jobs.isarta.com/cgi-bin/emplois/jobs?cat=offers
https://infopressejobs.com/
https://espresso-jobs.com/
https://www.abacustalent.com/
https://www.meeti.ca/
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مهندسی:

 ● lemarche.co

محیط زیست و توسعه پایدار:

 ● enviroemplois.org

ــه همــراه توصیفــات مهاجــران در  ــع اشــتغال ب ــازار کار: یــک فهرســت راهنمــا از ابتــکارات و مناب ادغــام ب
ــرال. مونت

 ● travailimmigrants.com

سایت عمومی Emploi-Québec نیز به نوبه خود فهرستی از وب سایت های مفید برای جستجوی کار را ارائه 
می دهد. این ســایت فهرســت 350 ســایت عمومی اختصاص داده شده به مشاغل یا سایت های تخصصی را 
بر اســاس هر بخش لیســت می کند. راهنمای کامل جســتجوی شــغل آن "Your Complete Job Search" نیز 

ابزار ارزشمندی است.

"مونترال، یک شروع جدید”: یک ابزار شخصی برای کمک به اقامت شما

این یک پلتفرم ضروری است که شهر مونترال در دسترس تازه واردانی قرار می دهد که به دنبال 
اقامت در بزرگترین شــهر کبک هســتند. صرف نظر از جایگاه و وضعیت خانوادگیتان، معیارهای 
جســتجوی خــود را وارد کنیــد و پاســخ های قابل اعتمادی را برای تمام ســواالت خــود از جمله در 

زمینه مسکن، شغل، بهداشت و تحصیل کودکان دریافت کنید.

ville.montreal.qc.ca/nouveaudepart

https://lemarche.co/en
https://www.enviroemplois.org/
https://travailimmigrants.com/
https://ville.montreal.qc.ca/nouveaudepart/
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دنیای کار

ــش  ــا چال ــد ب ــه، شــما بای ــن موفقیــت اولی ــر از ای ــه تازگــی اســتخدام شــده باشــید. فرات ممکــن اســت ب
دیگــری ماننــد ادغــام موفقیــت آمیــز در محیــط کاری خــود روبــرو شــوید. ایــن مســتلزم اولیــن گام حیاتــی 
اســت: درک محیطــی کــه در آن کار مــی کنیــد، جایــی کــه دســتورالعمل هــا و فرهنــگ ممکــن اســت بســیار 

متفــاوت از آنهایــی باشــد کــه تــا کنــون مــی شــناختید.

استانداردهای کار

در اینجا چند پاسخ به سواالتی که ممکن است در ذهنتان داشته باشید آورده شده است.

سازمان مرجع در امور کارگری چیست؟ 	

کمیسیون استاندارد، عدالت، بهداشت و ایمنی )CNESST( بر اجرای قانون رعایت استانداردهای کار )ALS( از 
جمله دســتمزد، مرخصی، اخراج، مرخصی اســتعالجی و غیره نظارت می کند. افراد شــاغل و دانشجویان مشمول 

این قانون نمی باشند.
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حداقل دستمزد چقدر است؟ 	

ایــن موضــوع هــر ســال بررســی مــی شــود و در تاریــخ 1 مــی 2018 بــه مبلــغ 12 دالر کانــادا در ســاعت و 
 LMI بــرای کارگرانــی کــه کمــک هزینــه دریافــت می کردنــد بــه میــزان 9.80 دالر کانــادا افزایــش یافــت. ابــزار
ــرای مشــاغل و حرفــه هــا در کبــک ارائــه  آنالیــن EmploiQuébec اطالعاتــی در مــورد مقیــاس دســتمزد ب

مــی دهــد.

هفته کاری چقدر است؟ 	

هفتــه کاری معمولــی 40 ســاعت اســت امــا بســیاری از شــرکت هــا هفتــه کاری را بیــن 35 تــا 40 ســاعت 
در نظــر مــی گیرنــد. یــک شــغل بــا 30 ســاعت کار در هفتــه "تمــام وقــت" در نظــر گرفتــه مــی شــود. روز 
کاری معمــوال از ســاعت 8:30 صبــح شــروع شــده و در ســاعت 4:30 بعــد از ظهــر بــه پایــان مــی رســد و 

زمانــی بــرای خانــواده و تفریــح باقــی مــی مانــد. 

آیا تعطیالت با حقوق در کبک وجود دارد؟ 	

شــما معمــوال کارتــان را بــر اســاس مجمــوع تعــداد مــاه هایــی کــه کار کــرده ایــد، بــا 10 روز تعطیــالت در 
ســال شــروع مــی کنیــد. شــما حــق داریــد یــک هفتــه مرخصــی اضافــی درخواســت کنیــد، امــا بــدون حقــوق. 
کارفرمــای شــما مجــاز بــه رد کــردن ایــن درخواســت نیســت. بــه اینهــا هشــت روز تعطیــالت قانونــی در ســال 

و همچنیــن مرخصــی اســتعالجی اضافــه مــی شــود کــه بســته بــه هــر شــرکت متفــاوت اســت.

یــک زن بــاردار مــی تواند 18 هفته و یک مرد می تواند 5 هفته از مرخصی زایمان اســتفاده کند. 
هر دوی آنها حداکثر یک سال حق استفاده از مرخصی والدین را دارند.
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آیا باید قرارداد کاری امضا کنم؟ 	

الزم نیســت. در کبــک بــه خصــوص در مشــاغل کوچــک، قــرارداد کاری ممکــن اســت شــفاهی هــم باشــد. 
حتــی ممکــن اســت موقــت یــا نامشــخص باشــد.

آیا در پایان هر ماه به من حقوق داده می شود؟ 	

بلــه، اگــر دارای قــرارداد یــا در ســمت مدیریــت هســتید. در غیــر ایــن صــورت، معمــوال هــر 15 روز یــک بــار 
بــه شــما حقــوق داده مــی شــود.

به چه زبانی باید کار کنم؟ 	

ــج کار، تدریــس، ارتباطــات، تجــارت و کســب و کار  ــان رای ــان موسســات عمومــی و زب ــان فرانســوی زب زب
اســت. بــرای ادغــام در محیــط زندگــی جدیــد خــود، بــه مهاجرانــی کــه بــه زبــان فرانســوی مســلط نیســتند 
توصیــه مــی شــود قبــل از نقــل مــکان بــه کبــک و پــس از ورود، دانــش زبــان فرانســوی خــود را ارتقــا دهنــد 

یــا آن را یــاد بگیرنــد. 

کمک جستجوی کار برای همسران عرفی

همســر عرفــی یــک دانشــجوی خارجــی تمــام وقــت، کارگــر قرضــی یــا کارمنــد موقــت متخصــص در کانــادا 
بــرای داشــتن شــغل در کبــک بــرای مــدت بیــش از شــش مــاه بایــد شــخصا دارای مجــوز کار معتبــر صــادر 

شــده توســط اداره مهاجــرت، پناهندگــی و شــهروندی کانــادا )IRCC( باشــد.

در حالی که طیف گســترده ای از ســازمان ها برای کمک به مهاجران و تازه واردان اختصاص داده شــده اســت، 
اکثریــت آنهــا فقط به شــهروندان )از جمله شــهروندان دارای تابعیت(، ســاکنان دائم، دانشــجویان و کارگران 
موقــت بــا CSQ، متقاضیان پناهندگی و پناهندگان خدمات ارائه می دهند. همســرانی که این معیار را ندارند 

می توانند اطالعات و فردی که به آنها کمک کند را در چند ساختار تخصصی مانند FRJ بیابند. 
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عــالوه بــر این، ســازمان مونترال اینترنشــنال )Montréal International( خدمات کمکی را به همســران کارگران 
موقت شاغل در یکی از شرکت های عضو این سازمان ارائه می دهد. مونترال اینترنشنال با آگاهی از اهمیت 
اســتراتژیک اســتقبال، مربیگری و نگهداری از این کارگران متخصص ارزشــمند، کارگاه ها و مشاوره هایی را به 
منظور تســهیل ادغام آنها در محیط زندگی و کار جدیدشــان ارائه می دهد. جهت کســب اطالعات بیشــتر به 

لینک زیر رجوع کنید.

montrealinternational.com/en/strategic-talents/workers/support-service-for-spouses

ــان یــک مهــارت  ــن زب ــه طــور گســترده صحبــت مــی شــود و دانســتن ای ــان انگلیســی ب ــن حــال، زب ــا ای ب
ضــروری، بــه ویــژه در برخــی از بخــش هــای شــغلی ماننــد ICT، تجــارت، امــور مالــی و بازاریابــی در مونتــرال 

بــزرگ اســت. 

برای کسب هر نوع اطالعات در مورد قوانین حاکم بر دنیای کار بر روی لینک زیر کلیک کنید:

cnesst.gouv.qc.ca

فرهنگ کار

دانــش و مهــارت ســنگ بنــای فرهنــگ کاری کبــک اســت. در اینجــا چنــد اصــل و قانــون وجــود دارد کــه بایــد 
در نظــر داشــته باشــید.

شــما باید از برابری حمایت کنید: این موضوع به ویژه در روابط بین زن و مرد، یک نگرانی همیشــگی در کبک 
است. بسیاری از زنان دارای پست های ارشد هستند و حقوق برای مهارت های مشابه باید یکسان باشد.

https://www.montrealinternational.com/en/strategic-talents/workers/support-service-for-spouses
https://www.montrealinternational.com/en/strategic-talents/workers/support-service-for-spouses
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr
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هنگامی که در کبک هستید، زبان فرانسوی خود را ارتقا دهید

راه  حــل  هــای زیــادی بــرای مهاجــران غیــر فرانســوی زبــان و تــازه  واردانــی کــه مــی  خواهنــد زبــان فرانســوی 
را یــاد بگیرنــد یــا بهبــود بخشــند، بــه  ویــژه بــرای مهــارت  هــای درک مطلــب و صحبــت کــردن در دســترس 

اســت.

ـی اســت کــه توســط وزارت مهاجــرت، تنــوع و  FEL( Francisation en ligne( دارای دوره هــای آنالیــن رایگاـن
گنجایش )MIDI( ارائه می شود و می توانید قبل و بعد از ورود به کبک در آنها شرکت کنید.

برای اطالع از برنامه ها و شرایط پذیرش بر روی لینک زیر کلیک کنید.

immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/french-language/learning-online/index.html

MIDI و شرکای آن )سازمان های غیر انتفاعی، هیئت مدیره مدارس، دانشگاه ها، CEGEP و غیره( بسیاری از 
دوره های زبان فرانسوی را به صورت تمام وقت یا پاره وقت و رایگان ارائه می دهند.

برای کسب اطالعات در مورد این برنامه ها، مکان و زمانبندی دوره ها به لینک زیر رجوع کنید:

immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/french-language/learning-quebec/index.html

همچنین می توانید مســتقیما با یکی از آموزشــگاه  های زبان در مونترال تماس بگیرید، جایی که می  توانید 
زبان فرانسوی و همچنین زبان  های دیگر )انگلیسی، اسپانیایی و غیره( را یاد بگیرید. این دوره ها هزینه دارد.

در نهایت، با توجه به شرایط خاص، MIDI بسته  های دوره  های مختلفی را برای کسب  و کار ارائه می  دهد تا 
کارمندان مهاجری که دانش زبان فرانسوی کمی دارند یا اصال صحبت نمی کنند، آماده ورود به جامعه فرانسوی 

زبان کند.

carrefourfrancisation.com :برای اطالعات بیشتر

شــما بایــد فرهنــگ محلی را بپذیرید: الزم نیســت همه چیــز را در مورد تاریخ کبک بدانید، امــا باید حداقل به 
فرهنگ و ویژگی های آن عالقه نشــان دهید. خالصه کردن کبک به پوتین، هاکی و زمســتان، یکپارچگی شــما 

با همکارانتان را آسان نمی کند.

https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais/
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais/
https://www.quebec.ca/en/education/learn-french/
https://www.quebec.ca/en/education/learn-french/
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شما باید به زندگی خصوصی همکاران خود احترام بگذارید: در کبک، زندگی خصوصی و کاری تمایلی به ترکیب 
شــدن ندارند. اگر انتظار دارید یک همکار شــما را برای شــام به خانه اش دعوت کند، ممکن است مدت زیادی 
صبر کنید! با این حال، گردهمایی های غیررسمی بعد از کار، مثل دورهمی معروف "à 7 5"، می تواند راه خوبی 
برای شــناخت بهتر در یک فضای آرام باشــد. وقت اســتراحت برای ناهار نیز می تواند زمان خوبی برای توسعه 

روابط شما با آنها باشد.

سلسله مراتب را فراموش خواهید کرد: اگرچه وجود دارد، اما روابط با مافوق در کبک، نسبت به سایر کشورها 
سلســله مراتب کمتری دارد. صحبت کردن به صورت مســتقیم با رئیســتان آســان اســت و اســتفاده از واژه 
غیررســمی »tu«، )معادل you( بســیار رایج اســت. فقط مراقب باشــید که اســتفاده از "tu" به معنی خودمانی 

شدن نیست! 

شــما باید به نظر جمع احترام بگذارید: این یک اصل بســیار مهم دیگر در روابط بین همکاران اســت. صحت 
سیاسی، یک قاعده اساسی در کبک است، بطوری که در موارد اختالف به ندرت به طور مستقیم مشاجره می 
شــود و مصالحه و انتقاد ســازنده اغلب به جای آن ترجیح داده می شــود. همیشــه از نگرش منفی و بازگویی 

مشکالت خود در جمع پرهیز کنید!

شما باید برای دستاوردهای خود ارزش قائل شوید: به عنوان یک قاعده، کارفرمایان همیشه دستاوردهای شما 
را زیر نظر می گیرند. ابتکار عمل نیز بسیار حائز اهمیت است.

مالیات بر درآمد و حقوق

تعجــب نکنیــد اگــر مجبــور شــوید درآمــد خــود را دو بــار، ابتــدا در ســطح اســتانی )کبــک( و ســپس در ســطح 
فــدرال )کانــادا( گــزارش کنیــد. کارفرمایــان بــه طــور کلــی مالیــات بــر درآمــد و کمــک هــای مالــی مختلــف 
)بیمــه اشــتغال، طــرح بازنشســتگی کبــک، و غیــره( را ماننــد اکثــر کشــورهای اروپایــی و همچنیــن ایــاالت 
متحــده و اســترالیا، در همــان ابتــدا بــه طــور مســتقیم از حقــوق شــما کســر مــی کننــد. اگرچــه مالیــات 
بــر درآمــد و کمــک هــای مالــی از حقــوق شــما کســر مــی شــود، بایــد اظهارنامــه مالیــات بــر درآمــد ســاالنه 
را ارائــه دهیــد. ایــن بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه درخواســت بازپرداخــت هزینــه هــای اضافــی را 

بدهیــد تــا هرگونــه مانــده ای کــه ممکــن اســت موعــد آن رســیده باشــد را پرداخــت کنیــد.
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در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارائه نکنید، ممکن اســت متحمل جریمه یا هزینه های قابل توجهی شــوید. 
این اظهارنامه باید حداکثر تا 30 آوریل ســال تقویمی پس از ســال مالیاتی )از اول ژانویه تا 31 دســامبر هر 
سال( به هر دو دولت ارائه شود. با این حال، کارگران خوداشتغال تا 15 ژوئن برای این کار فرصت دارند. توجه 
داشته باشید که کانادا معاهدات مالیاتی را با مجموع 93 کشور دیگر، به ویژه برای اجتناب از مالیات مضاعف 

امضا کرده است.

برای اطالع از شــرایط و کشــورهایی که معاهدات را امضا کرده  اند، به وب  ســایت آژانس درآمد 
کانــادا )CRA( مراجعــه کنیــد. همچنین می  توانید راهنمای ســاکنان جدید و مالیــات بر درآمد را 
در وب  ســایت Revenu Québec )در فرم  ها و انتشــارات( دانلود کنید که ابزاری مفید برای درک 
سیســتم مالیاتی و دسترســی به برنامه  های کمکی اصلی در دســترس برای افراد و خانواده  های 

کم  درآمد است. 

canada.ca/en/revenue-agency.html :آژانس درآمد کانادا

revenuquebec.ca :درآمد کانادا

بیمه کار

بیمــه کار کــه بــه عنــوان بیمــه بیــکاری نیــز شــناخته مــی شــود، توســط دولــت کانــادا بــرای مــدت مشــخصی 
ــا واجــد شــرایط شــوید، کــه  ــرای ایــن بیمــه بایــد شــرایط خاصــی داشــته باشــید ت پرداخــت مــی شــود. ب
اولیــن مــورد آن از دســت دادن شــغل خــود بــه دالیلــی خــارج از کنتــرل شــما اســت. شــما بایــد بیــن 420 تــا 
700 ســاعت کار بیمــه شــده در دوره مرجــع )معمــوال 52 هفتــه( داشــته باشــید تــا واجــد شــرایط دریافــت 

مزایــای قانونــی شــوید.

از وب سایت سرویس کانادا دیدن کنید: 

canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-apply-online.html

https://www.canada.ca/en/revenue-agency.html
https://www.revenuquebec.ca/fr/
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei.html
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بازنشستگی

ــه ســن قانونــی  ــد ب ــد، بای ــت کنی ــه مســتحق آن هســتید را دریاف ــی ک ــای مال ــام مزای ــد تم ــر بخواهی اگ
بازنشســتگی کــه در کبــک 65 ســال اســت رســیده باشــید. پــس از ایــن ســن از برنامــه امنیــت ســالمندی و 
بازنشســتگی کانــادا )بــه شــرطی کــه حداقــل 10 ســال در کانــادا زندگــی کــرده باشــید( و همچنیــن از "هیئــت 
بازنشســتگی کبــک" در دولــت اســتانی، مســتمری دولتــی دریافــت خواهیــد کــرد. مــورد دومــی معــادل 25 
درصــد از میانگیــن درآمــد ماهانــه شــما اســت کــه بــر اســاس آن کمــک هــای مالــی دریافــت مــی کــرده ایــد. 
در صورتــی کــه همســرتان فــوت کــرده باشــد، ممکــن اســت مســتمری بازمانــده همســر نیــز دریافــت کنیــد.

اغلب این چهار حرف را در کبک می بینید: RRSP، که به معنای طرح پس انداز بازنشستگی ثبت شده است. 
پول سرمایه  گذاری  شده در طرح پس  انداز برای بازنشستگی تا زمانی که در این حساب باقی بماند از مالیات 

معاف است و تا سن ۷۱ سالگی قابل دسترسی است.

خوب است بدانید

کبک با 32 کشــور قرارداد تامین اجتماعی امضا کرده اســت. بررســی کنید که آیا کشــوری که در آن بیمه پرداخت 
کرده اید در این لیست قرار دارد یا خیر.

امنیت دوران سالمندی: 

canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security.html

طرح بازنشستگی کانادا: 

canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp.html

طرح بازنشستگی کبک: 

retraitequebec.gouv.qc.ca

https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp.html
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr/Pages/accueil.aspx
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کارآفرینی در مونترال بزرگ

مونتــرال بــزرگ بــرای کســانی کــه مــی خواهنــد یــک کســب و کار راه انــدازی کننــد، هیــچ چیــز کــم نــدارد. 
ویژگــی هــای ایــن شــهر شــامل دسترســی مســتقیم بــه بــازار آمریکای شــمالی، نیــروی کار ماهــر و همچنین 
ــاره  ــن ق ــزرگ ای ــان شــهرهای ب ــه هــای عملیاتــی در می ــن هزین ــم مالیاتــی جــذاب و پرداخــت کمتری رژی
اســت. منطقــه مونتــرال چــه بــرای جابجایــی شــرکت فعلــی باشــد، چــه ایجــاد یــک کســب و کار جدیــد یــا بــه 
دســت آوردن یــک عملیــات موجــود، مجموعــه  ای از شــرکا را ارائــه مــی  کنــد کــه آمــاده مشــاوره در مــورد 

راه  انــدازی یــا گســترش یــک تجــارت هســتند. 

مونترال اینترنشــنال، یک تماس حیاتی را برای ســرمایه گذاران، کارآفرینان و آماده سازی شخصی رایگان ارائه 
می دهد تا بتوانید به اطالعات اســتراتژیک دسترســی داشــته باشــید، با نقش آفرینان مهم در بخش خود 

مالقات کنید و موفقیت کسب و کار خود را تضمین کنید.
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یک محیط کسب و کار متنوع و پویا

نشاط اقتصادی

ــا ایجــاد 83 درصــد مشــاغل جدیــد در کبــک در ســال 2016، شایســته شــهرت خــود، بــه  مونتــرال بــزرگ ب
عنــوان نیــروی محرکــه اقتصــادی ایــن اســتان اســت. بــه عنــوان یــک نمونــه معتبــر از ایــن امــر، ســرمایه 
گــذاری خارجــی تســهیل شــده توســط مونتــرال اینترنشــنال در ســال 2017 بــا تزریــق بیــش از 2 میلیــارد 
دالر ســرمایه بــه منطقــه شــهری، بــا یــک جهــش 50 درصــدی نســبت بــه ســال 2016... و 100 درصــدی در 

مقایســه بــا ســال 2015، رکــورد شکســت!

حدود پنجاه شــرکت خارجی تصمیم گرفتند در این کالن شــهر مســتقر شــوند یا کســب و کار خود را گسترش 
دهند. پویایی اقتصادی مونترال بزرگ اثرات مثبتی بر نرخ بیکاری دارد، به طوری که در فوریه 2018 این نرخ 
6.4 درصد گزارش شد )منبع: آمار کانادا(، که پایین ترین سطح آن در حدود 30 سال گذشته است. بخش های 
پیشرو که با هوش مصنوعی، بازی  های ویدیویی و خدمات رایانه  ای شروع می  شوند نیز به  ویژه قوی هستند 

و مشاغل زیادی از آنها در دسترس است که اغلب دستمزد بسیار خوبی هم دارند.
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بخش های پیشرو

منطقــه شــهری مونتــرال در بخــش  هــای اقتصــادی پیشــرو ماننــد هوافضــا، هــوش مصنوعــی، واقعیــت 
مجــازی و واقعیــت پیشــرفته، علــوم زیســتی و فنــاوری ســالمت، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات )بازی هــای 
ویدیویــی، جلــوه  هــای بصــری و غیــره( و همچنیــن حمــل  و نقــل و تــدارکات، دســتاوردهای قابــل توجهــی 
داشــته اســت. فرصــت هــای شــغلی زیــادی در ایــن بخــش هــای مهــم وجــود دارد کــه قــدرت جــذب 
ــرخ  ــا ن ــد. از نظــر رشــد، بخــش ICT ب ــه گســترش جهانــی آن کمــک مــی کن مونتــرال را تقویــت کــرده و ب
نزدیــک بــه 40 درصــد در 10 ســال بســیار قابــل توجــه اســت. ایــن بخــش بــه تنهایــی دارای 400 شــرکت 
تابعــه از شــرکت هــای خارجــی و بیــش از 100,000 شــغل در کالن شــهرها یــا 8 درصــد نیــروی کار اســت. 
ــازی هــای ویدیویــی  قــوی تریــن اشــتغال زایــی در ایــن صنعــت شــکوفا، در بخــش فنــاوری اطالعــات و ب

متمرکــز اســت.

رونق در بخش هوش مصنوعی

ــوده اســت کــه  ــه عنــوان بخــش آینــده دار مونتــرال شــاهد رونــق چشــمگیری ب هــوش مصنوعــی )AI(، ب
توســط نــام  هــای شــناخته شــده ای ماننــد ژان فرانســوا گاگنــه، ژول پینــو، هوگــو الروشــل و محقــق یوشــوا 
بنجیــو از دانشــگاه مونتــرال، یــک رهبــر جهانــی هــوش مصنوعــی کــه توســط Radio-Canada نیــز بــه عنــوان 
دانشــمند ســال 2017 انتخــاب شــد، تحقــق یافتــه اســت. تصادفــی نیســت کــه غــول  هــای فنــاوری گــوگل، 
فیســبوک و مایکروســافت تصمیــم گرفتنــد آزمایشــگاه  هاـیـی را در مونتــرال راه  انــدازی کننــد کــه بــه 
عنــوان پیشــرو در ایــن بخــش شــناخته مــی  شــوند. شــرکت چندملیتــی فرانســوی Thales بــا اعــالم افتتــاح 
یــک مرکــز تخصصــی تحقیقاتــی و فنــاوری هــوش مصنوعــی بــه نــام cortAIx، نیــز همیــن کار را دنبــال کــرد؛ 
 Mile Ex و ایــن تمــام ماجــرا نیســت، چــرا کــه یــک مرکــز عالــی در زمینــه هــوش مصنوعــی نیــز در منطقــه
در جزیــره مونتــرال ایجــاد خواهــد شــد. بــه طــور خــاص، ایــن مجموعــه "موسســه ارزش گــذاری داده هــا 
)IVADO( و موسســه الگوریتــم هــای یادگیــری مونتــرال )MILA(" را تحــت مدیریــت یوشــوا بنجیــو در خــود 

جــای خواهــد داد.
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وجود دفاتر مرکزی بین المللی بسیار

مونتــرال بــا 65 ســازمان بین المللــی کــه در منطقــه آن مســتقر اســت، پــس از نیویــورک و واشــنگتن دی 
ســی در رتبــه ســوم آمریــکای شــمالی قــرار دارد. ایــن حضــور قــوی نــه تنهــا موجــب شــهرت بین المللــی 
بیشــتر ایــن جامعــه چنــد ملیتــی مــی  شــود، بلکــه بــا مزایایــی نظیــر حــدود 350 میلیــون دالر در هــر ســال، 

بــه حیــات اقتصــادی آن نیــز کمــک می کنــد.

دسترســی بــه بازارهــا، هزینه های عملیاتی رقابتی و بیش از نیمــی از جمعیتی که قادر به صحبت به دو زبان 
هســتند، از ویژگی های مونترال اســت. چند نمونه از ســازمان های بین المللی که مقر آنها در مونترال اســت 
شــامل آژانس جهانی ضد دوپینگ )که حضور خود را در این شــهر تا ســال 2031 تمدید کرده اســت(، ســازمان 
 ،)IATA( موسسه آمار یونسکو، انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی ،)بین المللی هوانوردی غیرنظامی )ایکائو

دبیرخانه بین المللی آب و فدراسیون جهانی هموفیلی است.

مونتــرال همچنیــن پــس از تورنتــو بــا 400 دفتــر مرکــزی کــه بیــش از 42,000 نفــر در آن مشــغول بــه کار 
هســتند، از نظــر تعــداد دفاتــر مرکــزی شــرکت  هــا در کانــادا رتبــه دوم را دارد. از جملــه ســتارگان اقتصــاد 
Rio Tinto Alcan، Air Transat، Cirque du Soleil، Québecor، Saputo، SNC- کبــک مــی تــوان بــه

Lavalin، Hydro-Québec و Bombardier اشــاره کــرد.

عــالوه بــر این، بیش از 2200 شــرکت تابعــه خارجی در مونترال بزرگ حضــور دارند که در مجموع 
حدود 200,000 شــغل مســتقیم ایجاد می کنند. بیشــتر این شرکت ها از ایاالت متحده، اروپا و 

کانادا )خارج از کبک( هستند.
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یک نیروی کار ماهر

ــه  ــن منطق ــز آموزشــی پیــش دانشــگاهی، ای ــا و مراک ــج ه ــا 11 موسســه دانشــگاهی و بســیاری از کال ب
شــهری مجموعــه زیــادی از نیــروی کار ماهــر را فراهــم مــی کنــد. ایــن نیــروی کار کــه بــه دلیــل اشــتیاق، 
خالقیــت و دانــش چندزبانــه خــود شــناخته شــده اســت، در بخــش فنــاوری پیشــرفته تقاضــای باالیــی دارد 
کــه نیــاز بــه مهــارت هــای تخصصــی دارد. پایتخــت دانشــگاهی کانــادا مــی توانــد بــرای حمایــت از شــهرت 
بیــن المللــی خــود و جــذب اســتعدادهای جدیــد، روی موسســات معتبــر حســاب کنــد. توجــه داشــته باشــید 
کــه بیــن ســال  هــای 2000 تــا 2015، رشــد شــغل بــه  ویــژه بــرای فــارغ  التحصیــالن دانشــگاهی ثابــت بــود 

)39 درصــد افزایــش(. در ســال 2015 نیــز تقریبــا 74 درصــد از ایــن گــروه در اســتان دارای شــغل بودنــد. 

تحقیقات دانشگاهی

مونترال بزرگ به عنوان قطب تحقیقات دانشــگاهی در کانادا، بیش از 200,000 دانشــجو و بیشــترین تعداد 
محقق دانشــگاهی را در خود جای داده اســت. مطالعه  ای که در ســال 2016 توســط اتاق بازرگانی متروپولیتن 
مونترال )CCMM( با عنوان مشارکت دانشگاه  های مونترال بزرگ در اقتصاد کبک انجام شد، نشان داد تقریبا 
40 درصد از هزینه  های تحقیق و توسعه در این استان در دانشگاه  ها انجام شده که دانشگاه ها و بیمارستان 

های دانشگاهی در منطقه مونترال سهم زیادی )69 درصد( در آن داشتند.

در ســال های 2014 تــا 2015، مبالــغ اختصــاص داده شــده بــه تحقیقــات در موسســات دانشــگاهی بالــغ 
بــر 1.2 میلیــارد دالر کانــادا بــود کــه یــک بــار دیگــر مونتــرال بــزرگ را در رتبــه اول تحقیقــات دانشــگاهی 
بــا بودجــه کمــک مالــی قــرار داد. ایــن تعهــد بــه دانــش و نــوآوری اســت کــه بــه شــدت، بــا قــدرِت جــذب و 
توســعه اقتصــادی منطقــه مرتبــط اســت و بایــد در آینــده نیــز ادامــه یابــد. دولــت فــدرال تصمیــم گرفتــه 
ــده ســرمایه  ــادا طــی پنــج ســال آین ــرای پیشــرفت تحقیقــات پایــه در کان ــا 4 میلیــارد دالر ب اســت تقریب

گــذاری کنــد. 
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سیستم مالیاتی مطلوب

مونتــرال بــزرگ نــرخ هــای مالیاتــی پاییــن تــری نســبت بــه ایالــت هــای برتــر آمریــکا دارد و برخــی از رقابتــی 
تریــن مشــوق هــا را در آمریــکای شــمالی بــه ویــژه بــرای شــرکت هــای فنــاوری ارائــه مــی دهــد.

عمده اعتبارات مالیاتی اعطا شده به شرکت ها برای تاسیس و ارتقای سرمایه گذاری های مرتبط با رشد آنها 
شامل موارد زیر است.

خدمات تولید فیلم )تا 38 درصد( 	

تولید محتوای چند رسانه ای )تا 37.5 درصد( 	

توسعه تجارت الکترونیک )30 درصد( 	

مراکز مالی بین المللی )24 درصد( 	

تحقیق علمی و توسعه آزمایشگاهی )تا 30 درصد( 	

ســایر اقدامات کمک مالی، اســتخدام و آموزش نیروی کار را تشــویق می کند و کارشناســان و 
محققان خارجی را جذب می کند که برای مدت پنج سال مستمر از مالیات بر درآمد کبک معاف 

خواهند بود. 
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کالن شهری متمرکز بر جهان

در یــک زمینــه جهانــی کــه بــه طــور فزاینــده ای بــه ســمت انــزوا و حمایــت گرایــی گرایــش دارد، مونتــرال 
ــن  ــه ای ــن المللــی در رشــد اقتصــادی آن، ب ــه بی ــکار مولف ــل ان ــده و نقــش غیرقاب ــاز باقــی مان ــان ب همچن
سیاســت کمــک کــرده اســت. افزایــش تعــداد دانشــجویان بیــن المللــی از 39,000 نفــر در ســال 2016 بــه 
42,000 نفــر در ســال 2017، قــدرت جــذب شــهر را بــه خوبــی نشــان مــی دهــد کــه تــا حــدی بــر اســاس 
کیفیــت سیســتم دانشــگاهی آن اســت. عملکــرد اقتصــادی شــهر نیــز توســط مونتــرال اینترنشــنال تاییــد 
شــده اســت؛ ایــن ســازمان کــه بــه ارتقــای منطقــه شــهری اختصــاص دارد، در ســال 2017 بــه تعــداد بــی 

ســابقه ای از شــرکت هــا و کارگــران بیــن المللــی در بخــش هایــی بــا ارزش افــزوده بــاال کمــک کــرد.

این ارتباط باز با جهان همچنین در چندفرهنگی بودن شهری که هر ساله پذیرای 40,000 مهاجر جدید است و 
مردم به بیش از 100 زبان در آن صحبت می کنند و بیش از نیمی از جمعیت آن دو زبانه هستند )فرانسوی 

و انگلیسی( منعکس می شود. این تنوع همچنین به پویایی و خالقیت شهر کمک می کند. 

اقتصاد اجتماعی

ــا  ــزرگ کمــک زیــادی مــی کنــد و تقریب ــه توســعه کبــک و مونتــرال ب ــه طــور خــاص ب اقتصــاد اجتماعــی ب
نیمــی از مشــاغل اســتان را در ایــن بخــش تشــکیل مــی دهــد. شــورای اقتصــاد اجتماعــی جزیــره مونتــرال 
ــدی بیــش از 2  ــی دهــد و هــر ســال درآم )CESIM( بیــش از 65,000 شــغل در کالن شــهرها را نشــان م
ــن شــورا بیــش از 3500 موسســه را شــامل مــی شــود کــه دو ســوم از  ــد. ای ــارد دالر ایجــاد مــی کن میلی
ــکای  ــد. در ســال 2016، مونتــرال همچنیــن اولیــن شــهر در آمری مشــاغل آنهــا حقــوق پرداخــت مــی کنن
شــمالی بــود کــه میزبــان مجمــع جهانــی اقتصــاد اجتماعــی بــود. از ســال 2017، ایــن مرکــز همچنیــن محــل 

ــوآوری و انتقــال دانــش در اقتصــاد اجتماعــی و همبســتگی )CITIES( بــوده اســت. مرکــز بیــن المللــی ن

در کل کبک با فروشــی که به 34 میلیارد دالر در ســال 2016 )از 17 میلیارد دالر در ســال 2002( رســید، یک 
اقتصاد اجتماعی است که برای بیش از 150,000 نفر کار فراهم می کند.
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برخی از پویاترین استارت آپ های جهان

منطقــه چنــد ملیتــی، بســتر مناســبی را بــرای اکوسیســتم همیشــه در حــال گســترش شــرکت هــای نوپــا 
فراهــم مــی کنــد. گــزارش ســال 2018 اکوسیســتم جهانــی اســتارتاپ، ایــن منطقــه را در میــان فعــال تریــن 
مناطــق در جهــان بــه ویــژه در بخــش هــوش مصنوعــی، بــازی هــای ویدیویــی و رباتیــک رتبــه بنــدی کــرد.

به عنوان اهرمی حیاتی برای نوآوری و رشد اقتصادی در مونترال بزرگ، استارتاپ  ها در اینجا از دو مزیت بهره 
می برند که شــکوفایی آنها را تضمین می  کند که شــامل مجموعه بزرگی از کارگران ماهر و دسترســی ســاده  تر 

به منابع مالی و کمک  های مالی می شود. 

مونتــرال بــزرگ بــا 64 درصــد افزایــش ســرمایه از ســال 2016، پیشــروی ســرمایه گــذاری خطرپذیــر )2017( 
در کانــادا بــوده اســت و شــرکت هــای نوپــای مونتــرال بیــش از 800 میلیــون دالر در ســال 2017 دریافــت 

کردند.

عالوه بر Startupfest، که یک گردهمایی بین المللی از کارآفرینان، سرمایه  گذاران و مربیان است که هر ساله 
در مونترال برگزار می  شود )startup'festival.com(، در اینجا چند راه تماس مهم نیز وجود دارد.

	 startupmontreal.io :مونترال اینترنشنال

	 quartierinnovationmontreal.com :منطقه نوآوری

	 montrealnewtech.com :مونترال نیوتک

آخرین، و نه کم اهمیت ترین عوامل در پویایی استارتاپ ها در مونترال بزرگ، شامل پشتیبانی، 
آماده سازی و شبکه هم افزایی می شود. منطقه چند ملیتی مونترال دارای بیش از 30 انکوباتور 
و شــتاب دهنــده، بیــش از 45 فضــای کار مشــترک و همچنیــن ده کارگاه ســاخت تکنولوژیـکـی 
)"آزمایشــگاه های فاب"( اســت که برخی از آنها در کالج های پیش دانشــگاهی و کتابخانه های 

شهرداری قرار دارند.

http://startupmontreal.io/en
https://quartierinnovationmontreal.com/
https://www.montrealnewtech.com/


82راهنمای تازه واردان مونترال

) FAB LABS( آزمایشگاه های فاب

 ● Communautique: communautique.quebec

 ● District 3: d3center.ca

 ● ÉchoFab: echofab.quebec

 ● Fab Lab du PEC: fablabdupec.com

 ● FormFintech: formfintech.com

 ● PolyFab: polyfab.polymtl.ca

شتاب دهنده های تجاری

 ● Accélérateur HEC Banque Nationale: iebn.hec.ca/accelerateur

 ● Creative Destruction Lab: creativedestructionlab.com

 ● FounderFuel: founderfuel.com

 ● Founder Institute: fi.co

انکوباترهای تجاری 

 ● Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal: ceim.org

 ● CIAMIL: mobiliteintelligente.com

 ● Diagram: diagram.ca

 ● Fondation Montréal Inc.: montrealinc.ca

https://www.communautique.quebec/
https://district3.co/
https://www.echofab.quebec/
https://fablabdupec.com/
http://formfintech.com/
https://polyfab.polymtl.ca/
http://iebn.hec.ca/accelerateur/
https://creativedestructionlab.com/
https://founderfuel.com/
https://fi.co/
https://ceim.org/
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Nouvelles/creation-bureau-mobilite-durable.aspx
https://diagram.ca/
https://startupmontreal.com/
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 ● Holt: holtaccelerator.ai

 ● La Piscine: lapiscine.co

 ● McGill Dobson Centre for Entrepreneurship: mcgill.ca/dobson

 ● Next AI: nextcanada.com/next-ai

افتتاح فضاهای کاری

پدیده فضاهای کار مشــترک در مونترال، به ویژه در میان شــرکت  های تازه تاســیس و کارگران خوداشــتغالی 
مطرح شده است، که این پدیده را راهی برای رشد کسب  و کار خود در محیطی محرک، امن و مجهز و همچنین 
گسترش شبکه  های خود می  دانند. Montréal CoWork که افراد حرفه ای و شرکت هایی با حداکثر 10 کارمند 
را هدف قرار می دهد، فضاهای باز یا بسته و همچنین برنامه ای از رویدادها و کنفرانس ها را برای همه ارائه 

می دهد. برای کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر رجوع کنید.

montrealcowork.com

پردیــس ناتمــن )Notman( یــک مرکــز تکنولوژیکــی اســت کــه دفاتــر، اتــاق  هــای رویــداد و فضــای مالقــات 
را بــرای اســتارتاپ  هــا، ســرمایه  گــذاران، شــرکای تکنولوژیکــی و گــروه  هــای اجتماعــی اجــاره مــی  دهــد. بــا 
گــرد هــم آوردن شــرکت هــا و ســازندگان جامعــه، ناتمــن بــه عنــوان یــک کاتالیــزور بــرای همــکاری و تبــادل، 

و پایــه و اســاس یــک اکوسیســتم کارآفرینــی موفــق عمــل مــی کنــد.

به نوبه خود، شرکت اسپیسیز )Spaces( اخیرا اولین فضای کاری مشترک خود را در کبک و پس از اولین آغاز 
به کار کانادایی خود در ونکوور راه اندازی کرد. این شــرکت در تقریبا 3000 متر مربع در یک کارخانه نســاجی 
قدیمی در قلب مایل اند توســعه یافته اســت و از کارگران و کارآفرینان خالق اســتقبال می کند. این شــرکت 
هلندی که در حال حاضر در 25 کشور حضور فعال دارد، قصد دارد تا سال 2020 پنج فضای دیگر را در مونترال 

بزرگ باز کند. اطالعات تکمیلی را در لینک زیر ببینید.

spacesworks.com/montreal/mile-end

https://holtxchange.com/
https://www.lapiscine.co/
https://www.mcgill.ca/dobson/
http://www.nextcanada.com/next-ai/
https://www.montrealcowork.com/en
https://www.montrealcowork.com/en
https://notman.org/
https://www.spacesworks.com/montreal/mile-end/
https://www.spacesworks.com/montreal/mile-end/
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الگیر )La Gare( نیز در مایل اند واقع شده است که یک فضای مشارکتی خوشایند برای کارآفرینان، طراحان، 
خالقان، هنرمندان، کارگران خوداشتغال، کارآفرینان اجتماعی، تیم  های کوچک و کارمندان با روحیه کارآفرینی 
است. این فضا دارای فعالیت های منظمی مانند آموزش و رویدادها است که به اعضا امکان می دهد دانش 

خود را به اشتراک بگذارند. 

در بخــش بازی هــای ویدیویــی، Game Play Space جامعــه  ای از توســعه  دهنــدگان مشــارکتی را گــرد هــم 
مــی  آورد کــه از یکدیگــر حمایــت مــی  کننــد و الهــام مــی  گیرنــد. عــالوه بــر فضــای کار مشــترک، مشــاوره و 

آمــوزش نیــز در دســترس اســت. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه لینــک پاییــن رجــوع کنیــد.

gameplayspace.com

اســتارتاپ  هــا در بخــش نــوآوری اجتماعی می  توانند بــرای مقابله با چالش  های اجتماعی، زیســت  محیطی و 
اقتصادی امروزی به l’Esplanade، روی بیاورند که یک شتاب  دهنده و فضای مشارکتی است که به کارآفرینی 
اجتماـعـی و نــوآوری اختصــاص دارد. ایــن فضا دارای 50 ایســتگاه کاری و همچنین برنامــه ای از فعالیت ها و 

رویدادها برای تجهیز هر کارآفرین برای یک پروژه موفق است. لینک زیر را دنبال کنید.

esplanademtl.org

ــا ارائــه تســهیالت خدماتــی و پذیرایــی بــه کارآفرینــان و شــرکت   برخــی از موسســات بصــورت آگاهانــه ب
هــای کوچــک و متوســط، رونــد بــاز کــردن و تخصیــص مجــدد فضاهــای مشــترک را فراهــم مــی  کننــد. ایــن 
تســهیالت شــامل دسترســی بــه فضاهــای کاری بــاز، اجــاره اتــاق هــای خصوصــی و خدمــات چــاپ اســت. 

کافــه Temps Libre و کافــه Parvis نمونــه هــای خوبــی از ایــن مــورد هســتند. 

مــکان  هــای دیگر ادغام و به هم پیوســتگی بیشــتر شــبکه  هــای کارآفرینانی را هدف قرار مــی  دهند که کوچ 
نشــین، بین  المللی و متشــکل از پروفایل  های متنوع گســترده ای هســتند. شرکت وی ورک )WeWork( که در 
ســال 2010 در شــهر نیویورک تاســیس شــد، اکنون در 65 شهر در سراســر جهان از جمله مونترال حضور دارد. 

برای کسب اطالعات تکمیلی به لینک زیر رجوع کنید.

wework.com

https://www.gameplayspace.com/
https://www.gameplayspace.com/
https://esplanade.quebec/
https://esplanade.quebec/
https://www.wework.com/
https://www.wework.com/
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ــن کافــه فروشــگاهی را در البــی شــیک  ــر رفتــه اســت. ای ــه Crew Collective & Café یــک گام فرات کاف
ــر خدمــات  ــدازی کــرده اســت. عــالوه ب ــادا، در مونتــرال قدیــم راه ان دفتــر مرکــزی ســابق رویــال بانــک کان
ــه  ــن کاف ــاز اســت، ای ــرای همــه مشــتریان ب ــاق  هــای جلســه کــه ب ــد ات میزبانــی موجــود در ســایت، مانن
دارای فضاهــای خصوصــی نیــز بــرای اعضــای خــود اســت. ماموریــت ایــن فضــا برقــرار کــردن ارتبــاط کارگــران 

خوداشــتغال بــا دقــت انتخــاب شــده، بــا مشــتریان در بخــش محصــوالت دیجیتــال اســت. 
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شبکه ای قابل اعتماد برای تضمین موفقیت کارآفرینی

در کبــک و بــه ویــژه مونتــرال بــزرگ، کارآفرینــان بــه حــال خــود رهــا نمــی  شــوند، برعکــس! چــه بــه دنبــال 
ــد  ــه بخواهی ــک کســب و کار حیاتــی( باشــید، چ ــرای شــروع ی ــب ب ــود )اغل ــن مربــی خ ــردن اولی ــدا ک پی
شــرکت خــود را توســعه دهیــد یــا بــه دنبــال تامیــن مالــی باشــید، معمــوال بــدون پرداخــت هیــچ هزینــه ای 

کمبــودی در زمینــه منابــع و مشــاوره نخواهیــد داشــت. 

مونتــرال بــزرگ دارای 10 گروه صنعتی اســت که به عنوان ارگان هایی بــرای ارائه اطالعات کارآفرینی و محرک 
رشد، متمرکز بر اهداف مشترک و اقدامات هماهنگ عمل می کنند. این گروه ها که بیش از 20 درصد مشاغل 
در منطقه چند ملیتی را تشــکیل می دهند و هســته اصلی برنامه توســعه اقتصادی کالنشــهر 2020-2015 را 

تشکیل می دهند، به شرح زیر است. 

	 aeromontreal.ca :هوافضا

	 aluquebec.com :آلومینیوم

	 qftc.ca :فیلم و تلویزیون

https://www.aeromontreal.ca/
https://aluquebec.com/
https://bctq.ca/
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	 cargo-montreal.ca :لجستیک و حمل و نقل

	 mmode.ca :مد

	 montreal-invivo.com :علوم زیستی

	 finance-montreal.com :خدمات مالی

	 technomontreal.com :ICT

	 ecotechquebec.com :فناوری سبز

	 propulsionquebec.com :حمل و نقل برقی و هوشمند

	 grappesmontreal.ca :اطالعات بیشتر در اینجا

اکوسیستم کارآفرینی مونترال بزرگ

ـی خــود و بــه  ویــژه تواناـیـی آن در  مونتــرال بــزرگ بــه دلیــل ادغــام فــوق  العــاده اکوسیســتم کارآفریـن
تقویــت هــم افزایــی، ارتبــاط ذینفعــان و پیونــد دادن نیازهــا بــا راه  حــل  هــا بــه همــراه نگــرش توســعه و 

ــوده اســت.  گســترش، بســیار مــورد توجــه ب

اطالعات کارآفرینی 	

	 canada.ca/en/services/business :تجارت و صنعت کانادا

	 bdc.ca :بانک توسعه تجارت کانادا

	 cfib-fcei.ca :فدراسیون تجارت مستقل کانادا

	 ccmm.ca :اتاق بازرگانی متروپولیتن مونترال

	 ccirs.qc.ca :اتاق بازرگانی و صنایع ساحل جنوبی

https://www.cargo-montreal.ca/fr/intro/
https://mmode.ca/en/
https://www.montreal-invivo.com/
https://www.finance-montreal.com/fr/
https://numana.tech/
https://www.ecotechquebec.com/
https://propulsionquebec.com/
http://grappesmontreal.ca/
https://www.canada.ca/en/services/business.html
https://www.bdc.ca/en
https://www.cfib-fcei.ca/en/
https://www.ccmm.ca/
https://ccirs.qc.ca/
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	 ccilaval.qc.ca :اتاق بازرگانی و صنعت الوال

	 ville.montreal.qc.ca :)شهر مونترال )کسب و کار و اقتصاد

	 ville.montreal.qc.ca :مونترال اینترنشنال

آموزش "راه اندازی کسب و کار" و "مدیریت کسب و کار من". 	

entrepreneuriat-quebec.com :کارآفرینی کبک

مربیگری سرمایه گذاری های تجاری 	

	 formation-entrepreneurs.com :مدرسه کارآفرینان کبک

	 infoentrepreneurs.org :اطالعات کارآفرینان

	 futurpreneur.ca :آینده ساز کانادا

مونترال اینترنشنال، خدمات سفارشی برای سرمایه گذاران و کارآفرینان

مونترال اینترنشــنال طیف کاملی از خدمات و مشــاوره را در هر مرحله از فرآیند یک پروژه ســرمایه گذاری یا 
ـی در مونتــرال بزرگ ارائه می دهد که شــامل اطالعات اســتراتژیک و عملیاـتـی، تحلیل های اقتصادی  کارآفریـن

عمومی و بخش ها، تخصص مالی و مالیاتی و تحرک بین المللی می شود.

یـکـی از مزایــای بــزرگ آن ادغام کامل در قلب بافت های محلی، اســتانی و ملی اســت که شــامل شــبکه های 
سیاسی و اقتصادی، تجاری، دانشگاهی و تحقیقاتی می شود. این نهاد دسترسی مورد نظر را با ارزش غیرقابل 

برآورد برای نقش آفرینان مهم فراهم می کند. برای کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر رجوع کنید.

montrealinternational.com/en/foreign-investments/services

خدمات اختصاصی برای کارآفرینان مهاجر 	

repaf.org :)REPAF( شبکه کارآفرینان و متخصصان آفریقایی

https://ccilaval.ca/
https://montreal.ca/
https://montreal.ca/
https://montreal.ca/
https://www.entrepreneuriat-quebec.com/
https://eequebec.com/
https://www.infoentrepreneurs.org/
https://www.futurpreneur.ca/en/
https://www.montrealinternational.com/en/keysectors/it-services/
https://www.montrealinternational.com/en/keysectors/it-services/
https://repaf.org/
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خدمات اختصاصی برای زنان کارآفرین 	

	 cejfi.org :در مونترال )CEJFI( مرکز زنان مهاجر

	 caerivesud.ca :حلقه های کمک دوجانبه ساحل جنوبی

	 rfaq.ca :شبکه زنان تجاری کبک

تامین مالی سرمایه گذاری تجاری 	

	 bdc.ca :بانک توسعه تجارت کانادا

”Entreprendre ici“

کبــک قصــد دارد تا ســال 2022، برای حمایــت از پروژه های کارآفرینان مهاجر 15 میلیون دالر ســرمایه گذاری 
کند، یک خبر خوب برای مهاجرانی که به دنبال راه اندازی یک تجارت هستند.

دولــت اســتانی در فوریــه 2018 از ایجــاد آژانســی خبــر داد کــه بــه ویــژه از طریــق اعطــای بورســیه 
اختصــاص                       خــود  ـی  کارآفریـن ابتــکارات  در  مهاجــران  بــه  کمــک  و  آمــوزش  بــه   ،»Entreprendre ici«

یافتــه بــود.

دولت همچنین قصد دارد یک صندوق سرمایه گذاری ایجاد کند. مشارکت های خصوصی و عمومی، وام هایی 
تا سقف 50,000 دالر برای پروژه هایی با پتانسیل باال برای موفقیت بین المللی تامین می کنند.

Entreprendreici.org

	 mitacs.ca :وزارت اقتصاد، علوم و نوآوری

	 fonds-risq.qc.ca :شبکه سرمایه گذاری اجتماعی کبک

اگــر بــه اعتبار متعارف دسترســی ندارید، می توانید بــه Microentreprendre )که قبال شــبکه اعتباری جامعه 
کبــک بــود( مراجعــه کنید، که خدمات اعتبار خرد را برای تامین مالی راه  اندازی یا ادغام یک کســب  و کار ارائه 

microentreprendre.ca :می  دهد. برای کسب اطالعات بیشتر به این لینک رجوع کنید

https://www.cejfi.org/
https://www.caecapital.com/fr/
https://www.rfaq.ca/fr/
https://www.bdc.ca/en
https://entreprendreici.org/en/
https://entreprendreici.org/en/
https://www.mitacs.ca/en
https://fonds-risq.qc.ca/
https://www.microentreprendre.ca/fr/
https://www.microentreprendre.ca/fr/
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کارآفرینان فردی می توانند تحت شــرایط خاص از پشــتیبانی خوداشــتغالی )STA( بهره مند شوند. آنها عالوه 
بر کمک های فنی، حداکثر تا 52 هفته هم می توانند از کمک مالی برخوردار شــوند. برای اطالعات بیشــتر، با 

مرکز محلی استخدام )CLE( در منطقه خود تماس بگیرید.

بــرای جوانــان 16 تــا 29 ســاله، برنامــه داوطلبــان جــوان نیــز مــی توانــد بــه عنــوان یــک ســکوی راه انــدازی 
بــرای شــروع یــک تجــارت باشــد. متقاضیــان مــی تواننــد پــروژه ای را کــه خودشــان توســعه داده انــد، بــا 
حمایــت یــک مربــی و Emploi-Québec انجــام دهنــد، کــه بــه آنهــا کمــک مالــی مــی کنــد تــا هزینــه هــای 

مرتبــط بــا پــروژه خــود را جبــران کننــد. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه لینــک زیــر رجــوع کنیــد.

quebec.ca/emploi/jeunes-volontaires

عالوه بر این، باید به دو نشست ساالنه حیاتی در مونترال که برای کارآفرینان و سرمایه گذاران برگزار می شود 
نیز توجه داشته باشید. 

Expo Entrepreneurs: expoentrepreneurs.com

راهنمایی کسب و کار

ــد،  ــالش کنن ــرای رشــد آن ت ــد و ســپس ب ــاد کنن ــک کســب و کار ایج ــد ی ــی خواهن ــه م ــرای کســانی ک ب
راهنمایــی یــک منبــع ارزشــمند اســت. هیــچ چیــز ماننــد یــک کارآفریــن کــه قبــال تجربــه خوبــی در زمینــه 
شــما کســب کــرده باشــد، نمــی توانــد بــه شــما مشــاوره شــخصی بدهــد و بــه شــما کمــک کنــد تــا پــروژه 

خــود را بــه نتیجــه برســانید.

اتــکا بــه یک مربی به شــما کمک مــی کند تا مهارت های کارآفرینی خود را به خصوص با تبدیل شــدن به یک 
مذاکره کننده بهتر توسعه داده یا ارتقا دهید. با کار کردن با این فرد، هوش تجاری خود را تقویت می کنید، 
تصمیمــات بهتــری مــی گیرید و به ویژه مهارت های شــخصی خود را تقویت می کنید. این شــریک ارزشــمند 

همچنین می تواند شما را با شبکه مخاطبین خود مرتبط کند.

https://www.quebec.ca/emploi/jeunes-volontaires
https://www.quebec.ca/emploi/jeunes-volontaires
https://www.expoentrepreneurs.com/
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چندیــن ســازمان کــه خدمــات آمــاده ســازی بــرای راه انــدازی یــک کســب و کار را فراهــم مــی کننــد، خدمــات 
راهنمایــی را هــم در مونتــرال بــزرگ ارائــه مــی دهنــد، ماننــد Réseau M )برنامــه ای از بنیــاد کارآفرینــی(، 
کــه یکــی از معیارهــا در ایــن زمینــه اســت و بــه ویــژه بــا اتــاق بازرگانــی و صنعــت تــرز دو بلنویــل، در ســاحل 

جنوبــی کار مــی کنــد. بــرای کســب اطالعــات تکمیلــی بــه ســایت زیــر رجــوع کنیــد.

reseaum.com

اتــاق بازرگانــی و صنایــع ســاحل جنوبــی )CCIRS( نیــز انــواع مختلفــی از خدمــات را ارائــه مــی دهــد، بــه 
ویــژه راهنمایــی بــرای کارگــران خوداشــتغال یــا افــرادی کــه کســب و کار را مدیریــت مــی کننــد یــا از آن کنــار 

مــی کشــند. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه لینــک زیــر رجــوع کنیــد.

ccirs.qc.ca/mentorat-2/mentorat/

ـی جوانــان مونتــرال )JCCM( گروهی متشــکل از مدیــران، متخصصان، دانشــجویان، کارآفرینان و  اتــاق بازرگاـن
کارگران خوداشــتغال 18 تا 40 ســاله اســت. مجموعه ای از رویدادهایی که هر ســال برگزار می شود، JCCM را 

به مکانی عالی برای توسعه نسل بعدی افراد تجاری در مونترال تبدیل می کند.

گزینه دیگر، دفاتر بین المللی جوانان کبک )LOJIQ( است. آنها فعالیت های مشاوره کسب و کار بین المللی را 
ارائه می دهند که فارغ التحصیالن جوان را با رهبران تجاری مرتبط می کند تا آنها را در یک ماموریت تجاری 

در خارج از کشور همراهی کنند.

 lojiq.org :بخش کارآفرین

مــی توانیــد بــه ســایت Entreprises Québec مراجعــه کنیــد، کــه جزئیــات برنامــه هــای گــروه هــای بســیار 
خــاص ماننــد زنــان، مهاجــران، کشــاورزان و جوانــان 18 تــا 39 ســاله را نشــان مــی دهــد. چنــد فیلــم آموزنــده 

نیــز در مــورد راهنمایــی وجــود دارد. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه لینــک زیــر رجــوع کنیــد.

entreprises.gouv.qc.ca

https://www.reseaumentorat.com/
https://www.reseaumentorat.com/
https://ccirs.qc.ca/mentorat/
https://www.lojiq.org/
https://www.lojiq.org/
https://www.entreprises.gouv.qc.ca/portail/quebec/
https://www.entreprises.gouv.qc.ca/portail/quebec/


92راهنمای تازه واردان مونترال

مراحل مهم در راه اندازی یک کسب و کار

ــدازی کســب و کار در کبــک نســبتا آســان اســت، امــا هنــوز هــم بســیار مهــم اســت  در حالــی کــه راه ان
ــا  ــد. تمــاس ب ــع مالــی خــود را شناســایی کنی ــرای طــرح کســب و کار و مناب کــه شــکل قانونــی مناســب ب
یــک فــرد متخصــص در زمینــه تجــارت )وکیــل، حســابدار یــا ســردفتر( مــی توانــد مفیــد باشــد تــا در مــورد 
مزایــا و معایــب هــر فــرم حقوقــی مطلــع شــوید و بتوانیــد تصمیمــات درســتی بگیریــد. خوانــدن راهنمــای 
راه انــدازی کســب و کار ارائــه شــده توســط Young Bar of Montréal )YBM( الزامــی اســت. ایــن ســایت 

ajbm.qc.ca :اطالعــات مفیــدی را بــه شــما ارائــه مــی دهــد

ســایت های زیر نیز می توانند مشــاوره های ارزشــمندی را ارائه دهند و شــما را در انتخاب ساختار متناسب با 
نیازتان راهنمایی کنند.

	 www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec :Québec-Entreprises سایت دولتی

	 economie.gouv.qc.ca :"بخش وزارت اقتصاد، علوم و نوآوری "با کارآفرینی آشنا شوید

	 avocat.qc.ca :شبکه حقوقی کبک

	 fondationdubarreau.qc.ca :بنیاد بار کبک

https://ajbm.qc.ca/
https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec
https://economie.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.avocat.qc.ca/
https://www.fondationdubarreau.qc.ca/accueil-nouveau-en/
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ساختار قانونی کسب و کار خود را انتخاب کنید

موسســه انفرادی: این کســب و کار انفرادی مختص کارگران خوداشــتغال است. این راه حل ساده و کم هزینه 
توسط حدود 15 درصد نیروی کار استفاده می شود و اغلب توسط مهاجران ترجیح داده می شود. این تنها فرم 
قانونی است که اگر به نام خودتان ایجاد شود از ثبت نام معاف خواهید بود. در غیر این صورت، باید هزینه 
ثبت نام )34 دالر کانادا( را به دفتر ثبت کسب و کار یا دفتر درآمد کبک )Revenu Québec( پرداخت کنید.

کورپوریشــن )یا شــرکت(: این یک نهاد حقوقی )که به عنوان یک شــخص حقوقی نیز شناخته می شود( مجزا 
از ســهامداران آن اســت که فقط در قبال وجوه ســرمایه گذاری شده مسئول است. این نوع شرکت متشکل از 
هیئت مدیره منتخب ســهامداران اســت که ســود حاصل از آن بین آنها تقسیم می شود، این نوع شرکت در 
اداره خود بسیار گرانتر و پیچیده تر عمل می کند. با این حال، نرخ مالیات بر سود آن کمتر از یک فردی است 

که به عنوان یک موسسه انفرادی فعالیت می کند.

شرکت تضامنی )société en nom collectif - S.E.N.C.(: برای ایجاد این نهاد باید به موجب یک قرارداد کتبی 
یا شفاهی، حداقل دو شریک وجود داشته باشد. شرکا هم در سود و زیان کسب و کار خود و هم در هر گونه 
بدهی شــریک هســتند. مشــابه کارفرمای خوداشــتغال، اداره شرکت تضامنی نسبتا ســاده است و هزینه های 

کمی را به دنبال دارد. همچنین شبیه یک شرکت است زیرا حقوق و تعهدات خاص خود را دارد. 

انتخاب یک موسســه انفرادی خطراتی را هم به همراه دارد، زیرا عالوه بر ســود کســب و کار، شــما 
مسئول ضرر و زیان و بدهی های آن موسسه نیز هستید که در صورت بدتر شدن اوضاع می تواند 
منجر به ورشکســتگی شــخصی شــود. اگر فروش شــما در چهار فصل متوالی از 30,000 دالر کانادا 

فراتر برود، باید برای مالیات کاال و خدمات )GST( و مالیات فروش کبک )QST( ثبت نام کنید.
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شروع یا خرید یک کسب و کار

ریاســت توســعه SME و جانشــین HEC مونتــرال گــزارش مــی دهــد کــه از هــر ســه شــرکت کبــک، یــک 
ــه  ــداز درب را ب ــرای کســب و کار خــود پیــدا نمــی کنــد. ایــن چشــم ان شــرکت تــا ســال 2020 خریــداری ب
روی فرصــت هــای زیــادی بــرای ورود بــه تجــارت بــدون نیــاز بــه روبــرو شــدن بــا خطــرات ذاتــی شــروع یــک 

کســب و کار بــاز مــی کنــد. 

fromsuccesstosuccession.com

با این حال، بهتر اســت در مورد مســائل مربوط به مشــارکت در یک کســب و کار موجود آگاه باشید تا بهترین 
شــانس را بــرای موفقیــت خــود تضمیــن کنید. در جســتجوی مشــاوره از هر مخاطــب موجود )بانکــدار، وکیل، 
حسابدار( دریغ نکنید. همچنین می  توانید با یکی از مراکز انتقال سرمایه  گذاری کبک تماس بگیرید، که شما 

را در این فرآیند راهنمایی می  کند و در مورد فروشندگان احتمالی در منطقه  تان به شما اطالع می  دهد. 

	 ctequebec.com :مرکز انتقال تجاری کبک

	 sommetrepreneuriat.com :نشست بین المللی مشارکت

برای یافتن شرکت رویایی خود از تبلیغات طبقه بندی شده در سایت های تخصصی غافل نشوید. 	

	 Carrefour Capital: carrefour-capital.com

	 Relation Canada: relationcanada.com

شــرکت غیرســهامی )société en commandite(: این شــرکت شــامل یک یا چند شریک عمومی و یک یا چند 
شــریک با مســئولیت محدود اســت. شریک عمومی نمایندگی و مدیریت کسب و کار را بر عهده دارد، در حالی 
که ســایر شــرکا ســرمایه )به صورت نقد یا دارایی( مورد نیاز برای اداره آن را تامین می کنند. مســئولیت آنها 
محــدود بــه مبلغــی اســت که ســرمایه گذاری کرده اند. شــرکت تضامنی یک شــخص حقوقی متمایز نیســت، 

بنابراین شرکا در قبال هرگونه بدهی که ممکن است ایجاد شود مسئول هستند.

شــرکت تعاونی: مشــابه یک کورپوریشــن، این شرکت از نظر قانون یک شخص حقوقی است که افرادی را گرد 
هم می آورد که به دنبال منافع مشــترک هســتند. ســاختار داخلی آن مبتنی بر یک اداره دموکراتیک اســت. 

https://revealareleve.hec.ca/en/
https://revealareleve.hec.ca/en/
https://ctequebec.com/sir/
http://www.carrefour-capital.com/
https://relationcanadainternational.com/fr/
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پنج نوع شــرکت تعاونی وجود دارد که شــامل تولیدکنندگان، کارگری، ســهامدار-کارگران، همبســتگی و مصرف 
کنندگان است. 

ســازمان غیرانتفاعی )NPO(: این ســازمان یک شخص حقوقی اســت که سود سهام پرداخت نمی کند. ممکن 
اســت کارکنان حقوق بگیر را اســتخدام کند و ســود آن در خدماتی که به جامعه ارائه می دهد دوباره سرمایه 

گذاری می شود.

بنگاه اقتصادی اجتماعی: همانطور که از نامش مشــخص اســت، این بنگاه فعالیت )غیرانتفاعی( خود را برای 
اهداف اجتماعی انجام می دهد و ممکن است به شکل یک سازمان تعاونی، دوجانبه یا غیرانتفاعی باشد.

ثبت کسب و کار شما

ثبت نام، به استثنای کارگران خوداشتغال که با هویت شخصی خود فعالیتشان را انجام می دهند، یک مرحله 
 )NEQ( اجباری اســت. شــما باید شــرکت خود را در اداره ثبت شرکت کبک ثبت کنید، که شماره سازمانی کبک
را به شــما اختصاص داده و ســپس در تمام معامالت خود با مقامات دولتی اســتانی، اعم از گزارش مالیات یا 
اســتخدام کارمند، از آن اســتفاده خواهید کرد. توجه داشــته باشــید که این ثبت نام مســتلزم هزینه تمدید 
ســاالنه اســت. شــما می توانید از طریق ســرویس "Démarrer une entreprise" )شــروع کسب و کار( در وب 
ســایت دولـتـی Entreprises Québec بصــورت آنالیــن ثبت نام کنید. این ابزار به شــما امــکان می دهد تمام 

مراحل خود را در یک مکان واحد پیگیری کنید. ساده، سریع و کارآمد!

www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec/deg/presentationSide

آژانــس درآمــد کانــادا )The Canada Revenue Agency( نیــز یــک شــماره تجــاری )BN( صــادر مــی کنــد. 
بــرای تعییــن اینکــه آیــا نیــاز بــه دریافــت BN داریــد یــا نــه، از بخــش "شــروع یــک تجــارت" در وب ســایت 

CRA بازدیــد کنیــد. ادرس وب ســایت در زیــر آمــده اســت.

cra-arc.gc.ca

انتخاب مونترال: یک حرکت هوشمندانه که نتیجه می دهد، قدرت خرید خود را محاسبه کنید و 
تفاوت را ببینید.

https://www2.gouv.qc.ca/ZE/PresentationSide/
https://www2.gouv.qc.ca/ZE/PresentationSide/
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/cra-canada.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=redirect&utm_source=cra-arc.gc.ca_redirect
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/cra-canada.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=redirect&utm_source=cra-arc.gc.ca_redirect
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تحصیل در مونترال بزرگ

هــر ســاله چندیــن هــزار دانشــجو از سراســر جهــان در موسســات آموزشــی مونتــرال بــزرگ ثبــت نــام 
مــی کننــد کــه دلیــل آن کیفیــت آموزشــی ارائــه شــده توســط دانشــگاه هــای معتبــر و زندگــی معمــول 
دانشــگاهی در آمریــکای شــمالی اســت. مونتــرال همچنیــن در بیــن بهتریــن شــهرهای دانشــجویی در قــاره 
 QS Best Student ــدی ــه بن ــه دانشــجویی در رتب ــرای تجرب ــن شــهرهای جهــان ب ــکا و یکــی از بهتری آمری

ــه اســت. ــرار گرفت Cities 2018 ق

منطقه مونترال که اکنون در زمینه جذب دانشــجویان بین المللی از جایگاه باالیی برخوردار اســت، همچنین به 
دلیل توانایی در حفظ فارغ  التحصیالن خود با ارائه پشتیبانی از آنها برای تسهیل اسکان طوالنی  مدت آنها و 

فرصت  های شغلی فراوان در یک جامعه امن در داخل یک مرکِز شهری چند ملیتی شناخته شده است. 
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مراحل اخذ مجوز تحصیل

)CAQ( در سطح استانی: گواهی پذیرش کبک

هنگامی که در یک موسســه پذیرفته شــدید که توســط وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی )MEES( به 
رســمیت شــناخته شده است، باید یک درخواســت پذیرش کبک )CAQ( دریافت کنید. این درخواست در وب 

سایت وزارت مهاجرت، تنوع و گنجایش )MIDI( در دسترس است. آدرس وب سایت در زیر امده است.

immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/electronic-services/caq-electronic

اخــذ ایــن مــدرک مشــروط بــه ضوابــط خاصــی از جملــه تــوان مالــی شــما بــه همــراه مــدارک پشــتیبان بــرای 
پرداخــت شــهریه و هزینــه هــای زندگــی )اجــاره، غــذا، ایــاب و ذهــاب و ...( در مــدت تحصیــل مــی باشــد. 
ایــن محاســبه بــه طــور خــاص شــامل یــک بلیــط رفــت و برگشــت از یــا بــه کشــور مبــدا شــما مــی شــود، ولــی 
هزینــه تحصیــل بــه طــور جداگانــه در نظــر گرفتــه مــی شــود. در ســال 2017، یــک دانشــجوی بیــن  المللــی 
مجــرد کمــی بیــش از 12,000 دالر کانــادا بــرای هزینــه  هــای زندگــی نیــاز داشــت، در حالــی کــه بــرای یــک 

دانشــجوی متاهــل و همســرش بــه 18,388 دالر کانــادا نیــاز بــود.

https://www.quebec.ca/en/education/study-quebec
https://www.quebec.ca/en/education/study-quebec
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هزینه درخواست برای CAQ، 112 دالر کانادا )2018( است و در صورت رد درخواست، هزینه 
پرداخت شده قابل استرداد نیست.

در سطح فدرال: مجوز تحصیل

بــا در دســت داشــتن CAQ، مــی توانیــد درخواســت مجــوز تحصیــل خــود را بــه صــورت آنالیــن یــا از طریــق 
ایمیــل بــه دولــت فــدرال ارســال کنیــد. بــا ایــن مجــوز، دانشــجویان بیــن  المللــی کــه بــه صــورت تمــام وقــت 

در موسســات خاصــی ثبــت نــام کــرده  انــد، مشــروط بــه شــرایط خاصــی مجــاز بــه کار هســتند.

خوب است بدانید

برای دوره تحصیلی کمتر از شش ماه، CAQ و مجوز تحصیل الزم ندارید، اما در این صورت اجازه کار هم ندارید.

برای اطالعات بیشتر در مورد درخواست مجوز تحصیل، به وب سایت دولت کانادا مراجعه کنید.

21 بخش اقتصادی برای آموزش فنی و حرفه ای

مدیریــت، بازرگانــی و فنــاوری اطالعــات؛ کشــاورزی و شــیالت؛ خدمــات غذایــی و گردشــگری؛ هنــر؛ چــوب و 
مــواد مرتبــط؛ شــیمی و زیســت شناســی؛ ســاخت و ســاز و کارهــای عمومــی؛ محیــط زیســت و برنامــه ریــزی 
کاربــری زمیــن؛ فنــاوری بــرق؛ تعمیــر و نگهــداری تجهیــزات موتــوری؛ ســاخت مکانیکــی؛ جنگلــداری و کاغــذ؛ 
ارتباطــات و اســناد؛ تعمیــر و نگهــداری مکانیکــی؛ معــدن و کار در ســایت ســاخت و ســاز؛ متالــورژی؛ حمــل 
و نقــل؛ چــرم، منســوجات و پوشــاک؛ مراقبــت هــای بهداشــتی؛ خدمــات اجتماعــی، آموزشــی و حقوقــی؛ 

مراقبــت زیبایــی.
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تحصیل در آموزش حرفه ای

در یــک بــازار کار کبــک کــه بــه مــدت چندیــن ســال پیشــرفت مــداوم داشــته اســت و بخــش هــای خاصــی 
در آن ماننــد مراقبــت هــای بهداشــتی، حمــل و نقــل یــا متالــورژی، نیــاز فــوری بــه نیــروی کار ماهــر دارنــد، 
آمــوزش حرفــه ای نقــش مهمــی را ایفــا مــی کنــد. دوره ایــن آمــوزش کوتــاه )یــک تــا دو ســال( و تعــداد 
مشــاغل فــراوان اســت و نــرخ اســتخدام نیــز بســته بــه هــر بخــش، بیــن 70 تــا 90 درصــد اســت. تجربــه 
عملــی بخــش بزرگــی )80 درصــد( از تدریــس ارائــه شــده را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد و بــه طــور خــاص 
شــامل دوره هــای کارآمــوزی تجــاری مــی شــود. ارائــه آمــوزش معمــوال در مراکــز آموزشــی اســت کــه توســط 

هیئــت مدیــره مــدارس اداره مــی شــود.

کبــک دارای 200 برنامــه اســت کــه بیــش از 140 برنامــه را در 21 بخش ارائه می دهد. این موسســات دیپلم 
مطالعات حرفه ای )DVS( یا گواهی تخصص حرفه ای )AVS( را صادر می کنند. شما همچنین می توانید کمتر 

از 800 ساعت آموزش داشته باشید که توسط گواهینامه مطالعات حرفه ای تایید می شود.

توجه داشته باشید که

آموزش حرفه ای مشــمول هزینه های تحصیلی بســیار متغیر و بســته به برنامه، بین 7,000 تا 25,000 دالر کانادا 
است، به استثنای دانشجویان فرانسه، که طبق توافقنامه بین فرانسه و کبک معاف از پرداخت هزینه هستند.
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در زیر فهرستی از موسسات ارائه دهنده آموزش حرفه ای در مونترال بزرگ آورده شده است.

در مونترال

هیئت مدرسه مونترال

csdm.ca

دانشکده صنایع هوافضای مونترال  	

مدرسه تجارت تجهیزات موتوری مونترال  	

مدرسه حرفه باغبانی مونترال  	

	  )ÉMICA( دانشکده علوم کامپیوتر، بازرگانی و اداره مونترال

مدرسه ساخت و ساز مونترال  	

مدرسه پذیرایی و گردشگری مونترال  	

مدرسه تجارت حومه مونترال 	

مدرسه تجارت مبلمان مونترال  	

مدرسه تجارت جنوب غربی مونترال  	

مرکز منابع آموزشی و پرورشی )CREP( )یکپارچگی اجتماعی - حرفه ای(  	

مرکز شامپانات )ادغام اجتماعی و حرفه ای( 	

هیئت مدرسه مارگریت-بورژوا

formationcontinue.servicescsmb.com

مرکز آموزش حرفه ای وردون  	

مرکز آموزش حرفه ای لئوناردو داوینچی، سنت لوران )CFP امیل-لگو سابق(  	

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/
https://formationcontinue.servicescsmb.com/
https://formationcontinue.servicescsmb.com/
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مرکز آموزش حرفه ای حرفه های بهداشتی  	

مرکز آموزش حرفه ای جزیره غربی، غرفه سنت لوران  	

مرکز آموزش حرفه ای الچین، غرفه دابل ویائو  	

مرکز آموزش حرفه ای الچین، غرفه سواحل 	

مرکز یکپارچه مکانیک، متالورژی و برق )CIMME(، السال  	

کالج علوم کامپیوتر و مدیریت وردون السال 	

منابع آموزش فنی و حرفه ای

ــه ای  ــه آمــوزش فنــی و حرف ــد ب ــه من ــا یــک بزرگســال عالق چــه یــک دانشــجوی بیــن المللــی و چــه صرف
باشــید، مــی توانیــد اطالعــات گســترده ای در مــورد انــواع برنامــه هــا، معیارهــای پذیــرش، مراحــل ثبــت 

ــر بیابیــد:  ــه هــای تحصیــل در ســایت هــای زی ــام و هزین ن

	 accesetudesquebec.ca

	 education-internationale.com

	 inforoutefpt.org

	 quebecmetiersdavenir.com

	 emploiquebec.gouv.qc.ca/emploi-davenir

)Pointe-de-l'Île(  هیئت مدرسه پونت دو لیل

مرکز آموزش حرفه ای انجو  	

مرکز آموزش حرفه ای آنتوان دو سنت اگزوپری، سنت لئونارد  	
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مرکز آموزش حرفه ای کالیکسا الوال، مونترال شمالی  	

	  )PAT( مرکز آموزش حرفه ای دانیل جانسون، مونترال

مرکز آموزش حرفه ای برای تجارت فوالد، انجو  	

مراکز آموزش بزرگساالن FAR، انجو، سنت لئونارد و مونترال شمال )یکپارچگی اجتماعی - حرفه ای( 	

Montez de niveau ابزار آنالین

اگــر در جزیــره مونتــرال کار یــا زندگــی مــی  کنیــد و مــی  خواهیــد دوره آمــوزش  هــای فنــی و حرفــه  ای را 
بــرای توســعه مهــارت  هــای خــود بگذرانیــد، شــاغل بمانیــد یــا اینکــه در شــغل خــود پیشــرفت کنیــد، پلــت 
فــرم Montezdeniveau.ca کــه توســط اداره منطقــه ای خدمــات کبــک بــرای جزیــره مونتــرال ارائــه شــده 
اســت، ممکــن اســت مفیــد باشــد. ایــن موتــور جســتجو بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا تمــام دوره هــای پــاره 
 Emploi-Québec وقــت موجــود در نزدیکــی خــود را پیــدا کنیــد، کــه بخشــی از آمــوزش نیــروی انســانی

اســت.

بودجه این دوره ها توســط دولت کبک تامین می شــود و همچنین با هزینه 2 دالر در ســاعت، صرف نظر از 
موسســه ای که آنها را ارائه می دهد در دســترس هســتند، مگر اینکه یک دوره نیاز به خرید یا مواد یا آثار 
مرجع داشــته باشــد. آموزش در درجه اول برای افرادی اســت که از قبل مشــغول به کار هســتند و همیشــه 
باید با تحصیالت، شــغل یا تجربه کاری دانشــجو مرتبط باشــد. جلســات معموال در بعد از ظهر یا آخر هفته ها                   

برگزار می شود.

برای اطالعات بیشتر، به ویژه در مورد شرایط الزم واجد شرایط بودن به سایت زیر رجوع کنید:

montezdeniveau.ca

:Emploi-Québec برای اطالعات بیشتر در مورد اقدامات آموزشی نیروی انسانی

quebec.ca/emploi/formation-de-la-main-doeuvre

https://www.montezdeniveau.ca/
https://www.montezdeniveau.ca/
https://www.quebec.ca/emploi/formation
https://www.quebec.ca/emploi/formation
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هیئت مدرسه انگلیسی مونترال )آموزش به زبان انگلیسی ارائه می شود(

https://www.emsb.qc.ca

مرکز آموزش بزرگساالن جان اف کندی، مونترال 	

مرکز حرفه ای لوریر مکدونالد، سنت لئونارد 	

مرکز فناوری روزمونت، مونترال 	

مرکز بهداشت و تجارت شاد، مونترال 	

مرکز آشپزی و تجاری پیوس، مونترال 	

هیئت مدرسه لستر بی پیرسون )آموزش به زبان انگلیسی ارائه می شود(

lbpsb.qc.ca

آکادمی زیبایی گوردون رابرتسون، بیکنسفیلد 	

مرکز شغلی PACC، السال 	

مرکز الکتروتکنولوژی پیرسون، السال 	

مرکز شغلی جزیره غربی، پیرفوندز 	

در الوال

هیئت مدرسه الوال

macarrieresedessine.com

مرکز آموزش حرفه ای لو شانتیه  	

مرکز آموزش حرفه ای پل امیل دوفرن  	

	  Skills-2000 مرکز آموزش حرفه ای

مرکز آموزش متالورژی الوال  	

https://www.emsb.qc.ca/
https://www.lbpsb.qc.ca/
https://macarrieresedessine.com/
https://macarrieresedessine.com/
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مرکز آموزش باغبانی الوال  	

مدرسه هتل الوال  	

دانشکده پلی مکانیک الوال  	

	  )IPIQ( موسسه ایمنی در برابر آتش کبک

مرکز آموزش بزرگساالن لومپولس )L’Impulse(، )یکپارچگی اجتماعی - حرفه ای( 	

هیئت مدرسه سر ویلفرد-لوریر

مرکز توسعه شایستگی لوریر پونت ویو )آموزش به زبان انگلیسی ارائه می شود(  	

در لونگوی

هیئت مدرسه ماری ویکتورین

csmv.qc.ca

مرکز آموزش حرفه ای ژاک روسو  	

مرکز آموزش حرفه ای پیر دوپوی  	

مرکز آموزش حرفه ای جرارد فیلیون 	

هیئت مدرسه نیو فرانتیرز 

nfsb.qc.ca

مرکز شغلی دره شاتوگوئه، شاتوگوئه  	

مرکز شغلی نوا، شاتوگوئه 	

هیئت مدرسه ریورساید

rsb.qc.ca

مرکز آموزش شغلی ACCESS، سنت المبرت 	

https://cssmv.gouv.qc.ca/
https://cssmv.gouv.qc.ca/
https://www.nfsb.qc.ca/
https://www.nfsb.qc.ca/
https://www.rsb.qc.ca/
https://www.rsb.qc.ca/
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تحصیل در مقطع متوسطه یا پیش دانشگاهی

مراکــز آمــوزش بزرگســاالن کــه توســط هیئــت مدیــره مــدارس نیــز اداره مــی شــوند، آمــوزش متوســطه 
عمومــی را ارائــه مــی دهنــد.

هیئت  های مدرسه همچنین خدمات پذیرش، ارجاع، مشاوره و پشتیبانی )SARCA( را با ماموریت ارائه کمک 
شخصی به بزرگساالن در تالش برای بازگشت به مدرسه ارائه می  کنند. آنها می توانند به شما کمک کنند که 
فهرستی از مهارت ها و تجربیات قبلی خود تهیه کنید تا شما را به سمت آموزش های موجود راهنمایی کنند.

دوره هــای ارائــه شــده توســط ایــن موسســات بــا دوره هــای دبیرســتان یکســان اســت و منجــر بــه دریافــت 
دیپلــم مشــابه، یعنــی دیپلــم دبیرســتان )DES( مــی شــود. همچنیــن مــی توانیــد در دوره هــای آمــوزش 

زبــان فرانســوی، ســوادآموزی و یکپارچگــی اجتماعــی - حرفــه ای شــرکت کنیــد.



106راهنمای تازه واردان مونترال

ســیژپ هــا )CEGEPs( همچنیــن تحصیــالت پــس از متوســطه و پیــش دانشــگاهی را ارائــه مــی دهنــد کــه 
منجــر بــه دریافــت DCS )دیپلــم تحصیــالت دانشــگاهی( مــی شــود. تنهــا شــرط دسترســی بــه آن داشــتن 
اقامــت دائــم یــا شــهروندی کانــادا اســت. کســب دانــش و مهــارت در طیــف وســیعی از رشــته هــا، از هنــر 
گرفتــه تــا فلســفه، زبــان هــای فرانســوی و انگلیســی، تاریــخ، جغرافیــا، ریاضیــات، ارتباطــات یــا فنــاوری 

اطالعــات امــکان پذیــر اســت.

دوره های آموزش زبان فرانسوی نیز توسط این کالج های پیش دانشگاهی ارائه می شود. می توانید اطالعات 
cegepsquebec.ca .گسترده ای را در وب سایت های سیژپ کبک یا فدراسیون سیژپ کبک بیابید

ــان  ــای زب ــه خــود دوره هــای ارتق ــه نوب ــا دو زبانــی هــا ب ــرای مهاجــران ی Springboard to a DCS Path ب
فرانســوی را بــرای کمــک بــه شــما جهــت دسترســی بــه آمــوزش عالــی یــا بــازار کار ارائــه مــی دهــد. ایــن 
برنامــه کــه بــرای غیــر فرانســوی زبانــان در نظــر گرفتــه شــده اســت، همچنیــن مهــارت هــای اساســی بــرای 

ادغــام بهتــر در جامعــه کبــک را آمــوزش مــی دهــد.

برای اطالعات بیشتر، به وب سایت وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی مراجعه کنید.

https://www.cegepsquebec.ca/
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آموزش عالی

در کبک، آموزش عالی شامل پیش دانشگاهی )کالج( و تحصیالت دانشگاهی است. 

تحصیالت پس از متوسطه: آموزش پیش دانشگاهی یا آموزش فنی 

تحصیالت پس از دبیرســتان یکی از ویژگی های خاص کبک اســت و پل ارتباطی بین دبیرســتان و دانشگاه را 
تشــکیل می دهد. این ویژگی در 200 کالج آموزش عمومی و حرفه ای اســتان ارائه می شــود و معموال سیژپ 
نامیده شــده که مخفف یک عبارت فرانســوی اســت. به غیر از این موسسات دولتی، می توانید به موسسات 
خصوصی نیز دسترســی داشــته باشــید که اغلب کالج نامیده می شــوند. شــاگردان آنها معموال 17 سال سن 
ـی که منجر به دریافــت دیپلم مطالعــات کالج )DCS( می شــود، تحصیالت پیش  دارنــد. در مــورد آمــوزش فـن

دانشگاهی معموال دو یا سه سال طول می کشد و برای پذیرش در دانشگاه الزم است.

cegepsquebec.ca :برای دریافت تمام اطالعات در مورد سیژپ به این لینک رجوع کنید

تحصیــالت پــس از متوســطه همچنیــن امــکان بازگشــت بــه مدرســه را بــرای بزرگســاالن فراهــم مــی کنــد. 
آنهــا مــی تواننــد آمــوزش فنــی کوتــاه مــدت، از چنــد مــاه تــا یــک ســال را بگذراننــد کــه منجــر بــه دریافــت 

گواهــی تحصیــالت دانشــگاهی )ACS( مــی شــود. اقامــت دائــم یــا تابعیــت بــرای پذیــرش الزامــی اســت.

https://www.cegepsquebec.ca/
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سیژپ ها و کالج های پیش دانشگاهی در مونترال بزرگ

کالج های دولتی فرانسوی زبان )سیژپ ها(

	 collegeahuntsic.qc.ca :کالج آنسیک

	 claurendeau.qc.ca :سیژپ آندره لورندو

	 bdeb.qc.ca :سیژپ دو بو د بولون

	 cgodin.qc.ca :سیژپ جرالد گودین

	  collegemv.qc.ca :سیژپ ماری ویکتورین

	 cvm.qc.ca :سیژپ مونترال قدیم

	 ithq.qc.ca :موسسه گردشگری و هتلداری کبک

	 cegepmontpetit.ca :)کالج ادوارد مونت پتی )لونگوی

	 cegepmontpetit.ca/ena :)مدرسه ملی هوانوردی )لونگوی

کالج های دولتی انگلیسی زبان )سیژپ ها( 

	 dawsoncollege.qc.ca :)کالج داوسون )بزرگترین سیژپ انگلیسی زبان در کبک

	  champlainonline.com/champlainweb :)کالج شامپلین - سنت المبر )لونگوی

کالج های خصوصی فرانسوی زبان

	 brebeuf.qc.ca :کالج ژان دو بریبوف

	 ellis.qc.ca/accueil :)کالج الیس )لونگوی

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/
https://www.claurendeau.qc.ca/
https://www.bdeb.qc.ca/
https://www.cgodin.qc.ca/
https://www.collegemv.qc.ca/
https://www.cvm.qc.ca/
https://www.ithq.qc.ca/
https://www.cegepmontpetit.ca/
https://www.cegepmontpetit.ca/ecole-nationale-d-aerotechnique
https://www.dawsoncollege.qc.ca/
https://www.champlainonline.com/champlainweb/
https://www.brebeuf.qc.ca/
https://www.ellis.qc.ca/
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کالج های خصوصی انگلیسی زبان

	 marianopolis.edu :کالج ماریانوپلیس

	 college.centennial.qc.ca :کالج سنتنیال

کالج های خصوصی دو زبانه )انگلیسی و فرانسوی( 

	 collegelasalle.com :کالج السال

	 osullivan.edu :کالج اوسالیوان

کالج های زیر نظر آژانس

)AEFE( برای تحصیل زبان فرانسوی در خارج از کشور

	 stanislas.qc.ca/montreal :کالج استانیالس

	 cimf.ca :کالج ماری د فرانس

اگــر دانشــجوی بیــن المللــی هســتید، پذیــرش شــما در ســیژپ بــر اســاس درخواســتی اســت کــه ارائــه مــی 
دهیــد. درخواســت خــود را بــه خدمــات پذیــرش منطقــه ای متروپولیتــن مونتــرال )SRAM( بفرســتید یــا 
اگــر زیرمجموعــه SRAM نیســت، مســتقیما بــه موسســه عمومــی مــورد نظــر ارســال کنیــد. هزینــه هــای 
تحصیــل )10,000 تــا 17,000 دالر کانــادا در ســال( بــه جــز اتبــاع فرانســوی کــه طبــق توافقنامــه بیــن 

فرانســه و کبــک معــاف هســتند، بــرای دانشــجویان بیــن المللــی اعمــال مــی شــود. 

توجه داشته باشید که

برای ثبت نام باید از چند ماه قبل اقدام کنید. برای اطالع از مهلت ثبت نام به لینک زیر رجوع کنید.

sram.qc.ca

https://www.marianopolis.edu/
https://college.centennial.qc.ca/
https://www.collegelasalle.com/
https://www.osullivan.edu/fr/
https://stanislas.qc.ca/montreal/
https://www.cimf.ca/
https://sram.qc.ca/
https://sram.qc.ca/
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مروری بر دانشگاه های مونترال بزرگ

ــوان یکــی از بزرگتریــن شــهرهای  ــه عن ــا بیــش از 170,000 دانشــجو در دانشــگاه هــای خــود ب مونتــرال ب
دانشــجویی در آمریــکای شــمالی شــناخته مــی شــود. دانشــگاه هــای ایــن شــهر بــرای دانشــجویان جــوان و 
همچنیــن بزرگســاالن عالقــه منــد بــه دوره هــای دانشــگاهی، از طریــق برنامــه درســی دانشــجویی یــا برنامــه 

ای کــه بــرای بزرگســاالن شــاغل طراحــی شــده اســت، در دســترس اســت.

دانشگاه مونترال )UdeM(: این دانشگاه که در سال 1878 تاسیس شد، در کنار کوه رویال واقع شده و شامل 
15 دانشــکده و مدرســه اســت که رشــته های مختلف از جمله مراقبت های بهداشــتی، علوم انســانی، حقوق 
و موســیقی و علوم را پوشــش می دهد. موسســه کســب و کار HEC مونترال و پلی تکنیک مونترال، یکی از 
موسســات پیشــرو در زمینه آموزش مهندســی و تحقیقات در کانادا، وابســته به دانشگاه مونترال هستند. در 
مجموع بیش از 66,000 دانشجو، از جمله بیش از 9000 نفر از خارج از کشور در دانشگاه مونترال تحصیل می 

کنند که این دانشگاه را به پنجمین دانشگاه بین المللی کانادا تبدیل کرده است.

دسترسی به دانشگاه مونترال توسط سه ایستگاه مترو ادوارد-مونت پتیت، دانشگاه مونترال و 
کوت د نیژس فراهم شده است.

دانشــگاه کبک در مونترال )UQAM(: این موسســه عمومی فرانســوی زبان که در سال 1969 تاسیس شده، در 
قلب محله التین قرار دارد و دارای شــش دانشــکده )هنر، ارتباطات، آموزش، علوم سیاســی - حقوق، علوم و 
علوم انســانی( و همچنین دانشــکده علوم مدیریت )موسســه کســب و کار( اســت. این موسسه بیش از 300 
برنامه تحصیلی )کارشناســی و کارشناســی ارشــد( ارائه می دهد و از بیش از 40,000 دانشــجو از جمله 3500 
دانشجوی بین المللی از 90 کشور مختلف استقبال می کند. این دانشگاه همچنین دارای چهار پردیس اقماری 

در منطقه مترو )الوال، لونگوی، النودیر و جزیره غربی( است.

دسترســی بــه دانشــگاه کبــک در مونتــرال توســط ایســتگاه متــرو Berri-UQAM، کــه یکــی از شــلوغ تریــن 
خطــوط سیســتم مــی باشــد، فراهــم شــده اســت. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت دانشــگاه رجــوع 

uqam.ca .کنیــد

https://uqam.ca/
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دانشــگاه مک گیل: این دانشــگاه انگلیســی زبان که قدیمی ترین موسســه مونترال )1821( اســت، دارای 10 
دانشــکده، یک مدرســه مطالعات مداوم و چهار بیمارستان آموزشی است که ساالنه بیش از 1000 متخصص 
مراقبت های بهداشــتی را فارغ التحصیل می کند. دانشــگاه مک گیل به ویژه در مطالعه آناتومی، فیزیولوژی 
و پزشــکی ســرآمد است. تقریبا 40,000 دانشجو در این موسسه ارزشمند مرکز شهر تحصیل می کنند، که 25 
درصد آنها از 150 کشــور هســتند و به حدود 300 برنامه دانشــگاهی دسترسی دارند. دانشگاه مک گیل یکی از 
معتبرترین دانشــگاه های کانادا و آمریکای شــمالی اســت که بیشــترین تعداد برندگان جایزه نوبل )12( را در 

این کشور دارد.

دسترســی بــه ایــن دانشــگاه توســط ایســتگاه متــرو مــک گیــل فراهــم شــده اســت. بــرای کســب اطالعــات 
mcgill.ca .بیشــتر بــه ســایت دانشــگاه رجــوع کنیــد

دانشــگاه کنکوردیا: این دانشــگاه که در سال 1974 تاسیس شده، دیگر دانشگاه انگلیسی زبان مونترال است 
کــه بیــش از 46,000 دانشــجو در آن تحصیــل مــی کننــد. از این تعداد، 55 درصد انگلیســی زبــان و 22 درصد 
فرانسوی زبان هستند و دانشجویان بین المللی 10 درصد آن را تشکیل می دهند. کنکوردیا همچنین در مرکز 
شــهر مونترال واقع شــده اســت و دارای چهار دانشکده، یک دانشکده تحصیالت تکمیلی و همچنین کالج ها و 

مراکز و موسسات بسیاری است.

دسترســی بــه دانشــگاه کنکوردیــا توســط ایســتگاه متــرو گای-کونکوردیــا فراهــم شــده اســت. بــرای کســب 
concordia.ca .اطالعــات بیشــتر بــه وب ســایت ایــن دانشــگاه رجــوع کنیــد

دانشگاه شربروک: این موسسه دارای هفت دانشکده است که شش دانشکده آن )حقوق، آموزش، مهندسی، 
ادبیات و علوم انســانی، پزشــکی، علوم بهداشــتی، علوم( و همچنین یک دانشکده بازرگانی در پردیس لونگوی 
قرار دارند. دانشــگاه شــربروک بیش از 120 برنامه، عمدتا در ســطوح کارشناســی ارشــد و دکترا ارائه می دهد. 
بیش از 40,000 دانشــجو، از جمله چند هزار نفر در ســاحل جنوبی مونترال در این دانشــگاه تحصیل می کنند. 

این دانشگاه در سال 2017-2016، پذیرای 2,341 دانشجوی بین المللی از 97 کشور و منطقه بود.

https://www.mcgill.ca/
https://www.concordia.ca/
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دسترســی بــه ایــن دانشــگاه از طریــق ایســتگاه متــرو لونگوی-دانشــگاه شــربروک فراهــم شــده اســت. بــرای 
usherbrooke.ca/longueuil .کســب اطالعــات بیشــتر بــه وب ســایت ایــن دانشــگاه رجــوع کنیــد

موسسه HEC مونترال )دانشگاه مطالعات تجاری مونترال(: موسسه HEC مونترال که در سال 1907 تاسیس 
شــد، در بین 100 مورد از بهترین موسســه های تجارت در جهان قرار دارد. این موسســه 80 برنامه کارشناسی 
و کارشناســی ارشــد و همچنین بســیاری از برنامه های آموزشــی را برای مدیران و متخصصان ارائه می دهد. 
بیش از 13,000 دانشجو در موسسه HEC تحصیل می کنند که حدود 34 درصد از آنها خارجی هستند )بیش 
از 4000 نفر در سال 2017(. دوره ها در ساختمان های کوت-سنت-کاترین و دوسل آموزش داده می شوند. 

نزدیــک تریــن ایســتگاه هــای متــرو، ایســتگاه کــوت د نیــژس )برای ســاختمان دوســل( و ایســتگاه دانشــگاه 
مونتــرال )بــرای ســاختمان کوت-ســنت-کاترین( هســتند. جهــت کســب اطالعــات تکمیلــی بــه وب ســایت 

hec.ca .ایــن موسســه رجــوع کنیــد

دانشــگاه پلــی تکنیــک: این دانشــگاه پرچمدار مهندســی در کبک، یـکـی از بزرگترین ها در نوع خــود در کانادا 
است، که بخش زیادی از بودجه خود را به تحقیق و پژوهش اختصاص می دهد. دانشگاه پلی تکنیک به ویژه 
به دلیل سیســتم برجســته خود متمایز اســت، به طوری که دارای 16 تخصص برای آموزش مهندســی، 8,200 
دانشجو )شامل 25 درصد دانشجویان بین المللی(، 25 کرسی تحقیقاتی کانادا و بیش از 120 برنامه است. از 
زمان تاسیس آن در سال 1873، حدود 46,000 مهندس، متخصص و محقق از آن فارغ  التحصیل شده است.

دسترســی بــه دانشــگاه پلــی تکنیــک توســط ایســتگاه متــرو دانشــگاه مونتــرال فراهــم شــده اســت. جهــت 
polymtl.ca .کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت ایــن دانشــگاه رجــوع کنیــد

https://www.usherbrooke.ca/longueuil/
https://www.hec.ca/
https://polymtl.ca/
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)Université TÉLUQ( دانشگاه تلوک

اگر به تحصیالت دانشگاهی آنالین عالقه مند هستید، دانشگاه تلوک آموزش از راه دور را ارائه می دهد که 
شــامل 400 دوره و 80 برنامه، عمدتا به زبان فرانســوی اســت )تعدادی هم به زبان انگلیسی و اسپانیایی ارائه 
می شوند(. از زمان تاسیس آن در سال 1972، دانشگاه تلوک بیش از 31,000 مدرک، به ویژه مدرک لیسانس، 
فوق لیسانس، دکترا و همچنین مدرک دیپلم آموزش عالی تخصصی )DESS( اعطا کرده است. هر ساله تقریبا 

teluq.ca .20,000 نفر به صورت تمام وقت یا پاره وقت در این دانشگاه تحصیل می کنند

ENAP )موسســه ملی مدیریت دولتی(: ENAP برنامه های کارشناســی ارشــد و دکترا را ارائه می دهد. بیش 
از 2000 دانشــجو در این موسســه فرانســوی زبان در پنج مکان در کبک )مونترال، شهر کبک، گتینو، ساگنای و 
تروآ-ریویر( تحصیل می کنند. این موسسه کارمندان دولتی آینده را برای کبک و کانادا و همچنین تحلیلگران، 

مشاوران و مدیران ارشد آموزش می دهد.

نزدیک ترین ایستگاه های مترو لوریر و مونت رویال هستند.

enap.ca :جهت کسب اطالعات تکمیلی به وب سایت این موسسه رجوع کنید

ÉTS )موسســه فناوری برتر(: ÉTS در ســال 1974 تاســیس شــد و در زمینه آموزش و تحقیقات کاربردی در 
مهندســی و انتقال فناوری تخصص دارد و مهندســان و محققان را آموزش می دهد. این موسســه 86 برنامه 
در مقطع کارشناســی و کارشناســی ارشــد و همچنین آموزش ارتقاء در رشته های مختلف )کیفیت، مدیریت، 
فناوری و فناوری اطالعات( ارائه می دهد. ÉTS حدود 11,000 دانشجو دارد و دو سوم فارغ التحصیالن آن یک 

حرفه را در SMEs و SMIs دنبال می کنند.

ــن ســایت  ــه ای ــات بیشــتر ب ــرای کســب اطالع ــرو، ایســتگاه بوناونچــر اســت. ب ــن ایســتگاه مت نزدیکتری
en.etsmtl.ca :مراجعــه کنیــد

https://www.teluq.ca/
https://enap.ca/enap/fr/accueil.aspx
https://www.etsmtl.ca/en/Home
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INRS )موسسه ملی تحقیقات علمی(: این دانشگاه تحقیقاتی و آموزشی 26 برنامه در سطح کارشناسی ارائه 
می دهد، 14 برنامه در ســطح کارشناســی ارشــد و 8 برنامه در مقطع دکترا دارد. INRS دانشــمندان آینده را در 
چهــار مرکــز، از جملــه یکی واقــع در مونترال )مخابرات مواد انرژی( و دیگری در الوال )INRS – موسســه آرماند-

فراپیر( آموزش می دهد. این موسسه هر ساله پذیرای دانشجویانی از چهل کشور مختلف است.

نزدیک تریــن ایســتگاه های متــرو، ایســتگاه هــای بوناونچــر و لوســین اللیــر بــرای مرکــز واقــع در مونتــرال 
inrs.ca :هســتند. اطالعــات تکمیلــی را در ســایت روبــرو ببینیــد

ITHQ )موسســه گردشــگری و هتلداری کبک(: این موسســه که معیاری در کانادا در مدیریت هتل و رستوران 
با بیش از 50 سال سابقه است، در محله التین مونترال قرار گرفته و آموزش های متناوب با آموزش مداوم 
را ارائه می دهد. این موسسه دارای یک هتل، دو رستوران آموزشی، یک مرکز تخصصی و یک مرکز تحقیقات 
خوراک شناســی اســت. برنامه  ها به زبان فرانســوی در دسترس هستند، به جز برنامه  های تحصیالت تکمیلی 
مدیریت هتل  داری بین  المللی که به زبان  های فرانسوی و انگلیسی ارائه می  شوند و همچنین گواهی واین 

اند اسپریت )Wine and Spirit( که فقط به زبان انگلیسی در دسترس هستند.

موسســه گردشــگری و هتلــداری کبــک بــاالی ایســتگاه متــروی شــربروک واقــع شــده اســت. جهــت کســب 
ithq.qc.ca :اطالعــات بیشــتر بــه ســایت موسســه رجــوع کنیــد

آموزش آمریکای شمالی

ــرد  ــکای شــمالی از رویک ــد. تدریــس در آمری ســبک تدریــس آکادمیــک و ســخنرانی هــا را فرامــوش کنی
تعاملــی بیــن دانشــجویان و اســاتید در طــول کالس هــا برخــوردار اســت. بحــث و مناظــره بســیار تشــویق 
ــا  مــی شــود و اســاتید همیشــه در دســترس هســتند. مــی توانیــد از آنهــا ســوال کنیــد، بعــد از کالس ب
آنهــا مالقــات کنیــد یــا از طریــق ایمیــل بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنیــد. کار گروهــی اغلــب مــورد نیــاز اســت.

https://www.ithq.qc.ca/
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در حالی که برنامه درســی تمام وقت عموما مســتلزم تنها 15 ســاعت کالس در هفته است، دانشجویان اغلب 
باید کارهای شخصی زیادی انجام دهند که معموال برای هر ساعت کالس دو ساعت تخمین زده می شود.

در کبک، سیســتم دانشــگاهی به ســه سطح تقسیم می شود که به طور کلی منجر به دریافت سه مدرک می 
شود:

مدرک کارشناسی )3 یا 4 سال تحصیل(؛ 	

مدرک کارشناسی ارشد )2 سال تحصیل(؛ 	

مدرک دکترا )حداقل 3 سال تحصیل(. 	

ــال دریافــت ســریع مــدرک هســتند،  ــه دنب ــه ب ــرای بزرگســاالنی ک ــل ب ــوان بخشــی از ادامــه تحصی ــه عن ب
برنامــه  هــای دانشــگاهی یــک ســاله نیــز وجــود دارد کــه منجــر بــه دریافــت گواهینامــه  هــای آمــوزش عالــی 
تخصصــی و تحصیــالت تکمیلــی تخصصــی )DESS( مــی  شــود، کــه بــه ترتیــب مــدرک  هــای لیســانس و 

فــوق  لیســانس هســتند.

MBA )دوره های مدیریت ارشد کسب و کار، مدرک تحصیالت تکمیلی( یکی از محبوب ترین برنامه 
های آکادمیک در بین مدیرانی است که به دنبال ارتقای شغل خود به سطح جدیدی هستند.

در دانشگاه، سال تحصیلی به سه دوره تقسیم می شود:

دوره پاییز، از سپتامبر تا دسامبر؛ 	

دوره زمستان، از ژانویه تا آوریل؛ 	

دوره تابستان، از ماه می تا آگوست. 	

)برخی برنامه ها در فصل تابستان ارائه نمی شوند(
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هر دانشــگاه دوره های ثبت نام خود را تعیین می کند. این تاریخ ها را بررســی کنید، زیرا ثبت نام معموال از 
چند ماه قبل انجام می شود. اگر واجد شرایط ثبت نام هستید، به یاد داشته باشید که زمان فرآیند CAQ و 
درخواست های مجوز تحصیل خود را در فرآیند ثبت نام لحاظ کنید. در ابتدای دوره، موسسه شما از شما می 
خواهــد کــه مدرکی دال بر وضعیت خــود ارائه دهید، در غیر این صورت از برنامه تحصیلی خود حذف خواهید 

شد.

در نهایــت، زندگــی در دانشــگاه بــه دلیــل غنــا و پویایــی آن قابــل توجــه اســت. شــرکت در فعالیــت  هــای 
فرهنگــی یــا ورزشــی، شــرکت در ســخنرانی  هــا یــا نمایــش  فیلــم هــا، مشــارکت در انجمــن دانشــجویی، یــا 

مشــارکت در روزنامــه یــا ایســتگاه رادیویــی دانشــگاه آســان اســت.
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کار در حین تحصیل و بعد از آن

کسب درآمد در حین تحصیل

از اول ژوئــن 2014، دانشــجویان بیــن المللــی کــه در اکثــر موسســات پــس از دوره متوســطه )کالــج هــا 
یــا دانشــگاه هــا( بــه صــورت تمــام وقــت ثبــت نــام شــده انــد مــی تواننــد تــا 20 ســاعت در هفتــه و حتــی 
تمــام وقــت در طــول تعطیــالت ســال تحصیلــی، بــدون نیــاز بــه درخواســت مجــوز کار، خــارج از دانشــگاه 

کار کننــد.

برای جزئیات بیشتر به لینک زیر رجوع کنید:

canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/work-off-campus.html

ــک  ــام وقــت در ی ــه صــورت تم ــر باشــند و ب آنهــا همچنیــن در صورتــی کــه دارای مجــوز تحصیلــی معتب
ــد در پردیــس خــود کار  ــد، مــی توانن ــا خصوصــی پــس از دوره متوســطه تحصیــل کنن موسســه دولتــی ی

کننــد.

برای جزئیات بیشتر از لینک زیر دیدن کنید:

canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/work-on-campus.html

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/work-off-campus.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/work-on-campus.html
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)I choose Montréal( آی چوز مونترال

دانشــجویان بین المللی پشــتیبانی و پاســخ به ســؤاالت خود را در پلتفرم "آی چوز مونترال" دریافت خواهند 
کرد. این برنامه که توســط مونترال اینترنشــنال و با مشــارکت وزارت ادغام، تنوع و گنجایش کبک )MIDI( اداره 
مــی  شــود، ایــن گــروه جمعیتی را تشــویق می  کند تا در مونترال بــزرگ کار کنند و پس از فــارغ  التحصیلی در 
آنجا مســتقر شــوند. این ســایت شــامل توصیفات دانشجویان بین المللی سابقی اســت که انتخاب کرده اند 
در منطقه مونترال بمانند و همچنین دارای مقاالت بســیاری در مورد زندگی روزمره، زندگی فرهنگی، رویه های 
مربوط به مهاجرت، بازار کار و غیره است. "آی چوز مونترال" مجموعه ای از فعالیت ها را سازماندهی می کند 
تا به دانشــجویان کمک کند بخش  های در حال شــکوفایی را کشــف کنند، با کارفرمایان و متخصصان )جلسات 

سرعت، دوره های اطالعات، فعالیت  های استخدام و غیره( مالقات کنند و در نهایت یک شغل پیدا کنند.

ichoosemontreal.com

اقامت در کبک برای کار پس از فارغ التحصیلی

کبک می  خواهد فارغ  التحصیالن آینده  خود را که برای اقتصادش ضروری است حفظ کند، به  ویژه در بخش  
هایی مانند فناوری اطالعات و ساخت  و ساز که موقعیت  های شغلی زیادی باید در آنها پر شوند.

ــه توســط اداره مهاجــرت،  ــک موسســه تحصیــالت تکمیلــی ک ــا 900 ســاعت( در ی ــاه )ی ــل 8 م ــر حداق اگ
ــرده باشــید، مــی  ــل ک ــه رســمیت شــناخته شــده اســت تحصی ــادا )IRCC( ب پناهندگــی و شــهروندی کان
 )PGWP( توانیــد ظــرف 90 روز پــس از دریافــت گواهینامــه خــود، درخواســت مجــوز کار فــارغ التحصیلــی
را بــه IRCC ارســال کنیــد. ایــن مجــوز از مــدت زمانــی کــه شــما تحصیــل کــرده ایــد تجــاوز نخواهــد کــرد و 
حداکثــر ســه ســال خواهــد بــود. ایــن مجــوز کار موقــت روش خوبــی بــرای آشــنایی بــا بــازار کار در کبــک 

اســت کــه همچنیــن مــی توانــد بــه عنــوان اولیــن گام بــه ســوی مهاجــرت دائمــی باشــد. 

https://www.jechoisismontreal.com/en/
https://www.jechoisismontreal.com/en/
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توجه

شــما باید این درخواســت را قبل از انقضای مجوز تحصیل خود ارســال کنید. ممکن اســت مجبور شوید این مجوز را 
در سطوح استانی )CAQ( و فدرال، در حالی که منتظر دریافت گواهینامه خود هستید، تمدید کنید.

اگر ایده اقامت دائم در کبک شــما را مجذوب خود کرده اســت، می توانید برای CSQ )گواهی انتخاب کبک( 
درخواســت دهید که اولین قدم برای دریافت اقامت دائم اســت. دو گزینه به طور کلی برای دانشــجویان بین 

المللی در دسترس است.

اولیــن برنامــه، برنامــه تجربــه کبــک )PEQ – de l'expérience québécoise( اســت. بــرای دانشــجویان 
فــارغ التحصیــل کــه واجــد شــرایط ایــن برنامــه هســتند، ایــن مســیر ســریع بــرای CSQ اســت؛ آنهــا مــی 
تواننــد خیلــی زود، شــش مــاه قبــل از اتمــام تحصیــالت خــود کــه 18 مــاه یــا کمتــر از آن گذشــته اســت 
درخواســت دهنــد و پرونــده معمــوال در مــدت 20 تــا 30 روز بررســی مــی شــود. PEQ همچنیــن در شــرایطی 
خــاص بــرای دانشــجویانی بــاز اســت کــه دارای مجــوز کار پــس از فــارغ التحصیلــی هســتند، زمانــی کــه آنهــا 
بتواننــد ثابــت کننــد کــه حداقــل 12 مــاه از 24 مــاه گذشــته شــغل تمــام وقــت داشــته انــد. بــرای کســب 

اطالعــات بیشــتر بــه لینــک زیــر رجــوع کنیــد.

immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/students/stay-quebec/application-csq/
students-pec

دانشــجویانی که مدرک گواهینامه، آنها را واجد شــرایط PEQ نمی کند و فاقد تجربه کاری الزم هســتند، باید از 
روش مرســوم برای درخواســت CSQ، برنامه کارگر ماهر معمول )PRTQ( اســتفاده کنند. با این حال، این روش 
طوالنی تر و محدودتر این مزیت را دارد که اگر از کبک شروع شود مشمول سهمیه های ملی نمی شود. عالوه 
بــر ایــن، چنین دانشــجویانی می توانند قبل از تکمیل تحصیالت خود درخواســت دهند. برای کســب اطالعات 

تکمیلی به لینک زیر رجوع کنید.

immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/students/stay-quebec/application-csq/stu-
dents-quebec/index.html

https://www.quebec.ca/en/immigration/immigration-programs/quebec-experience-program
https://www.quebec.ca/en/immigration/immigration-programs/quebec-experience-program
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برای اطالعات بیشتر، به وب سایت  های وزارت مهاجرت، تنوع و گنجایش )MIDI( مراجعه کنید.

همچنین اگر در مورد واجد شــرایط بودن خود تردید دارید، یک پرسشــنامه خودارزیابی نیز در لینک زیر وجود 
immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/informations/IAmStayingInQuebec/index.html :دارد

خوب است بدانید

اکثر دانشگاه  های مونترال بزرگ، در ارتباط با MIDI، دوره  های اطالعاتی را برای دانشجویان بین المللی سازماندهی 
مــی  کننــد کــه عالقــه  مند به ادامه ماجراجویی در کبک هســتند. ایــن فرصتی برای توضیح تمام مراحــل مورد نیاز و 

همچنین منابع در دسترس دانشجویان برای برنامه ریزی صحیح رویه و جمع آوری اسناد الزم خواهد بود.

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/informations/IAmStayingInQuebec/information-session.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/informations/IAmStayingInQuebec/information-session.html
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زندگی برای دانشجویان بین المللی در دانشگاه

بودجه و امور مالی شخصی

ــوز باالســت )حــدود  ــک هن ــن المللــی در دانشــگاه کب ــرای دانشــجویان بی ــل ب ــه هــای تحصی اگرچــه هزین
15000 دالر کانــادا در ســال( ایــن هزینــه هــا هنــوز نســبت بــه بقیــه کانــادا یــا ایــاالت متحــده مقــرون بــه 
صرفــه تــر اســت. ایــن هزینــه هــا مــی تواننــد بســته بــه برنامــه تحصیلــی و همچنیــن کشــور مبــدا متفــاوت 

باشــند.

به عنوان مثال، دانشــجویانی از فرانســه، در صورت ثبت نام در یک دوره کارشناســی )حدود 6700 دالر کانادا 
در سال( هزینه تحصیلی مشابه دانشجویان کانادایی خارج از کبک را پرداخت می کنند. با این حال، برای یک 
برنامه کارشناسی ارشد، آنها هزینه های مشابه دانشجویان کبک را پرداخت می کنند )تقریبا 2500 دالر کانادا 
در ســال(. در نهایت، این دانشــجویان اگر به دنبال آموزش فنی یا حرفه ای باشــند، همه آنها طبق توافق بین 

کبک و فرانسه از هزینه های تحصیل معاف می شوند.

پروژه زندگی شما در مونترال

جعبه ابزار برای دانشجویان بین المللی را کشف کنید.
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بورسیه های تحصیلی برای تامین هزینه تحصیل شما

بورســیه هایــی کــه بــر اســاس معیارهــای خاصــی اعطــا مــی شــوند، ممکــن اســت مکمــل خوبــی بــرای درآمــد 
بــه منظــور تامیــن هزینــه تحصیــل شــما باشــند. در اینجــا چنــد نمونــه وجــود دارد.

بورسیه های دانشگاه: با دفتر کمک مالی دانشگاه خود تماس بگیرید. 	

بورسیه تحصیلی برای آموزش فنی و حرفه ای: 	

اینها برای دانشــجویان کشــورهای در حال توســعه در آسیا، آمریکا یا مناطق فرانسوی زبان در نظر گرفته شده 
است. برای آموزش حرفه ای به وب سایت Éducation internationale مراجعه کنید. 

education-internationale.com

lescegeps.com :برای آموزش فنی، به وب سایت سیژپ های کبک برای موسسات دولتی مراجعه کنید

acpq.net :و وب سایت انجمن کالج های خصوصی کبک، برای موسسات خصوصی

بورسـیه تحصیلـی عالـی از صنـدوق تحقیقـات کبـک - طبیعـت و فنـاوری )FRQNT(: ایـن بورسـیه هـا بـرای  	
دکتـرا، بورسـیه هـای فـوق دکتـرا و اقامـت کوتـاه مـدت بـرای تحقیـق و توسـعه در دسـترس هسـتند: 

frqnt.gouv.qc.ca

	 scholarships-bourses.gc.ca :بورسیه تحصیلی دولت کانادا

بورسـیه تحصیلی کشـورهای خارجی: برخی از کشـورها برای تحصیل در کانادا به شـهروندان خود بورسـیه  	
می دهند. وب سـایت کنسـولگری و سـفارت کشـور خود در کانادا را بررسـی کنید. 

ــه ویــژه  ــرای کســب اطالعــات اســت، ب ــرای تحصیــل )AFE( نیــز منبــع خوبــی ب وب ســایت کمــک مالــی ب
بــرای بزرگســاالنی کــه مــی خواهنــد بــه تحصیــل ادامــه دهنــد. برخــالف بورســیه  هــا و کمــک هزینــه هــای 
ـی در دســترس اســت، AFE بــرای شــهروندان کاناداـیـی و  دانشــجویی کــه بــرای دانشــجویان بین الملـل

afe.gouv.qc.ca .ــه شــده اســت ــی در نظــر گرفت ســاکنان دائم

https://www.education-internationale.com/
https://www.education-internationale.com/
https://lescegeps.com/
https://frq.gouv.qc.ca/
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes
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ســایر دانشــجویان بین المللی نیز بســته به قراردادهایی که کشــور مبدا آنها با کبک امضا کرده اســت، ممکن 
است واجد شرایط معافیت از پرداخت هزینه باشند. 

ایــن هزینــه  هــای اجتنــاب  ناپذیــر عــالوه بــر هزینــه  هــای عــادی زندگــی بــرای چیزهایــی ماننــد اجــاره، غــذا، 
بیمــه )بــه ویــژه بیمــه ســالمت(، حمــل  و نقــل، خدمــات تلفــن یــا تفریــح اســت. بــه عنــوان یــک راهنمــا، 
دانشــگاه مونتــرال هزینــه هــا را بــدون احتســاب شــهریه، نزدیــک بــه 14000 دالر کانــادا در ســال بــرای یــک 

دانشــجوی بیــن 18 تــا 25 ســال تخمیــن مــی زنــد.

در اینجا چند نمونه از هزینه ها آورده شده است.

کارت Opus )متـرو و اتوبـوس( بـرای دانشـجویانی کـه بـه طـور تمـام وقـت در یـک موسسـه آموزشـی بـه  	
ی )MEES( ثبـت نام کرده انـد، بدون در  رسـمیت شـناخته شـده توسـط وزارت آمـوزش و پـرورش و آمـوزش عاـل

نظـر گرفتـن سـن آنهـا: 51 دالر کانـادا بـه جـای 85 دالر کانـادا در یـک مـاه اسـت.

اتاق اقامت در دانشگاه مونترال: 389 دالر کانادا در ماه )برای یک اتاق مطالعه یک نفره( 	

محل اقامت مشترک در مونترال: به طور متوسط بین 400 تا 600 دالر کانادا در ماه 	

اشتراک تلفن و اینترنت: بین 40 تا 80 دالر کانادا در ماه 	

ی، دسـتکش، کفـش و کت: بین 500 تـا 1000 دالر کانادا  	 خریـد لبـاس زمسـتانی جدیـد، از جملـه کاله بافتـن
در سال

اکثر بانک ها خدماتی را برای دانشجویان بین المللی ارائه می دهند )باز کردن حساب، کارت بدهی 
یا اعتباری و غیره(. بسته های موجود را مقایسه کنید تا بهترین مورد را برای خود پیدا کنید. حتی 
برخی از بانک ها به منظور تســهیل افتتاح حســاب برای دانشــجویان، با دانشــگاه ها یا موسســات 
توافقنامه هایی را امضا کرده اند. با دفتر دانشــجویان بین المللی در موسســه خود تماس بگیرید. 
قبــل از اینکــه به کبک برســید، از موسســه مالی خود در کشــور مبدا بپرســید که آیــا با یک بانک 

کانادایی توافق دارد یا خیر، چرا که ممکن است مزایایی داشته باشد.
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مسکن

اکثر دانشــگاه های کالن شــهر مونترال دارای اقامتگاه های مخصوص به خود هســتند. بهتر اســت زودتر آنها 
را رزرو کنیــد چــرا که این نوع اقامتگاه ها بســیار محبوب هســتند. چنین اقامتگاه هایی برای یک دانشــجوی 
بین المللی، مزیت موقعیت مکانی خوب در نزدیکی کالس های درس، به همراه اجاره مقرون به صرفه را ارائه 
می دهد. اتاق ها مبله و گرم هستند، اغلب به اینترنت دسترسی دارند و مانند شبکه اقامتگاه های Evo، به 
برخی از امکانات رفاهی )استخر آب گرم، کتابخانه، سینما، سالن بدنسازی و غیره( دسترسی دارند. اجاره این 
اقامتگاه ها همچنین یک راه خوب برای مالقات با ســایر دانشــجویان اســت. برای یافتن محل اقامت، به وب 

سایت دانشگاه خود مراجعه کنید.

راه حل جالب دیگر مســکن مشــترک خارج از دانشــگاه اســت. این روش بسیار رایج در کبک، ادغام 
شما را در جامعه میزبان جدیدتان تسهیل می کند و در عین حال هزینه های شما را کاهش می 
دهــد. هنــگام بازدید از آپارتمان، از هم اتاقی )های( خود در مورد قوانین زندگی )تمیز کردن خانه، 

خرید مشترک محصوالت، شستن ظروف و غیره( سوال کنید.

کجــا مــی توانیــد مســکن مشــترک پیــدا کنیــد؟ البتــه کــه در ســایت هــای تبلیغاتــی طبقــه بنــدی شــده 
امــکان پذیــر اســت، امــا همچنیــن مــی توانیــد از طریــق گــروه هــای فیســبوک ویــژه محلــه هــای خــاص 
نیــز ایــن کار را انجــام دهیــد. بیلبوردهــای موجــود در محوطــه دانشــگاه نیــز پیشــنهادات زیــادی را ارائــه 
مــی کننــد. یــک بــار دیگــر، در جســتجوی اقامتــگاه خــوب معطــل نکنیــد، بــه خصــوص در زمــان شــروع هــر 

تــرم کــه تقاضــا زیــاد اســت.

چند سایت برای یافتن محل اقامت مشترک

 ● kangalou.com

 ● kijiji.ca

 ● montreal.craigslist.ca

 ● pvtistes.net

https://www.kangalou.com/fr/
https://www.kijiji.ca/
https://geo.craigslist.org/iso/ca
https://pvtistes.net/
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وب  ســایت  هــای دانشــگاه مونتــرال و دانشــگاه پلــی  تکنیــک مونتــرال، بانــک  هــای مســکن را بــرای کمــک 
بــه شــما در یافتــن آپارتمــان در خــارج از محوطــه دانشــگاه ارســال می کننــد.

 ● logement.umontreal.ca

 ● polymtl.ca/logement

ــا وب  ــد ی ــان بروی ــگاه جوان ــک خواب ــه ی ــد ب ــی توانی ــد، م ــدن نداری ــرای مان ــگام ورود جایــی ب ــر در هن اگ
ســایت Airbnb را بررســی کنیــد. ایــن گزینــه  هــا بــه شــما اجــازه مــی  دهنــد در حالــی کــه بــرای جســتجوی 
ــد. دانشــجویان  ــت اقامــت کنی ــکان موق ــک م ــه راحتــی در ی ــد، ب ــت می گذاری ــر وق ــک مســکن پایدارت ی
بــا کمتریــن بودجــه مــی تواننــد بــه اقامتــگاه هــای اشــتراکی کــه هنــوز در مونتــرال محبــوب اســت روی 

بیاورنــد، کــه ممکــن اســت بــه دوســتی  هــای جدیــد نیــز منجــر شــود.

بیمه سالمت و بستری

کلیــه دانشــجویان دانشــگاه بایــد دارای بیمــه ســالمت و بســتری باشــند. برخــی از کشــورها ماننــد بلژیــک، 
فرانســه، دانمــارک، نــروژ، پرتغــال و ســوئد قراردادهــای تامیــن اجتماعــی را بــا کبــک امضــا کــرده انــد. اگــر از 
یکــی از ایــن کشــورها مــی آییــد، قبــل از عزیمــت بــه کبــک بایــد از ســازمان تامیــن اجتماعــی خــود فرمــی 
دریافــت کنیــد کــه گواهــی مــی دهــد در کشــور مبــدا تحــت پوشــش بــوده ایــد. پــس از ورود، ایــن ســند 
را بــه ســازمان مدیریــت بیمــه ســالمت کبــک )RAMQ( ارائــه دهیــد. ایــن فــرم بــرای دریافــت کارت بیمــه 
درمانــی شــما )carte soleil( کــه بــه شــما امــکان دسترســی بــه مراقبــت هــای تحــت پوشــش RAMQ را مــی 
دهــد بســیار مفیــد خواهــد بــود. همچنیــن از دوره انتظــار ســه ماهــه کــه معمــوال بــرای تــازه واردان اعمــال 
مــی شــود معــاف خواهیــد شــد. هیــچ هزینــه ای بــرای مشــاوره عمومــی پزشــکی وجــود نــدارد. در شــرایط 

خاصــی، همســر شــما نیــز ممکــن اســت واجــد شــرایط پوشــش مشــابه باشــد.

https://vieetudiante.umontreal.ca/a-propos/service/logement-hors-campus
https://www.polymtl.ca/gopoly/recherche-de-logement-et-installation-montreal
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همــه دانشــجویان دیگــر بایــد از یــک طــرح بیمــه خصوصــی اســتفاده کننــد. اکثر دانشــگاه ها از دانشــجویان 
بیــن المللــی خــود مــی خواهنــد کــه از بیمــه درمانــی تحــت مدیریــت موسســه آموزشــی اســتفاده کننــد. حق 
بیمــه مقــرون بــه صرفــه اســت )حــدود 600 تــا 900 دالر کانــادا در ســال(. ایــن طــرح معمــوال هزینــه هــای 
پزشــکی و بیمارســتانی و همچنیــن داروهــای تجویــزی را پوشــش مــی دهــد. بــا ایــن حــال، لزومــا مراقبــت 
هــای دندانــی و بینایــی، یــا نظــارت بــر بــارداری و مراقبــت از زایمــان را پوشــش نمــی دهــد. از دفتــر دانشــگاه 

خــود در مــورد هزینــه بیمــه و مراقبــت هــای تحــت پوشــش بــرای دانشــجویان بیــن المللــی ســوال کنیــد.

شــما می توانید از شــرکت هــای خصوصــی ماننــد Desjardins Financial Security، Blue Cross و غیره برای 
مراقبت هایی که تحت پوشش برنامه دانشگاه نیستند، بیمه درمانی تکمیلی بگیرید.

خوب است بدانید

اگــر فکــر مــی کنید ممکن اســت به خارج از کانادا ســفر کنیــد، برای مدت اقامت خــود بیمه بگیرید، چــرا که بیمه 
خصوصی دانشگاه هیچ هزینه پزشکی را پوشش نمی دهد.

olhi.ca :دیدن کنید OmbudService for Life and Health Insurance قبل از انتخاب خود از وب سایت

https://olhi.ca/
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استقرار در مونترال بزرگ

سفر به مونترال

تشریفات گمرکی

هنگامــی کــه پس از رســیدن به فرودگاه بین المللی مونترال پیر الیــوت ترودو هواپیما را ترک می کنید، باید 
به ســمت جایگاه ترخیص کاال از گمرک بروید. پاســپورت و مدارک مهاجرت خود و همچنین مدارک هر یک از 
اعضای خانواده که با شما سفر می کنند را در دست داشته باشید. همچنین باید اظهارنامه گمرکی خود را به 
افســر گمرک ارائه دهید که فرم آن در هواپیما پر نمی شــود، بلکه بایســتی در ترمینال رایانه ای پر شــود که 
درســت قبل از ایســتگاه های ترخیص کاال قرار دارد. فقط به افســر گمرک بگویید که به عنوان یک مهاجر وارد 
کانادا می شوید تا به دفاتر مهاجرتی مربوطه هدایت شوید، جایی که وضعیت شما تایید و اطالعاتی به شما 

داده می شود تا به شما در اخذ اقامت کمک کند.

ــه  ــا فهرســت دقیقــی از وســایل شــخصی خــود ب ــرای ترخیــص بیــن المللــی متعلقــات خــود از گمــرک، ب ب
ــد. ــرک بروی بخــش ترخیــص کاال از گم

cbsa.gc.ca :برای جزئیات بیشتر، به وب سایت آژانس خدمات مرزی کانادا مراجعه کنید

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/


128راهنمای تازه واردان مونترال

رسیدن به مونترال از فرودگاه

ــرودو               ــوت ت ــر الی ــی پی ــن الملل ــرودگاه بی ــرال از ف ــز شــهر مونت ــه مرک ــرای رســیدن ب ــی ب ــای مختلف راه ه
وجــود دارد.

 STM بــا شــاتل: اتوبــوس 747 بــا دریافت 10 دالر کانادا به ازای هر نفر که شــامل دسترســی به کل سیســتم
)اتوبوس و مترو( برای مدت 24 ســاعت اســت، شــما را مســتقیما به ایســتگاه Berri-UQAM )ترمینال مترو و 
اتوبــوس( مــی  بــرد. بلیط ها در دســتگاه های فروش خــودکار واقع در طبقه ورودی فروخته می شــوند یا می 
توانید هزینه را مستقیما به راننده بپردازید. توجه: اگر قصد پرداخت وجه به راننده را دارید، باید کرایه دقیق 
را به صورت سکه پرداخت کنید. دو مسیر از فرودگاه، 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته کار می کنند.

با تاکسی: نرخ ثابت 40 دالر کانادا برای سفر از فرودگاه به مرکز شهر )فقط در این جهت( است. نرخ کرایه به 
ازای هر متر برای سفر از فرودگاه به مقاصد دیگر اعمال می شود.

 Alamo، Avis، بــا ماشــین اجاره ای: شــرکت هــای اصلی کرایــه خودرو در فــرودگاه پیشــخوان دارند و شــامل
Budget، Dollar، Enterprise، Hertz، National و Thrifty می شــوند. خوب اســت بدانید: برخی از شــرکت ها              

برنامه های وفاداری مشتری دارند که تخفیف های جذابی را برای اجاره ماشین ارائه می دهند.

با اوبر: مســافران از ســال 2016 می توانند از این ســرویس اســتفاده کنند. محل ســوار شدن مسافر در مقابل 
درب 6 در طبقه خروجی است. می  توانید انتظار داشته باشید که برای رسیدن به مرکز شهر با UberX به طور 

متوسط 30 دالر کانادا بپردازید.

سایر لینک های مفید

admtl.com :فرودگاه مونترال

stm.info :شرکت حمل و نقل مونترال

rtm.quebec :)شبکه حمل و نقل شهری سابق( EXO

gamtl.com/en/bienvenue :)ایستگاه قطار مونترال )ترمینال اتوبوس

uber.com :اوبر

https://www.admtl.com/
https://www.stm.info/fr
https://exo.quebec/fr
https://gamtl.com/en/bienvenue/
https://www.uber.com/au/en/
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نوسان قیمت بنزین

پر کردن باک بنزین در کبک کار ســاده ای نیســت. قیمت ها در هر ایســتگاه متفاوت اســت و ممکن است در 
یک روز تغییر کند! قیمت ها معموال بین مناطق یا شــهرها متفاوت اســت و موجب نگرانی مصرف کنندگانی 
شــده اســت که به ســرعت از این تغییرات ثابت خســته می شوند. بسیاری خواســتار تنظیم قیمت بنزین در 
کبک هســتند. توجه داشــته باشــید که رانندگان چهار مالیات مختلف بر روی قیمت درج شــده در پمپ می 
پردازند: مالیات غیر مســتقیم فدرال )FET(، مالیات بر ســوخت اســتانی )PFT(، که گاهی اوقات همراه با یک 
مکمل در شــهرهای خاصی مانند مونترال برای تامین هزینه حمل و نقل عمومی اســت و البته مالیات کاالها و 
خدمات )5 درصد( و مالیات فروش کبک )9.975 درصد(. نظرسنجی روزانه از قیمت های معمول بنزین در وب 

سایت هیئت انرژی کبک ارسال می شود.
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سفرهای درون شهری

با ماشین

مانند بســیاری از شــهرهای بزرگ، مونترال در ســاعات شــلوغی ترافیک زیادی را تجربه می کند. شــرایط بسیار 
متغیر جاده ها، مکان  های بی  پایان احداث جاده و ســاختمان ها و البته جغرافیای شــهر و ســواحل شــمالی و 
جنوبی، باعث می شــوند جریان ترافیکی روانی در شــهر وجود نداشــته باشد. از آنجایی که شهر در یک جزیره 
واقــع شــده اســت، همه دسترســی ها از طریــق تونل هــا )تونــل لوئیس-هیپولیت-الفونتن با طــول تقریبا 6 
کیلومتر، طوالنی ترین تونل اســت( و پل هایی اســت که به شــدت توســط ســاکنان حومه شــهر استفاده می 
شــود، مانند پل های نمادین ژاک-کارتیه و شــامپلن که به ســاحل جنوبی متصل می شــوند. مونترال همچنین 
دارای شریان های اصلی مانند بزرگراه 20 و 40 است که به ویژه به شهر کبک، مرکز استان منتهی می شود.

ــه وب ســایت زیــر  ــزرگ و کارهــای نوســازی، ب ــرای کســب اطالعــات در مــورد ســایت هــای ســاختمانی ب ب
ville.montreal.qc.ca :ــد ــر روی بخــش خدمــات شــهر کلیــک کنی ــرده و ب مراجعــه ک

https://montreal.ca/programmes/carte-acces-montreal
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تاکسی های اینترنتی

اســتفاده از تاکســی هــای اینترنتــی در حمــل و نقــل شــهری و بــه ویــژه بیــن شــهری )شــهر کبــک، تــروآ-
ریویــر، شــربروک و غیــره( و حتــی بیــن اســتان هــا )اتــاوا، تورنتــو و غیــره( بــه یــک ضــرورت تبدیــل شــده 
اســت. ایــن یــک راه خــوب بــرای ســفر بــا هزینــه کمتــر نســبت بــه اتوبــوس، قطــار یــا ســفرهای هوایــی 

اســت )قیمــت هــای هواپیمــا بــه خصــوص بــرای پروازهــای منطقــه ای بســیار بــاال هســتند(. 

ســایت هایی مانند Amigo Express )پیشــرو بازار در کانادا( یا Covoiturage.ca طیف گســترده 
ای از خدمــات حمــل و نقــل را در کبــک و همچنین بقیــه کانادا و ایاالت متحــده ارائه می دهند. 
هیچ هزینه ای برای ثبت نام یا اشتراک وجود ندارد و تمامی رزروها به صورت آنالین انجام می 
شود. ساده، سریع و کارآمد! نرخ کرایه ها بسته به مقصد و راننده متفاوت است اما به طور کلی 

معقول هستند.

اســتارت آپ ســبز مونلیفت )Monlift( نیز وارد این بازار شــده اســت، اما انتخاب مقاصد تنها به چهار منطقه 
مونترال، شــهر کبک، شــربروک و تروآ-ریویر محدود می شــود. خوب اســت بدانید: این پلتفرم یک ســرویس 

اضافی را فقط برای زنان ارائه می دهد.

 ● amigoexpress.com

 ● ridesharing.com

 ● monlift.com

)Car sharing( اشتراک گذاری خودرو

شــما هــر از گاهــی ممکــن اســت بــه ماشــین نیــاز داشــته باشــید، بــه عنــوان مثــال بــرای یــک تعطیــالت 
آخــر هفتــه یــا یــک ســفر خریــد، در اینجــا دو ســرویس وجــود دارد کــه ممکــن اســت مفیــد واقــع شــوند.

https://www.amigoexpress.com/
https://www.ridesharing.com/
https://www.monlift.com/
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Communauto کــه خودروهــا را بــه صورت نیم ســاعته، یک ســاعته، یک روزه یا بیشــتر به مشــترکین اجاره 
ـی(. ایــن ناوگان 24 ســاعته و هفــت روز هفته در بســیاری از ایســتگاه های                  مــی دهــد )رزرو آنالیــن یــا تلفـن

communauto.com .در دسترس است Communauto

car2Go، به مونترالی ها این امکان را می  دهد که در هر زمان و بدون رزرو، یک خودرو قرض بگیرند.

خدمات اجاره کوتاه مدت بین افراد نیز در دسترس است، مانند Turo و اپلیکیشن موبایل آن.

turo.com

نرخ  ها را با شرکت  های اجاره معمول مقایسه کنید که ممکن است گاهی اوقات رقابتی  تر باشند 
)مدت زمان قرض یا اجاره، انعطاف  پذیری در زمان بازگشت و غیره(.

حمل و نقل عمومی

شــرکت حمــل و نقــل مونتــرال )STM( سیســتم حمــل و نقــل عمومــی چهــار خــط متــرو و 196 مســیر 
اتوبــوس را مدیریــت مــی کنــد کــه بــه چندیــن ســرویس از جملــه خطــوط محلــی و حداکثــر 10 دقیقــه، 
خطــوط شــب، خطــوط ســریع الســیر و شــاتل هــا تقســیم مــی شــود. ســاعات پرترافیــک از ســاعت 7:00 تــا 
9:00 صبــح و از ســاعت 3:30 تــا 6:00 بعــد از ظهــر در روز هــای هفتــه اســت. نــرخ  کرایــه هــای کاهــش  
ــرای کــودکان، دانشــجویان و ســالمندان 65 ســاله و بیشــتر اعمــال می شــود. ایــن ســرویس هــا  یافتــه ب

بــرای کــودکان زیــر 5 ســال رایــگان هســتند. 

الوال و لونگوی سیســتم حمل و نقل عمومی خود را دارند که شــامل شــرکت حمل و نقل الوال )STL( و شــبکه 
حمل و نقل لونگوی )RTL( می شود. شبکه اول 45 خط اتوبوس )بیش از 1400 کیلومتر( و شبکه دوم 84 خط 

)بیش از 794 کیلومتر( را اداره می کند. بسته به سیستم نرخ های متفاوتی اعمال می شود.

شــما مــی توانیــد یــک کارت OPUS )بــا 6 دالر کانــادا( خریــداری کنیــد، کارت تراشــه ای کــه مــی توانیــد 
بلیــط هــای سیســتم هــای مختلــف منطقــه شــهری )قطــار، اتوبــوس و متــرو( را روی آن بارگیــری کنیــد.

https://communauto.com/
https://turo.com/ca/en
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خوب است بدانید

بلیــط هــای مختلفــی را مــی توان در یــک کارت بارگیری کرد. به عنوان مثال، یک کارت STM ماهانه و هشــت بلیط 
.STL سفر در

برای اطالعات بیشتر

	 stm.info :مونترال

	 stl.laval.qc.ca :الوال

	 rtl-longueuil.qc.ca :لونگوی

سوار شدن به مترو 	

زمان رســیدن هر ســرویس بر اســاس زمان و روز متفاوت اســت، به طوری که هر 3 تا 10 دقیقه در روزهای 
هفته و هر 6 تا 10 دقیقه در تعطیالت آخر هفته ســرویس ها در دســترس هســتند. کار ســرویس از ساعت 
5:30 صبح شــروع می شــود و معموال در ســاعت 12:30 در شب های هفته و ساعت 1:00 بامداد در تعطیالت 
آخر هفته به پایان می رسد. این سیستم برای افراد روی ویلچر، کالسکه کودک یا کسانی که چمدان سنگین 
یا حجیم دارند، دسترسی ندارد. در حال حاضر دوازده ایستگاه دارای آسانسور وجود دارد، اما این تعداد در سال 

های آینده افزایش خواهد یافت، زیرا STM قصد دارد تا سال 2025، 41 ایستگاه را تجهیز کند.

بــا اســتفاده از متــرو در ایســتگاه Berri-UQAM مــی تــوان بــه ســاحل شــمالی رســید. از ســال 2007، ســه 
ایســتگاه )Cartier، De la Concorde و Montmorency، پایانــه( دسترســی بــه الوال را فراهــم کــرده انــد. 
 Jean-Drapeau بــه نوبــه خــود، شــهر لونگــوی در جنــوب مونتــرال، از طریــق خــط زرد، بــا توقــف در ایســتگاه
قابــل دسترســی اســت. پایانــه خدمــات دسترســی بــه پردیــس دانشــگاه شــربروک را فراهــم مــی کنــد. در 

هــر دو مــورد، ایســتگاه اتوبــوس هــر شــهر در مجــاورت متــرو قــرار دارد.

https://www.stm.info/fr
https://stlaval.ca/
https://rtl-longueuil.qc.ca/
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توجه

کرایه  ها در سیســتم  های حمل و نقل مونترال، الوال و لونگوی متفاوت اســت. هزینه مترو در هر ســه شــهر 3.25 
دالر کانــادا اســت، امــا نرخ ماهانه متفاوت اســت و 83 دالر کانادا برای مونترال، 93 دالر کانــادا برای الوال و 96.50 
دالر کانادا برای لونگوی اســت. اگر جزیره مونترال را ترک کنید، باید کرایه خود را در ســفر برگشــت بپردازید. اگر به 
طور منظم باید به خارج از مونترال ســفر کنید، بهتر اســت بســته مناســب خود را انتخاب کنید. سیستم های حمل 
و نقل لونگوی و الوال گذرنامه های شــهری )135 دالر کانادا در ماه( را ارائه می دهند که به شــما امکان دسترســی 

به کل سیستم را می دهد.

سوار شدن به اتوبوس 	

اتوبــوس هــا بــدون خطــوط اختصاصــی خــود، گهــگاه بــا شــرایط ترافیکــی چالــش برانگیــزی روبــرو هســتند. 
بنابرایــن بایــد منتظــر تاخیــر در ســاعت شــلوغی و در زمســتان باشــید، زمانــی کــه بــرف یــا طوفــان مــی  توانــد 
برنامــه  هــای مشــخص شــده را مختــل کنــد. خــوب اســت بدانیــد: بــرای ایمنــی خــود، مســافران زن مــی توانند 
ــوس  بعــد از ســاعت 9:00 شــب در تابســتان و ســاعت 7:00 شــب در زمســتان بیــن ایســتگاه هــای اتوب
پیــاده شــوند. همچنیــن توجــه داشــته باشــید کــه در کبــک مرســوم اســت هنــگام انتظــار بــرای رســیدن 
اتوبــوس در صــف بایســتید. نادیــده گرفتــن ایــن قاعــده رفتــاری ممکــن اســت دیگــران را آزرده خاطــر کنــد. 

ایســتگاه هــای اتوبــوس معمــوال در کنــار چــراغ راهنمایــی یــا در کنــار ایســتگاه هــای متــرو قــرار دارنــد.

توجه

بلیــط حمــل و نقــل مونترال شــما برای یــک اتوبوس الوال یا لونگوی معتبر نیســت، چرا که این اتوبوس ها توســط 
نهادهای دیگری اداره می شوند.
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دوچرخه سواری

دوچرخه  ها به عنوان بخشــی جدایی  ناپذیر از مناظر شــهری، دســتاورد بزرگی برای مونترال بوده  اند. به طوری 
که در تور دو لیل )Tour de l’Île( هم نشــان داده شــده اســت، که برای بیش از 30 ســال هزاران عالقه  مند را 
در هر ســطحی در ماه ژوئن به خود جلب کرده اســت و حتی شــامل یک نســخه شبانه نیز می  شود. با داشتن 
 BIXI 800 کیلومتر مسیر دوچرخه  سواری، چه با دوچرخه شخصی خود و چه با یکی از دوچرخه  های بسیار زیاد
)دوچرخه های ســلف ســرویس( که از 15 آوریل تا 15 نوامبر در ســطح شهر پراکنده شده  اند، این شهر رویایی 

montreal.bixi.com :دوچرخه  سواران است. عضویت  های مختلف به صورت آنالین در دسترس هستند

برای یافتن مسیر خود، نقشه مسیرهای دوچرخه سواری در مونترال بزرگ را دریافت کنید.

ville.montreal.qc.ca/transports

اگــر به دنبال خرید دوچرخه بدون صرف هزینه زیاد هســتید، ســایت هــای تبلیغاتی طبقه بندی 
شــده مانند  Kjiji، Craigslist یا LesPAC مطمئنا گزینه های مناســبی هســتند. فروشــگاه هایی 
که در بازیافت دوچرخه های قدیمی تخصص دارند، مانند Sos velo، نیز راه حل دیگری هستند: 
sosvelo.ca

https://bixi.com/en
https://montreal.ca/deplacements-et-transports
https://sosvelo.ca/
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دوچرخه سواری، حتی در زمستان

عالقــه منــدان بــه دوچرخــه ســواری بــه لطــف مســیرهای ســفید ایجــاد شــده توســط شــهر مونتــرال، مــی 
تواننــد در تمــام طــول ســال از اشــتیاق خــود بــرای دوچرخــه ســواری لــذت ببرنــد. ایــن تقریبــا شــامل 400 
کیلومتــر مســیر پــاک شــده از بــرف اســت کــه نیمــی از شــبکه مســیر دوچرخــه را تشــکیل مــی دهــد و همــه 
آنهــا در مرکــز شــهر واقــع شــده انــد. خیابــان  هــای ریچــل، بــری و ســنت  اوربــن و همچنیــن بلوارهــای دو 

مزنــو و رنــه لیــِوک، تعــدادی از مســیرهایی هســتند کــه در زمســتان در دســترس هســتند.

توجه

کل شــبکه مســیر دوچرخه  ســواری از 1 آوریل تا 15 نوامبر باز اســت. این وضعیت در صورت آب  و هوای نامناســب 
ممکن است تغییر کند.

velo.qc.ca :یک لینک مفید برای دوچرخه سواران

قطارهای شهری

اکســو )Exo( کــه قبــال بــه عنــوان شــبکه حمــل و نقــل شــهری )RTM( شــناخته مــی شــد، مســئول حمــل و 
نقــل عمومــی در منطقــه بــزرگ شــهری اســت. شــش خــط قطــار شــهری بــه حومــه شــهرها )ســواحل شــمالی 
و جنوبــی( خدمــات رســانی مــی کننــد کــه هــر 20 تــا 30 دقیقــه در ســاعات شــلوغی و هــر ســاعت یــا بیشــتر 
در بقیــه روز خدمــات ارائــه مــی دهنــد. بــرای مثــال، بــه طــور خــاص مــی  توانیــد بــا قطــار از ســنت جــروم 
)ســاحل شــمالی( بــه مرکــز شــهر مونتــرال، بــا توقــف در بالویــل و ســنت تــرز برویــد، یــا از طریــق لونگــوی-

ســنت هوبــرت، ســنت برونــو و ســن باســیل لــو گرانــد از مونتــرال بــه مونــت ســنت هلــر )ســاحل جنوبــی( 
برویــد.

https://www.velo.qc.ca/


137راهنمای تازه واردان مونترال

بلیــط هــا را مــی تــوان بــا همــان کارت OPUS کــه بــرای اتوبــوس هــا و متــرو اســتفاده مــی شــود خریــداری 
کــرد و چندیــن نــوع بلیــط موجــود اســت. بــرای ســوار شــدن بــه قطــار شــهری از مونتــرال، دو مســیر از خــط 
 )de La Gauchetière( نارنجــی متــرو در دســترس اســت: ایســتگاه مرکــزی )در خیابــان دو ال گوژوتیــه
 ،)des Canadiens( نزدیــک ایســتگاه متــرو بوناونچــور( یــا ایســتگاه لوســین اللیــه )در خیابــان کانادایی هــا

rtm.quebec .)نزدیــک مرکــز بــل و ایســتگاه متــرو لوســین اللیــه

خوب است بدانید

اکســو، که قبال به عنوان شــبکه حمل و نقل شــهری )RTM( شناخته می شــد، به کاربران خود یک سرویس تاکسی 
اینترنتی با یک خدمات اتصال آنالین رایگان ارائه می دهد. 

rtm.quebec/en/trip-planner/carpooling/rtm-carpooling

تاکسی ها

ــاال  ــا ب ــد: یکــی از آنهــا را ب ــرای گرفتــن تاکســی، ســه راه داری ــدارد. ب ــود تاکســی وجــود ن ــرال کمب در مونت
ــا یــک شــرکت  ــان بگیریــد، بــه یکــی از 459 ایســتگاه تاکســی شــهر برویــد، یــا ب بــردن دســتتان در خیاب
 Téo Taxi یــا Coop Taxi ، Taxi Diamond، Taxi Champlain، Taxi Hochelaga تاکســیرانی ماننــد
)ماشــین هــای برقــی( و غیــره تمــاس بگیریــد. برخــی افــراد هــم از اپلیکیشــن موبایــل خــود بــرای گرفتــن 

ــد. اطالعــات را از وب ســایت آنهــا دریافــت کنیــد. یــک تاکســی اســتفاده مــی کنن

کرایه تاکســی مشــخص اســت: برای ورودی 3.45 دالر کانادا و ســپس 1.70 دالر کانادا برای هر 
کیلومتر با مسافر و 0.63 دالر کانادا در هر دقیقه زمان انتظار )با احتساب مالیات( باید بپردازید. 

لزومی به دادن انعام نیست، اما در صورت این کار همیشه از شما قدردانی می شود.

https://exo.quebec/fr
https://exo.quebec/en/trip-planner/carpooling/carpooling
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مسکن و مبلمان

سازماندهی جابجایی شما

چــه از راه هوایــی و چــه از راه دریایــی وارد شــوید، یــک جابجایــی بیــن المللــی نیــاز بــه برنامــه ریــزی دارد. راه 
حــل هــای موجــود بســتگی بــه ایــن دارد کــه شــما چــه مقــدر جنــس مــی خواهیــد بــا خــود بیاوریــد. بهتریــن 
کار ایــن اســت کــه بــا افــراد حرفــه  ای ســروکار داشــته باشــید کــه مــی  تواننــد تشــریفات گمرکــی را توضیــح 
دهنــد و همچنیــن بــه شــما توصیــه کننــد کــه چــه چیــزی را بیاوریــد و چــه چیزهایــی را نیاوریــد. بــه عنــوان 
مثــال ولتــاژ بــرق در کبــک 110 ولــت اســت، بنابرایــن بایــد ســازگاری لــوازم الکتریکــی خــود را قبــل از آوردن 
آنهــا بــه اینجــا بررســی کنیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــرای یافتــن بهتریــن نــرخ هزینــه و خدمــات، 
از شــرکت هــای حمــل و نقــل مختلــف درخواســت قیمــت کنیــد. همچنیــن در مــورد زمــان تحویــل بپرســید 
تــا مطمئــن شــوید کــه قبــل از وســایل خــود بــه اینجــا مــی  رســید، یــا مجبــور نیســتید بــرای رســیدن آنهــا 
خیلــی منتظــر بمانیــد. در نهایــت، لیســت بســیار دقیقــی از وســایل شــخصی خــود تهیــه کنیــد. پــس از 
ورود بــه کانــادا بــرای ترخیــص کاال از گمــرک از شــما خواســته مــی شــود کــه ایــن موجــودی را تهیــه کنیــد.
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چند شرکت حمل و نقل بین المللی

 ● AGS Movers: agsmovers.com 

 ● Direct Déménagement: directdemenagement.com

 ● Europack: europack.ca

 ● Laurin Express: laurinexpress.com

 ● Westmount Moving: westmountmoving.com

پیدا کردن مسکن قبل از رسیدن

اگر خانواده یا دوســتی ندارید که در هفته های اول میزبان شــما باشــد، همیشه می توانید آگهی های طبقه 
بندی شــده در وب ســایت روزنامه ها را بررســی کنید. در ابتدا بهتر است یک آپارتمان مبله پیدا کنید که به 
مدت یک هفته یا یک ماه اجاره داده می شــود، تا به خودتان فرصت دهید آپارتمانی پیدا کنید که مناســب 

شما باشد و نیازهایتان را برآورده کند.

در اینجا چند سایت برای اجاره مسکن مبله و غیر مبله وجود دارد.

 ● airbnb.com 

 ● montreal.craigslist.ca

 ● gesthab.ca

 ● homelidays.com

 ● kangalou.com

 ● kijiji.ca

 ● louer.com

 ● moremontreal.com

https://www.agsmovers.com/
https://www.directdemenagement.com/
https://www.europack.ca/
https://laurinexpress.com/
https://www.canadamoving.com/montreal-moving-company/
https://www.airbnb.com.au/?_set_bev_on_new_domain=1664862128_ZGE3ZjIzNmNjNTAx
https://geo.craigslist.org/iso/ca
https://gesthab.ca/
https://www.abritel.fr/
https://www.kangalou.com/fr/
https://www.kijiji.ca/
https://louer.ca/en
http://moremontreal.com/
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آژانــس هــای متخصــص در جابجایــی بیــن المللــی هــم مــی تواننــد یــک راه حــل باشــند. خدمــات جابجایــی 
آنهــا، جابجایــی هــای بیــن المللــی و جســتجوی مســکن بــر اســاس معیارهــای شــما را پوشــش مــی دهــد. 
مشــاوره و راهنمایــی بخشــی از مجموعــه مهــارت هــای آنهــا اســت، در زمینــه هایــی از جملــه رویــه هــای 
اداری گرفتــه تــا خریــد وســیله نقلیــه یــا امــالک و همچنیــن ثبــت نــام کــودکان در مدرســه یــا کنــار آمــدن 
ــا ممکــن اســت در  ــه دارد، ام ــن راهنمایــی هزین ــه، ای ــد. البت ــه شــما کمــک مــی کنن ــا زندگــی روزمــره، ب ب
بســیاری از مــوارد ارزش آن را داشــته باشــد. برخــی از آژانــس هــای امــالک اگــر لیســت دقیــق معیارهــای 
جســتجوی خــود را بــرای آنهــا ارســال کنیــد، حتــی مــی تواننــد قبــل از رســیدن شــما خانــه ای برایتــان بیابنــد. 

چند آژانس جابجایی 

 ● Arianne Relocation Canada: ariannerelocation.com

 ● Armstrong Moving: armmove.com

 ● Crown Relocation: crownrelo.com

 ● Fleur de Lys Relocation: fleurdelysrelocation.com

 ● HP&Associés: hpaa.ca

 ● Relocation C&G: relocationcg.com

 ● Reloc Québec: relocquebec.com

فراموش نکنید که

 Logement à" یا "Logements Montréal" شــبکه هــای اجتماـعـی را هم بررســی کنید. گروه های فیســبوک ماننــد
louer Montréal" طیف گسترده ای از گزینه ها را برای اجاره یا اجاره فرعی ارائه می دهند. یکی دیگر از روش  های 
مفید، قدم زدن در خیابان  ها و گشتن به دنبال تابلوهای »À louer/For rent«، ترجیحا در محله  ای است که توجه 

شما را به خود جلب کرده است!

خوب است بدانید

راهنمای مســکن برای تازه واردان، که توســط شــرکت وام مسکن و مسکن کانادا )CMHC( ارائه می شود، می تواند 
cmhc-schl.gc.ca :به جستجوی شما برای خانه کمک کند

https://ariannerelocation.com/
https://www.armmove.com/en/
https://www.crownrelo.com.au/
https://www.anywr-group.com/
https://www.hpaa.ca/
https://relocationcg.com/
https://relocquebec.com/
https://www.cmhc-schl.gc.ca/
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کسانی که بودجه کمی دارند می توانند اتاقی در خوابگاه جوانان رزرو کنند.

کســانی کــه ترجیــح مــی دهنــد در یــک هتــل اقامــت کننــد، گزینــه هــای بــی شــماری را در وب ســایت هتــل 
در مونتــرال )Hotel in Montreal( پیــدا خواهنــد کــرد کــه حــدود چهــل موسســه را در همــه محــدوده هــای 

hotel-in-montreal.com :قیمتــی فهرســت مــی کنــد

اجاره آپارتمان

هیــچ چیــز پیچیــده ای در رونــد اجــاره آپارتمــان در کبــک وجــود نــدارد. ایــن مراحــل اساســا بــه امضــای 
اجــاره نامــه ای خالصــه مــی شــود کــه معمــوال در 30 ژوئــن هــر ســال منقضــی مــی شــود. ایــن ســند اجــاره 
ماهانــه و مــدت اجــاره را مشــخص مــی کنــد. شــرکت اســکان )Régie du logement( مــی توانــد حقــوق 

rdl.gouv.qc.ca .شــما و رونــد مربــوط بــه اجــاره خانــه شــما را توضیــح دهــد

بــرای بــه حداکثــر رســاندن شــانس موفقیــت، بهتــر اســت از مــاه آوریــل، مــی و ژوئــن شــروع بــه جســتجو 
کنیــد، اگرچــه مــی توانیــد در هــر زمــان از ســال مکانــی را پیــدا کنیــد. 1 ژوئیــه روز کانــادا )یــک تعطیــالت 
قانونــی( و همچنیــن روز رســمی جابجایــی در کبــک اســت. مــا شــدیدا توصیــه مــی  کنیــم اگــر مــی  دانیــد 
مــی  خواهیــد جــا بــه جــا شــوید، یــک کامیــون را از چنــد مــاه قبــل رزرو کنیــد، یــا اگــر مــی  توانیــد تاریــخ 
دیگــری را انتخــاب کنیــد، بــه  خصــوص کــه ایــن زمــان بســیار شــلوغ مــی  توانــد قیمــت  هــای کرایــه خــودرو 
را بــاال ببــرد. اگــر در آگهــی مشــخص نشــده اســت، از صاحبخانــه بپرســید کــه آیــا هزینــه گرمایــش در اجــاره 
گنجانــده شــده اســت یــا خیــر. از آنجایــی کــه زمســتان طوالنــی اســت و آپارتمــان هــا همیشــه عایــق بنــدی 

خوبــی ندارنــد، ایــن جزئیــات مــی توانــد بســیار مهــم باشــد.

https://www.hotel-in-montreal.com/
https://www.tal.gouv.qc.ca/
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واژه نامه مسکن کبک

فــوت مربــع / متــر مربــع: اندازه آپارتمان ها اغلب بر حســب فوت مربع داده می شــود: 1 متــر مربع = 10.76  
فوت مربع.

2/1 1، 2/1 2 ، 2/1 3، و غیره: این تعداد اتاق های آپارتمان را نشــان می دهد که آشــپزخانه به عنوان یک 
اتاق و حمام به عنوان نیم اتاق در نظر گرفته می شود.

مجهز یا نیمه مجهز: لوازم ضروری )اجاق گاز و یخچال( ارائه شده و شامل اجاره می شود.

با گرمایش یا بدون گرمایش: هزینه های گرمایش در اجاره گنجانده شده یا خیر.

مالکیت مشترک: آپارتمانی که با اعالمیه مالکیت مشاع تحت پوشش قرار می گیرد. واحد متعلق به صاحبخانه 
است در حالی که قسمت های مشاع )راهرو، راه پله، آسانسور، حیاط، باغ، پشت بام، سالن بدنسازی، استخر 

و غیره( دارای مالکیت مشترک می باشد.

برخــالف شــهرهایی ماننــد ونکــوور و تورنتــو، اجــاره بهــا در مونتــرال همچنــان مقــرون بــه صرفــه اســت. در 
پاییــز 2017، متوســط اجــاره یــک آپارتمــان دو خوابــه در جزیــره مونتــرال 782 دالر کانــادا بــود، در مقایســه 

بــا 1657 دالر کانــادا در تورنتــو، 1552 دالر کانــادا در ونکــوور و فقــط 751 دالر کانــادا در الوال.

منبع: رانت سیکر، سایت معامالت ملکی

خوب است بدانید

وب ســایت monloyer.quebec بــه کاربــران امــکان مــی دهد تــا اطالعاتی مانند اجــاره ماهانه آپارتمــان خود را به 
اشتراک بگذارند و با یکدیگر مقایسه کنند. همچنین می توانید از Hydro-Québec )برق( مبالغ صورتحساب قبض 

برق را که به مستاجر قبلی ارائه شده است را بخواهید تا به شما در تامین بودجه کمک کند.
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توجه داشته باشید که آب لوله کشی )سرد( در کانادا رایگان است.

 ● monloyer.quebec

 ● hydroquebec.com/residential

بیمه خانه

اگرچــه ایــن یــک الــزام قانونــی نیســت، امــا مســتاجران بــه شــدت تشــویق مــی شــوند کــه خانــه خــود را 
بیمــه کننــد. در غیــر ایــن صــورت، در زمــان وقــوع آتــش ســوزی یــا آســیب هــای مرتبــط بــا آب، وضعیــت 
مــی توانــد بســیار پیچیــده شــود. کارگــزاران و شــرکت هــای بیمــه خصوصــی طیــف وســیعی از محافظــت 
در برابــر آتــش ســوزی، ســرقت و مســئولیت مدنــی را ارائــه مــی دهنــد. شــرکت هــا بــه طــور کلــی بســته 
هایــی را ارائــه مــی دهنــد کــه شــامل بیمــه خانــه و خــودرو بــا هزینــه کمتــر اســت. قبــل از انتخــاب، از بیمــه  
گــران و افــراد مختلــف ســوال کنیــد تــا در مــورد راه  حــل  هــای متفــاوت اطالعــات کســب کنیــد، بــه  ویــژه 

کــه قیمــت  هــا مــی  توانــد بیــن شــرکت  هــا بســیار متفــاوت باشــد.

تمــام ســواالت مربــوط بــه بیمه را به مرکــز اطالعات مصرف کننده دفتــر بیمه کانادا ارجاع دهیــد، که نماینده 
شرکت های بیمه خصوصی خانه، اتومبیل و تجارت در کانادا است. برای کسب اطالعات بیشتر به سایت زیر 

bac-quebec.qc.ca :رجوع کنید

مبلمان و دکوراسیون آپارتمان شما

اگــر از طرفــداران مبلمــان آیکیــا )Ikea( هســتید، دو فروشــگاه در منطقــه مونتــرال )در جزیره و در بوچرویل( 
وجــود دارد. ایــن منطقــه همچنیــن بــا داشــتن تعــداد زیــادی از مغــازه  هــا در خیابــان ســنت دنیــس و بلــوار 
ســنت لــوران، دارای فروشــگاه  هــای مبلمــان و لــوازم تزئینــی زیــادی اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه 
 Brault et ــد ــره ای مانن ــرد. فروشــگاه هــای زنجی Structube، V de V، Nüspace، EQ3 و Zone اشــاره ک
Martineau یــا Walmart هــم از مــوارد دیگــر هســتند. ایــن فروشــگاه را مــی تــوان در مراکــز خریــد اطــراف 

شــهر یافــت.

https://monloyer.quebec/
https://www.hydroquebec.com/residential/
https://bac-quebec.qc.ca/
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بســیاری از فروشــگاه هــای زنجیــره  ای و بازارهــای فــروش اجنــاس دســت دوم نیــز مبلمــان دســت دوم 
و "در حــد نــو" را عرضــه مــی  کننــد. آنهــا اغلــب بــا ســازمان هــای توانبخشــی و اقتصــاد اجتماعــی مرتبــط 
ــا قیمــت هــای مناســب خریــداری کنیــد. کســانی کــه  هســتند، بنابرایــن مــی توانیــد کاالهــای خــوب را ب
بودجــه کمــی دارنــد هــم مــی تواننــد آنچــه را کــه نیــاز دارنــد در خیابــان، بــه ویــژه در فصــل بهــار و تابســتان 
پیــدا کننــد. مــردم مونتــرال عــادت دارنــد کــه اثاثیــه قدیمــی خــود را در پیــاده رو بگذارنــد تــا اولیــن کســی 
کــه عالقــه منــد اســت آنهــا را بــه رایــگان بــردارد. در ایــن مــوارد ممکــن اســت چیزهــای واقعــا بــا ارزشــی 

پیــدا کنیــد.

خرید ملک

توجــه بســیار دقیــق، عاملــی اســت کــه در رونــد خریــد آپارتمــان یــا خانــه شــما مهمتریــن نقــش را ایفــا مــی 
کنــد. قبــل از اینکــه وارد ایــن مرحلــه مهــم در فرآینــد ســکونت خــود شــوید، بــه شــدت توصیــه مــی شــود 
محلــه  ای را بیابیــد کــه بــه بهتریــن نحــو انتظــارات شــما را بــرآورده مــی  کنــد و توجــه ویــژه  ای بــه دسترســی 
 Habiter ــا راهنمــا، کــه توســط شــرکت ــه حمــل و نقــل عمومــی آن داشــته باشــید. تورهــای اتوبــوس ب ب
ــه توضیحــات  ــا توجــه ب ــد. ب ــن انتخــاب کمــک کن ــه شــما در ای ــد ب Montréal اداره مــی شــود، مــی توان
متخصصــان امــالک و عالقــه منــدان بــه تاریــخ، ایــن تورهــا نمــای کلــی خوبــی از محلــه هــای مونتــرال را 

habitermontreal.com .ارائــه مــی دهنــد

معامالت امالک معموال توســط یک واســطه انجام می شــود، اگرچه مالکان ممکن اســت تصمیم 
بگیرند که ملک خود را خودشان از طریق سایت هایی مانند DuProprio بفروشند. هر واسطه ای 
RE/MAX، Royal Lepage، Sutton، Cen-  کــه بــا آن معامله می  کنید باید با آژانس  هایی مانند

tury 21 و Via Capitale مرتبط باشد. این تجارت که شدیدا تحت نظارت است، در کبک توسط 
منشور اخالقی و قانون )در کارگزاری امالک( اداره می شود.

https://montreal.ca/articles/habiter-montreal-cest-avoir-acces-tout-7139
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 ● duproprio.com

 ● remax-quebec.com

 ● royallepage.ca

 ● suttonquebec.com

 ● century21.ca

 ● viacapitalevendu.com

در صورت نیاز به ضمانت می  توانید از وب  سایت سازمان خودگردان کارگزاری امالک کبک )OACIQ( که حاوی 
اطالعاتی در مورد حقوق و وظایف کارگزاران است، بازدید کنید و همچنین می  توانید ثبت کارگزارانی که دارای 

oaciq.com .مجوز از این نهاد هستند را مشاهده کنید

بانک ملی

POWERING YOUR IDEAS عالمت تجاری بانک ملی کانادا است.

هنگامــی کــه یــک آپارتمــان یــا خانــه را مشــاهده مــی کنیــد، وضعیــت ملــک مهــم اســت و بهتــر اســت 
حتــی بیــش از حــد معمــول از آن ملــک انتظــار داشــته باشــید. بــرای اطمینــان بیشــتر، مــی توانیــد یــک 
بــازرس ســاختمان اســتخدام کنیــد. اتــکا بــه ایــن متخصــص بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا پیشــنهاد خــود 
را بــرای خریــد بــر اســاس کاری کــه بایــد انجــام شــود تعییــن کنیــد. همیشــه عاقالنــه اســت کــه پیشــنهاد 
ــوان "رهــن"  ــه عن ــک ب ــه در کب ــد، ک ــه دهی ــی وام مســکن ارائ ــن مال ــت تامی ــه دریاف ــد را مشــروط ب خری
شــناخته مــی شــود. موسســات مالــی، نــرخ هــای ثابــت یــا متغیــری را بــه شــما پیشــنهاد مــی دهنــد کــه 
مــی توانــد در شــرایط مختلــف )بــه مــدت یــک، ســه، پنــج ســال یــا بیشــتر( مــورد مذاکــره قــرار گیــرد. نــرخ 
هــا مــی توانــد بــه طــور گســترده بیــن بانــک هــا متفــاوت باشــد، بنابرایــن بهتــر اســت قبــل از انتخــاب، 
آنهــا را بــا هــم مقایســه کنیــد. نکتــه مهــم: وام مســکن بــه 25 ســال محــدود شــده تــا از بدهــی بیــش از 
حــد خانوارهــا جلوگیــری شــود. شــرکت وام مســکن و مســکن کانــادا )CMHC( همچنیــن توصیــه مــی کنــد 
کــه هزینــه هــای ســکونت )پرداخــت وام مســکن، مالیــات، گرمایــش( از 32 درصــد درآمــد ناخالــص ســاالنه 
شــما تجــاوز نکنــد. اگــر پیــش پرداخــت شــما کمتــر از 20 درصــد قیمــت خانــه یــا آپارتمــان اســت، بایــد از 
شــرکت وام مســکن و مســکن کانــادا، بیمــه رهــن بگیریــد. بــا ایــن پوشــش مــی توانیــد بــا حداقــل پیــش 

پرداخــت پنــج درصــد از قیمــت خریــد، صاحــب خانــه شــوید.

https://duproprio.com/
https://www.remax-quebec.com/fr/index.rmx
https://www.royallepage.ca/en/
https://www.suttonquebec.com/
https://www.c21.ca/
https://www.viacapitalevendu.com/
https://www.oaciq.com/fr
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تذکر

از اول ژانویه 2018 شــرایط اعطای وام ســخت تر شــده است. حتی خریداران با پیش پرداخت بیش از 20 درصد نیز 
مشمول همسان سازی بحران می شوند. موسسات مالی باید اطمینان حاصل کنند که شما قادر به پذیرش افزایش 

نرخ بهره یا تحوالت پیش بینی نشده هستید. 

مالیات

هنگامــی کــه معاملــه بــا فروشــنده توســط یــک ســند امضــا شــده در دفتــر اســناد رســمی بســته شــد، بایــد 
"مالیــات خــوش آمدگویــی" را بپردازیــد کــه بــه عنــوان مالیــات نقــل و انتقــال نیــز شــناخته مــی شــود. بــرای 
مثــال، بــرای نقــل و انتقــاالت بیــن اعضــای یــک خانــواده معافیــت وجــود دارد. ایــن موضــوع را بــا شــهرداری 

خــود بررســی کنیــد. مالیــات پرداختــی از طریــق مبالــغ زیــر محاســبه مــی شــود:

0.5 درصد برای 50,000 دالر کانادا  	

1 درصد برای 200,000 دالر کانادا )به عبارتی 50,000 تا 250,000 دالر کانادا( 	

1.5 درصد برای هر مبلغی که بیش از 250,000 دالر کانادا باشد 	

توجه داشته باشید که

شهر مونترال برای امالکی که بیش از 500,000 دالر کانادا ارزش دارند، براکت های مالیاتی اضافی اعمال می کند.

taxedebienvenue.com :برای محاسبه میزان مالیات نقل و انتقال خود در مونترال به این سایت رجوع کنید

به عنوان مثال، اگر ملکی را به مبلغ 280,000 دالر کانادا خریداری کنید، مبلغ مالیات 2,700 دالر 
کانادا و برای خرید 600,000 دالر کانادا، 8,000 دالر کانادا خواهد بود.

https://www.taxedebienvenue.com/
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برنامه های مالکیت خانه

ــد. در مونتــرال، خریــداران  ــه دارن ــرای ترویــج مالکیــت خان ــزرگ در کبــک برنامــه هایــی ب اکثــر شــهرهای ب
در صورتــی کــه خانــه اول آنهــا باشــد، مالیــات نقــل و انتقــال )یــا مالیــات خــوش آمدگویــی( را بازپرداخــت 
مــی کننــد. کمــک هزینــه ثابــت نیــز بــه ســاکنان آینــده تعلــق مــی گیــرد کــه مبلــغ آن بــه ارزش خریــد 
و ماهیــت ســاکنین بســتگی دارد. بــرای مثــال، خانــواده ای کــه حداقــل یــک فرزنــد 18 ســاله یــا کوچکتــر 
ــادا نباشــد و مســاحت  ــه ارزش آن بیــش از 360,000 دالر کان ــد ملکــی ک داشــته باشــد، در صــورت خری
داخلــی حداقــل 96 متــر مربــع )1033 فــوت مربــع( داشــته باشــد، مســتحق دریافــت حداکثــر 6250 دالر 

کانــادا خواهــد بــود.

در الوال، افراد برای ملک خریداری شده در یکی از مناطق قدیمی شهر کمک مالی دریافت می کنند. این کمک 
ممکن است به شکل تخفیف در مالیات نقل و انتقال امالک یا میزان مالیات بر دارایی باشد.

در اینجــا دو وب ســایت مفیــد بــرای مشــاوره بــا بنــگاه هــای امــالک و همچنیــن راهنمــای خریــد و فــروش 
یــک واحــد مســکونی و ابزارهایــی بــرای کمــک بــه شــما در تصمیــم گیــری صحیــح آورده شــده اســت.

	  centris.ca :)FCIQ( مرتبط با فدراسیون اتاق های امالک و مستغالت ،Centris

	 realtor.ca :)CREA( متعلق به انجمن امالک و مستغالت کانادا ،)Realtor( دالل معامالت ملکی

مالیات های اجتناب ناپذیر

شــما نمــی توانیــد از آن اجتنــاب کنیــد: بــا تبدیــل شــدن بــه یــک صاحبخانــه، بایــد مالیــات شــهرداری را 
بپردازیــد، کــه بــا مالیــات بــر دارایــی و مالیــات مدرســه )کــه توســط هیئــت مدیــره مدرســه تعییــن مــی 
شــود( شــروع مــی شــود و نــرخ آن بــر اســاس شــهر یــا محلــه متفــاوت اســت. عــالوه بــر مالیــات نقــل و 
 QST مالیــات فــدرال( و( GST همچنیــن بایــد ،)انتقــال )یــا مالیــات خــوش آمدگویــی کــه در بــاال ذکــر شــد
)مالیــات اســتانی( را در صــورت خریــد یــک واحــد نوســاز بپردازیــد کــه حــدود 13 درصــد از کل مبلــغ خریــد 

ملــک اســت. 

https://www.centris.ca/
https://www.realtor.ca/
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اخذ گواهینامه رانندگی کبک و بیمه خودرو

اگــر گواهینامــه رانندگــی خارجــی داریــد، پــس از ورود بــه کانــادا شــش مــاه اعتبــار دارد. بعــد از آن تاریــخ، 
اگــر گواهینامــه رانندگــی معتبــر بیــن المللــی نداریــد، بایــد بــه شــرکت بیمــه اتومبیــل کبــک )SAAQ( برویــد 

تــا گواهینامــه رانندگــی در کبــک را دریافــت کنیــد. 

رویه شرکت بیمه اتومبیل کبک

بــرای تعییــن وقــت مــی توانیــد بــا شــرکت بیمــه اتومبیــل کبــک تمــاس بگیریــد. اگــر از کشــوری مــی آییــد 
ــا کبــک قــرارداد دوجانبــه امضــا کــرده اســت )ماننــد ایــاالت متحــده، فرانســه، بلژیــک و ســوئیس(،  کــه ب
ــاره  ــد دوب ــا بای ــن صــورت حتم ــر ای ــر تشــریفاتی اســت. در غی ــک ام ــک ی ــه رانندگــی کب صــدور گواهینام
ـی شــرکت کنیــد کــه مســتلزم پرداخــت هزینــه اســت. دانشــجویان یــا  در آزمــون هــای تئــوری و عمـل
کارآموزانــی کــه مقیــم کبــک نیســتند نیــازی بــه انجــام ایــن کار ندارنــد. آنهــا مــی تواننــد بــرای تمــام مــدت 
ــود  ــی خ ــه رانندگــی مل ــا گواهینام ــه مســافربری را ب ــک وســیله نقلی ــود ی ــوزی خ ــا دوره کارآم ــل ی تحصی

saaq.gouv.qc.ca .براننــد

https://saaq.gouv.qc.ca/
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هزینه گواهینامه رانندگی و ثبت نام وسیله نقلیه

گواهینامــه رانندگــی در کبــک، بســته بــه نــوع وســیله نقلیــه و عــدم شایســتگی، هزینــه معمــول و همچنین 
هزینــه هــای تمدیــد را شــامل مــی شــود. در ســال 2018، در صورتــی کــه راننــده تخلفــی نداشــته باشــد، 
ــرای یــک وســیله نقلیــه مســافربری اســت و هــر ســال در روز  ــادا ب ــل پرداخــت 84.29 دالر کان هزینــه قاب
تولــد شــما مــی توانــد پرداخــت شــود. همچنیــن هزینــه ای بــرای پــالک ثبتــی وجــود دارد کــه هــر ســاله 
ــرای یــک  ــادا در ســال 2018 ب ــل پرداخــت اســت )حــدود 200 دالر کان ــان وســایل نقلیــه قاب توســط صاحب

وســیله نقلیــه مســافربری(. ثبــت نــام مســتلزم بیمــه مســئولیت خســارت امــوال اســت.

خوب است بدانید

هر فرد ساکن کبک برای صدماتی که در تصادفات اتومبیل در هر نقطه از جهان متحمل می شود، چه مقصر حادثه 
باشد و چه نباشد، تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه خودرو

ایــن بیمــه اجبــاری اســت. برگــه اطالعــات بیمــه نامــه از طــرف بیمــه گــر شــما در کشــور مبــدا ممکــن اســت 
مفیــد باشــد، چــرا کــه برخــی از شــرکت هــای بیمــه کبــک ایــن مــدرک را در نظــر مــی گیرنــد تــا نــرخ هــای 
پاییــن تــری را بــه شــما پیشــنهاد دهنــد. همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد، آنهــا اغلــب بســته هــای ترکیبــی 

بیمــه خانــه و خــودرو را ارائــه مــی دهنــد کــه هزینــه را نیــز کاهــش مــی دهــد.

saaq.gouv.qc.ca :برای تمام جزئیات در مورد گواهینامه رانندگی کبک

https://saaq.gouv.qc.ca/
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تخلفات و مجازات های قانون ایمنی بزرگراه ها

ایمنــی بزرگــراه  هــا در کبــک بســیار جــدی گرفتــه مــی  شــود، بــه  ویــژه وقتــی صحبــت از ســرعت غیرمجــاز 
ــا ســرعت  ــکل یــا مــواد مخــدر باشــد کــه جــرم محســوب مــی  شــود. رانندگــی ب و رانندگــی تحــت تاثیــر ال
غیرمجــاز مشــمول جریمــه و امتیــاز منفــی عــدم شایســتگی در گواهینامــه مــی شــود )مجــازات متناســب 
بــا شــدت تخلــف اســت(. توجــه داشــته باشــید کــه حداکثــر ســرعت در بزرگــراه هــای اســتان 100 کیلومتــر 
ــر در  ــا 90 کیلومت ــراه هــای فرعــی 60 ت ــر در ســاعت و در بزرگ در ســاعت، در مناطــق شــهری 50 کیلومت
ســاعت اســت. رانندگــی تحــت تاثیــر الــکل یــا مــواد مخــدر مــی توانــد منجــر بــه تعلیــق یــا لغــو گواهینامــه 
و همچنیــن توقیــف وســیله نقلیــه شــود و در نتیجــه هزینــه هــای یــدک کشــی را بــه همــراه داشــته باشــد 
ــرای رانندگــی تحــت  ــر، مقامــات ب ــا کمت ــدگان 21 ســاله ی ــرای رانن ــد. ب ــه ســرعت افزایــش مــی یابن کــه ب
تاثیــر الــکل یــا مــواد مخــدر، سیاســت تحمــل صفــر را اعمــال مــی کننــد. ایــن سیاســت همچنیــن در مــورد 

دارنــدگان مجــوز در حــال آمــوزش یــا مجــوز آزمایشــی نیــز صــدق مــی کنــد.
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افتتاح حساب بانکی و مدیریت امور مالی شخصی خود

افتتــاح حســاب بانکــی بــرای انجــام امــور روزمــره شــما ضــروری اســت. بــرای ایــن کار بــه موسســه مالــی 
مــورد نظــر خــود مراجعــه کــرده و فرامــوش نکنیــد کــه فاصلــه بیــن شــعبه و محــل کار یــا خانــه خــود را در 
نظــر بگیریــد. کارمــزد تراکنــش هــا، چــک هــا و ســایر خدمــات، کــه بیــن بانــک هــا متفــاوت اســت نیــز مــی 
توانــد در انتخــاب بانــک شــما موثــر باشــد. توجــه داشــته باشــید کــه برخــی از بانــک هــا بــه شــما اجــازه مــی 

دهنــد تــا زمانــی کــه هنــوز در کشــور مبــدا خــود هســتید، حســاب بــاز کنیــد.

 )Debit Cards( کارت های نقدی

پــس از بــاز شــدن حســابتان، یــک کارت نقــدی بــه شــما داده مــی  شــود کــه می  توانیــد از آن برای برداشــت 
پــول نقــد از دســتگاه  هــای خودپــرداز اســتفاده کــرده و بــرای خریــد در اکثــر فروشــگاه  هــا پرداخــت کنیــد 
)توجــه داشــته باشــید کــه بــرای برداشــت از دســتگاه هــای خودپــرداز بانــک هــای دیگــر هزینــه ای دریافــت 
ــه ایــن معنــی اســت کــه کارت   مــی  شــود(. اگــر لوگــوی »Interac« را در فروشــگاهی مشــاهده کردیــد، ب
هــای نقــدی را مــی  پذیــرد. مهــم اســت کــه از موسســه مالــی خــود در مــورد شــرایط و هزینــه هــای اعمــال 
شــده بــرای ایــن کارت ســوال کنیــد. بســته هــا نیــز بــر اســاس نیــاز شــما متفــاوت هســتند. همچنیــن توجــه 

داشــته باشــید کــه بــرای خریــد آنالیــن بــه کارت اعتبــاری نیــاز داریــد.
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 )Credit Cards( کارت های اعتباری

برخــالف برخــی از کشــورها، کارت اعتبــاری بــه حســاب شــما مرتبــط نیســت، بلکــه توســط یــک نهــاد ثالــث 
)ویــزا، مســترکارت و غیــره( صــادر مــی شــود. فروشــگاه هــای زنجیــره ای بــزرگ و برـخـی شــرکت هــای 
نفـتـی نیــز کارت اعتبــاری خــود را صــادر مــی کننــد. اســتفاده از کارت  هــای اعتبــاری در کبــک رایــج 
اســت، امــا دریافــت آن بــرای تــازه  واردان، کــه فاقــد »ســابقه اعتبــاری« بســیار مهــم مــورد نیــاز بــرای ایــن 
ــل مــی  ــن حــال، برخــی از موسســات در شــرایط خاصــی اســتثنا قائ ــا ای برنامــه هســتند، دشــوار اســت. ب
شــوند. وضعیــت اقامــت موقــت، گاهــی اوقــات مانعــی بــرای دریافــت کارت اعتبــاری اســت، بــه عنــوان 
مثــال، زمانــی کــه در کبــک تحــت برنامــه تجربــه بیــن المللــی کانــادا )IEC( هســتید. ممکــن اســت از شــما 
خواســته شــود کــه مقــدار مشــخصی پــول را در حســاب اعتبــاری خــود مســدود کنیــد. همیشــه پیشــنهادات 

موسســات بانکــی رقیــب را مقایســه کنیــد.

توصیه می شود

از بانک خود در مورد عملیات و شــرایط کاربری آن بپرســید، چرا که در صورت عدم پرداخت صحیح مبالغ، نرخ های 
بهــره بــاال اعمال می شــود. برای جلوگیری از این غافلگیری ناخوشــایند، از قبل میزان اعتبــاری را تعیین کنید که از 
نظر مالی می توانید مدیریت کنید. برای افزایش سقف اعتبار خود، باید سابقه اعتباری خوبی داشته باشید. اثبات 

اشتغال ممکن است برای کسب اعتبار بیشتر مفید باشد.

ابزارهای زیادی برای کمک به مدیریت امور مالی شخصی شما در دسترس هستند.

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت سازمان بازارهای مالی مراجعه کنید:

lautorite.qc.ca/en/general-public

https://lautorite.qc.ca/en/general-public
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چندین بانک خدمات خاصی را برای تازه واردان ارائه می دهند.

	   bmo.com/main/personal/newcomers-to-canada :)BMO( بانک مونترال

	 newcomer.cibc.com :)CIBC( بانک تجارت سلطنتی کانادا

	 desjardins.com/ca/personal/you-are/newcomers-canada :Desjardins

	 nbc.ca/personal/accounts/newcomers :بانک ملی

	 rbc.com/newcomers :RBC بانک سلطنتی

	 startright.scotiabank.com :Scotiabank

	 td.com/ca/en/personal-banking/solutions/new-to-canada :TD Canada Trust

https://www.bmo.com/main/personal/newcomers-to-canada/
https://www.bmo.com/main/personal/newcomers-to-canada/
https://www.bmo.com/main/personal/newcomers-to-canada/
https://www.cibc.com/en/journeys/new-to-canada.html
https://www.desjardins.com/ca/personal/you-are/newcomers-canada/
https://www.nbc.ca/
https://www.rbc.com/newcomers/index.html
https://startright.scotiabank.com/
https://www.td.com/ca/en/personal-banking/solutions/new-to-canada/
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مشترک خدمات تلفنی و اینترنتی شوید

از کجا می توانم در روزهای اول پس از ورود به اینترنت دسترسی داشته باشم؟

بسیاری از کافه  ها و فضاهای عمومی )از جمله پارک  ها( وای فای رایگان دارند. همچنین می  توانید از طریق 
پایانه  های ZAP )که قبال Île sans Fil نامیده می  شد( به اینترنت متصل شوید، که دسترسی رایگان به وای 
فای را در بسیاری از نقاط مونترال، به  ویژه در مرکز شهر، در منطقه سرگرمی یا مونترال قدیم فراهم می  کند. 
کتابخانه های شهری نیز راه حل دیگری برای حفظ ارتباط هستند. آنها همچنین رایانه هایی را برای اتصال به 

اینترنت )به مدت محدود( ارائه می دهند.

بسته ها

تلفــن ثابــت منــزل؟ تلفــن همــراه؟ یــا هــر دو؟ شــما بــر اســاس نیــاز خودتــان تصمیــم مــی گیریــد. نــرخ 
اشــتراک ماهانــه تلفــن خانگــی معقــول اســت و دسترســی بــه تمــاس هــای محلــی نامحــدود )بــه شــماره 
تمــاس هــای محلــی منطقــه ای کــه در آن قــرار داریــد( را بــدون در نظــر گرفتــن مــدت زمــان فراهــم مــی 
کنــد. توجــه داشــته باشــید کــه تمــاس هــای خــارج از محــدوده و بیــن المللــی هزینــه صــورت حســاب شــما 

را افزایــش مــی دهــد. 
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اگــر تلفــن همــراه را انتخــاب کنیــد، همــه چیــز بــه پروفایــل کاربــری شــما بســتگی دارد. تردیــد نکنیــد کــه 
بــه منظــور درک و داشــتن یــک انتخــاب بهتــر مــی توانیــد بــا همــکاران یــا دوســتان خــود مشــورت کنیــد، 
چــرا کــه بســته بــه اپراتــور، تفــاوت هــای زیــادی بیــن بســته هــا وجــود دارد. برخــی از آنهــا شــامل تمــاس  
هــای ورودی، پیام هــای اس ام اس، پســت صوتــی و غیــره مــی  شــوند. انتظــار مــی  رود کــه بــرای اشــتراک 
ــد کــه  ــد. برخــی از اپراتورهــا بســته  هایــی را پیشــنهاد مــی  دهن ــادا بپردازی ــا 150 دالر کان ــه 30 ت ماهیان
اینترنــت پرســرعت، کابــل، تلفــن همــراه و تلفــن خانگــی را بــا نــرخ ماهیانــه بیــن 100 تــا 150 دالر کانــادا 

ارائــه مــی  کننــد.

همچنین می  توانید مشــروط بر اینکه گوشــی شــما آنالک و ســه بانده باشــد، کارت  های پیش  
پرداخــت قابــل شــارژ را خریداری کنیــد. برای تماس های بیــن المللی، ایــن کارت های تماس به 
دلیل داشتن نرخ بسیار پایین در هر دقیقه جذاب هستند. این کارت ها در فروشگاه های خرده 

فروشی، به ویژه فروشگاه های رفاهی بسیار زیاد کبک فروخته می شوند.

بــرای کمــک بــه شــما در یافتــن مناســب تریــن بســته موبایــل بــرای خــود، از ایــن ســایت مقایســه بســته 
comparecellular.ca :هــا دیــدن کنیــد

 Facetime اگر باید با خارج از کانادا تماس بگیرید، می توانید این کار را به صورت رایگان با برنامه هایی مانند
Apple(، Skype( یا WhatsApp انجام دهید.

ارائه دهندگان عمده تلفن و اینترنت

تلفن و اینترنت

 ● Bell Mobilité: bell.ca

 ● Rogers: rogers.com

 ● Vidéotron: videotron.com/residential

https://www.comparecellular.ca/
https://www.bell.ca/
https://www.rogers.com/
https://videotron.com/en
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تلفن

 ● Fido: fido.ca

 ● Koodo Mobile: koodomobile.com

 ● Public Mobile: publicmobile.ca

 ● TELUS Mobility: telus.com

 ● Virgin Mobile: virginmobile.ca

https://www.fido.ca/
https://www.koodomobile.com/en
https://publicmobile.ca/en/bc/
https://www.telus.com/en/
https://www.virginplus.ca/en/home/index.html
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زندگی در مونترال بزرگ

زندگی خانوادگی

بچه دار شدن

اولیــن قــدم در زمــان انتظــار تولــد نــوزاد، تمــاس بــا مرکــز خدمــات اجتماعــی محلــی )CLSC( اســت. بــا ایــن 
ــود، بلکــه اطالعــات  ــه تنهــا توســط یــک متخصــص مراقبــت هــای بهداشــتی تحــت نظــر خواهیــد ب کار ن
ــارداری دریافــت خواهیــد کــرد. خدمــات مراقبــت هــای  و توصیــه هــای گســترده ای در مــورد پیشــرفت ب
ــد و جلســات پــس از زایمــان اســت. اگــر مــی خواهیــد از یــک  بهداشــتی شــامل کالس هــای قبــل از تول
مامــا اســتفاده کنیــد، توجــه داشــته باشــید کــه ایــن کار مــی توانــد دشــوار باشــد زیــرا تعــداد بســیار کمــی 
از آنهــا در کبــک وجــود دارنــد. بــرای تمــاس بــا یکــی از آنهــا، بایــد بــه یــک مرکــز زایمــان برویــد. ســاده تریــن 
ــک  ــک )RSFQ( و ســفارش ماماهــای کب ــدی مجــدد ماماهــای کب ــروه بن ــد از وب ســایت هــای گ راه بازدی

osfq.org :اســت. بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه ایــن ســایت رجــوع کنیــد )OSFQ(

https://www.osfq.org/
https://www.osfq.org/
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sante.gouv.qc.ca/en/repertoire-ressources :برای پیدا کردن مرکز خدمات اجتماعی محلی خود

در روز تولد نوزاد، شما چندین گزینه برای انتخاب دارید: بیمارستان، مرکز زایمان با حضور ماما، یا خانه خود. 
اگر در ســامانه مدیریت صحیح طرح بیمه ســالمت کبک )RAMQ( ثبت نام کرده باشــید، کارت بیمه ســالمت 
معتبر داشــته باشــید و البته توســط یک نهاد عمومی هم پذیرش شده باشــید، برای این مرحله مهم )یا برای 
نظــارت بــر بارداری خود( صورتحســابی دریافت نمی کنید. در غیر این صورت ممکن اســت هزینه های بســیار 
باالیی را متحمل شــوید که بســته به بیمارســتان متفاوت اســت. اگر به بخش خصوصی بروید هم همین امر 
صدق می کند. توجه داشــته باشــید که هزینه های بیمارســتان عالوه بر حق الزحمه پزشــکان و متخصصان 
بیهوشــی اســت که نرخ خود را تعیین می کنند. در حالی که ذکر هزینه دقیق دشــوار اســت، ولی باید بدانید 

که یک فرایند عادی زایمان چندین هزار دالر برای شما هزینه خواهد داشت.

مرخصی مربوط به زایمان

هــر دو والدیــن حــق اســتفاده از مرخصــی زایمــان و مرخصــی مربــوط بــه پــدر نــوزاد را دارنــد کــه شــامل 18 
هفتــه بــرای مــادر و تــا 5 هفتــه مــداوم بــرای پــدر مــی شــود. هــر دو والدیــن نیــز مــی تواننــد یــک هفتــه 
پــس از تولــد فرزندشــان از مرخصــی والدیــن اســتفاده کننــد. ایــن مرخصــی ممکــن اســت توســط هــر دو 

گرفتــه شــود یــا بــرای هــر دو آنهــا بــه مــدت حداکثــر 52 هفتــه مســتمر بــه اشــتراک گذاشــته شــود.

تمام مدت این مرخصی بدون حقوق اســت، اما ممکن اســت واجد شــرایط دریافت غرامت صادر شــده توســط 
طرح بیمه والدین کبک )RQAP( باشید. برای کسب اطالعات تکمیلی به سایت زیر رجوع کنید.

rqap.gouv.qc.ca

کمک هزینه خانواده

اقداماتی برای کمک مالی به خانواده هایی وجود دارد که دارای یک یا چند فرزند هستند.

https://sante.gouv.qc.ca/en/repertoire-ressources/
https://www.rqap.gouv.qc.ca/
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اگر واجد شــرایط باشــید، ممکن اســت مزایای مالیاتی کودک کانادا )CCTB( را دریافت کنید. به طوری که از 
دولت کانادا مبلغی را ماهیانه دریافت می کنید. میزان این کمک هزینه غیر مشمول مالیات بر اساس چندین 

معیار از جمله تعداد فرزندان، سن آنها و درآمد خالص خانواده است.

آژانس درآمد کانادا:

canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-benefit-overview.html

هزینه های مراقبت از کودک ممکن است واجد شرایط اعتبار مالیاتی باشد. برای استفاده از این 
اقدام مالیاتی، باید هنگام ثبت اظهارنامه مالیات بر درآمد ســاالنه خود )در صورت واجد شــرایط 
بودن( به Revenu Québec درخواست دهید. خوب است بدانید: بازپرداخت زودهنگام )ماهانه( 

امکان پذیر است.

مراقب فرزندان خود در هنگام بیماری باشید

ــام خــود در فهرســت  ــرای قــرار دادن ن ــه مرکــز خدمــات اجتماعــی محلــی اولیــن قــدم اســت. ب مراجعــه ب
انتظــار بــرای دریافــت پزشــک خانــواده و همچنیــن بــرای دریافــت لیســت منابــع مراقبــت هــای بهداشــتی 
)بیمارســتان، مرکــز خدمــات اجتماعــی محلــی، کلینیــک هــای پزشــکی و غیــره( در محلــه خــود، بــه یکــی از 
ایــن مراکــز مراجعــه کنیــد. مرکــز خدمــات اجتماعــی محلــی معمــوال مــی  توانــد فهرســتی از پزشــکان اطفــال 

و کلینیــک  هــای پزشــکی را کــه نزدیــک  تریــن مــوارد بــه شــما هســتند را ارائــه دهــد.

اگر پزشک خانواده یا متخصص اطفال ندارید، راه حل های دیگری هم در دسترس است.

مراکز خدمات اجتماعی محلی ها یا کلینیک های بدون نیاز به نوبت قبلی 	

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-benefit-overview.html
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ــد خیلــی ســریع آن را  ــا شــما مــی توانی ــد، ام ــات دارن ــه وقــت مالق ــاز ب اگرچــه برخــی از کلینیــک هــا نی
tinytots.ca :ـی توتــس، مرکــز پزشــکی کــودکان نوپــا اســت دریافــت کنیــد. یـکـی از آنهــا کلینیــک تایـن

	 Info-Santé 811

یک پرستار هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روز تماس شما را پاسخ خواهد داد.

اتاق های اورژانس اطفال بیمارستان 	

منطقه مونترال دارای سه مورد از این نوع است:

	 thechildren.com :بیمارستان کودکان مونترال

	  chusj.org :)Sainte-Justine( مرکز بیمارستانی دانشگاه سنت – ژوستین

	 maisonneuve-rosemont.org :)Maisonneuve-Rosemont Hospital( بیمارستان مزونه – روزمونت

مهدکودک برای کودکان نوپا

در کبــک کــودکان مــی تواننــد از 5 ســالگی بــه مهدکــودک )کــه اجبــاری نیســت( برونــد، مشــروط بــر اینکــه 
حداکثــر تــا اول اکتبــر همــان ســال بــه ایــن ســن رســیده باشــند. توجــه داشــته باشــید کــه کــودکان دارای 
معلولیــت و افــراد دارای زمینــه هــای محرومیــت مــی تواننــد از ســن 4 ســالگی بــه مهدکــودک برونــد. قبــل 

از ایــن آمــوزش اولیــه، اشــکال مختلــف مهدکــودک در دســترس والدیــن اســت.

مراکز پرورش کودکان )CPE(: نرخ هزینه این مراکز پایین اســت چرا که آنها یارانه ای هســتند. کمک هزینه 
اولیه 8.05 دالر کانادا برای هر کودک در روز اســت )در 1 ژانویه 2018(. با این حال، اگر هزینه برای دو فرزند 
اول از 51,340 دالر کانادا )سطح 2018( فراتر رود، کمک هزینه بر اساس درآمد والدین افزایش می یابد. هیچ 

کمک هزینه اضافی برای فرزند سوم داده نمی شود.

https://www.thechildren.com/
https://www.chusj.org/
https://www.maisonneuve-rosemont.org/
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مهدکودک های خصوصی: به این مراکز ممکن است یارانه پرداخت شود یا نشود. نرخ هزینه برای مراکز بدون 
یارانه معموال بین 40 تا 60 دالر کانادا در روز متغیر است.

خدمــات مهدکودک در منزل: از فرزند شــما در یک خانه خصوصی توســط یک ارائــه دهنده خدمات مهدکودک 
مراقبت می شود که آموزش ها و کارهای خاصی را در یک محیط بسیار نظارت شده دریافت می کند. این یک 

گزینه خوب برای آموزش با هزینه کمتر است.

کارمنــد مراقبــت از کــودک: یــک نفــر می تواند برای مراقبت از فرزند شــما به خانه شــما بیایــد. جهت دریافت 
مراقبت از کودک برای چند ســاعت در هفته، کودکســتان ها یا مهدکودک های بدون نوبت قبلی این خدمات 

را ارائه می دهند.

لینک های زیر به شما کمک می کنند تا خدمات مهدکودک را در نزدیکی خود پیدا کنید.

مکان یاب مرکز مراقبت از کودکان وزارت خانواده:

mfa.gouv.qc.ca/en/services-de-garde/parents/choix/localisateur/Pages/index.aspx

  magarderie.com :Ma garderie ابزار آنالین

آموزش فرزندان شما

حضور در مدرســه تا ســن 16 ســالگی در کبک اجباری اســت. سیســتم مدارس اســتان متشــکل از شــبکه 
ــر مــی گیــرد. مــدارس  ای از موسســات دولتــی و خصوصــی اســت کــه از مهدکــودک تــا دانشــگاه را در ب
دولتــی تــا ســطح متوســطه توســط هیئــت مدیــره مــدارس اداره مــی شــوند. ایــن مــدارس را مــی  توانیــد 
در وب  ســایت فدراســیون بیــن  المللــی کمیســیون  هــای مــدارس در کبــک، بــر اســاس محــل زندگــی  تــان 

csq.qc.ca .پیــدا کنیــد

https://www.mfa.gouv.qc.ca/en/services-de-garde/parents/choix/localisateur/Pages/index.aspx
https://www.mfa.gouv.qc.ca/en/services-de-garde/parents/choix/localisateur/Pages/index.aspx
http://www.magarderie.com/
http://www.magarderie.com/
http://www.magarderie.com/
http://csuq.org/
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کــودکان 6 تــا 11 ســاله بــه مدرســه ابتدایــی مــی رونــد کــه شــامل ســه دوره دو ســاله اســت و بــا ارزیابــی 
وزارت آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی )MEES( بــه پایــان مــی رســد. ســپس کــودکان بــه دبیرســتان 
)ســنین 12 تــا 16 ســال( مــی رونــد کــه بــه دو دوره تقســیم مــی شــود. در دو ســال آخــر دانــش  آمــوزان 
بایــد در آزمــون  هــای وزارت در رشــته  هــای ریاضــی شــرکت کننــد، ســال چهــارم در آزمــون علــوم و تاریــخ 
و در ســال پنجــم در آزمــون  هــای زبــان فرانســوی و انگلیســی شــرکت کننــد. اتمــام دوره متوســطه منجــر 

بــه اخــذ دیپلــم متوســطه مــی شــود.

برای آگاهی از مراحل ثبت نام، درباره مدارس محله خود اطالعات بیشتری بدست آورید.

خدمات یک مرحله ای برای ثبت نام در مهدکودک یارانه ای

از آنجایــی کــه بــه دلیــل هزینــه کــم مهدکــودک یارانــه ای متقاضــی بســیار زیــادی دارد، لیســت انتظــار مــی 
توانــد قبــل از یافتــن مهــد کــودک بــرای فرزنــد شــما طوالنــی باشــد. بنابرایــن، در قــرار دادن فرزنــد خــود در 

com.5-laplace0 .5" معطــل نکنیــد-La Place 0" لیســت انتظــار در پورتــال

با فرزندتان خوش بگذرانید

تفریــح بــا فرزندتــان در منطقــه شــهری، در همــه فصــل هــا امــکان پذیــر اســت. در تابســتان، پــارک  هــا، 
 Parc( و ســواحلی ماننــد آنچــه در پــارک  ژان دراپــو )زمیــن  هــای بــازی، اســتخرهای روبــاز )اغلــب رایــگان
Jean-Drapeau( و پــارک طبیعــت دو بــوآ دولیــل بیــزارد )du Bois-de-l'Île-Bizard( وجــود دارد، همـگـی 
بهانــه  ای ســاده بــرای تفریــح هســتند. پــارک آبــی ماننــد آکــوادوم )Aquadôme( یــا پــارک تفریحــی الرونــد 
)La Ronde( در ایــل ســنت هلــن، تجربــه لــذت بخشــی را بــرای خانــواده هــا تضمیــن مــی کنــد. همیــن امــر 
در مــورد ســایت هایــی ماننــد TAZ کــه بــه ورزش هایــی بــا وســایل چــرخ دار اختصــاص داده شــده اســت 

یــا SkyVenture نیــز صــدق مــی کنــد. 

https://laplace0-5.com/
https://laplace0-5.com/
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در بهــار یــا پاییــز، مــی  توانید میوه  های خــود را در باغ  های منطقــه و باغ  های بازار بچینیــد، که یک فعالیت 
بســیار محبوب برای اهالی کبک اســت. جشــنواره کباب ذرت در ماه آگوســت فرصت دیگری برای به اشــتراک 
گذاشــتن اوقاتی به یاد ماندنی با اعضای خانواده اســت. در ضمن نباید قبل از هالووین، درســت کردن لباس 
های مخصوص، کدوی هالووین و همچنین ســنت حقه یا ترفند )trick-or-treating( )بازدید از خانه های مردم 
برای گرفتن آب نبات( را از یاد ببریم. در نهایت، زمســتان برای فهرســت طوالنی از فعالیت  ها مانند ســورتمه 
ســواری در قله کوه رویال یا اســکیت روی ســطح یخ  زده 260 پیست یا حلقه  های یخی پراکنده در محله  های 

مختلف مونترال مناسب است.

توجه

چندین جشن به طور خاص برای کودکان در نظر گرفته شده است. این جشن ها عبارتند از جشنواره برف مونترال 
)ژانویه( در پارک ژان دراپو، روز کودکان مونترال در تابســتان )ژوئیه(، جشــنواره بین المللی فیلم کودکان مونترال 
)مارس(، مهمانی خانوادگی در مرکز طبیعت الوال )سپتامبر(، یا جشنواره لذت های کوچک برای کودکان نوپا، که در 

مونترال، الوال و لونگوی برگزار می شود. 

وب سایت هایی برای والدین

motherforlife.com: مقاالت، انجمن ها، گروه های چت در مورد بارداری، زایمان و زندگی خانوادگی... 	

naitreetgrandir.com: منبعـی از اطالعـات علمـی معتبـر بـرای کمـک بـه والدیـن کبـکی در نقـش خـود در  	
برابـر فرزندانشـان، از زمـان 

laval.ca/Pages/En/Clienteles/families.aspx: طیف وسیعی از اطالعات در مورد خانواده ها و کودکان. 	

چند وب سایت برای یافتن ایده هایی برای گردش های خانوادگی در جزیره مونترال

 ● montrealpourenfants.com

 ● sportsmontreal.com

 ● ville.montreal.qc.ca

 ● ymcaquebec.org

https://www.motherforlife.com/
https://www.motherforlife.com/
https://naitreetgrandir.com/fr/
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Clienteles/familles.aspx?lcidsync=1
https://www.laval.ca/Pages/Fr/Clienteles/familles.aspx?lcidsync=1
https://www.montrealpourenfants.com/
https://www.sportsmontreal.com/fr/accueil.aspx
https://montreal.ca/
https://www.ymcaquebec.org/en/Accueil
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ــه  هــا همچنیــن طیــف گســترده  ای از فعالیــت  هــای ســازمان  یافتــه رایــگان ماننــد کارگاه  هــای  کتابخان
ــد. ــه مــی  دهن ــه و موســیقایی، ســاعت داســتان و غیــره را ارائ آگاهــی خالقان

	 bibliomontreal.com :کتابخانه های مونترال

	 biblio.ville.laval.qc.ca :کتابخانه های الوال

	 longueuil.quebec/en/libraries :کتابخانه های لونگوی

بســیاری از موسســات و مــوزه هــا نیــز تورهــای خــاص یــا کارگاه هــای خالقانــه را بــرای کــودکان ارائــه مــی 
دهنــد. مشــهورترین آنهــا عبارتنــد از: مرکــز علمــی مونتــرال، پلنتاریــوم، مــوزه کیهــان در الوال و البتــه مــوزه 

مــک کــورد، مــوزه هنرهــای زیبــای مونتــرال، مــوزه هنــر معاصــر مونتــرال یــا مــوزه پونــت آ کالییــر. 

اگر کودک شــما حیوانات را دوســت دارد، می توانید از موزه های بایودام و اینســکتاریوم که بســیار محبوب 
هســتند دیدن کنید یا در دره ســنت الرنس )گوزن شــمالی، روباه قطبی، سمور و غیره( در باغ وحش اکومیوزم 

)Ecomuseum( در سنت آن دوبلیو به یک سافاری بروید.

 	 espacepourlavie.ca

 	 zooecomuseum.ca

http://bibliomontreal.com/
https://longueuil.quebec/fr
https://espacepourlavie.ca/
https://zooecomuseum.ca/en/
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گسترش محدوده اجتماعی خود

مفاهیــم تعامــل و اســتقبال در کبــک مهــم اســت، جایــی کــه زندگــی مشــترک بخشــی جدایــی ناپذیــر از 
فرهنــگ ســاکنان آن اســت. روابــط جدیــدی کــه ایجــاد مــی کنیــد، ادغــام شــما را در جامعــه کبــک تســهیل 
مــی کنــد و بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا بــا دوره هــای کوتــاه افســردگی کنــار بیاییــد کــه گاهــی اوقــات 

زمانــی کــه احســاس مــی کنیــد از خانــواده و کشــور خــود دور هســتید، رخ مــی دهــد.

شرکت در انجمن ها، زندگی فرهنگی و ورزشی

ایــن یــک راه فــوق  العــاده بــرای شکســتن یــخ ایجــاد رابطــه و گســترش شــبکه ارتباطــی شــما و همچنیــن 
یــک نکتــه مهــم در توســعه روابــط شــخصی و حرفــه ای در کبــک اســت. اختصــاص دادن وقــت خــود بــه یــک 
انجمــن یــا شــرکت در فعالیتــی کــه دوســت داریــد، بــه شــما ایــن فرصــت را مــی دهــد کــه دوســتانی پیــدا 
کنیــد و بــا افــراد مختلــف مالقــات کنیــد، حتــی گاهــی اوقــات مــی توانیــد فرصــت هــای شــغلی جدیــدی 
بدســت آوریــد. اگــر بچــه داریــد، مــی  توانیــد بــا مشــارکت در مهدکــودک یــا مدرســه یــا مثــال در باشــگاه 

ورزشــی کــه دختــر یــا پســرتان در آن حضــور دارد، حلقــه دوســتان یــا آشــنایان خــود را گســترش دهیــد.
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انجمــن تفریحــی میلتــون - پــارک در مونتــرال یــک برنامــه بیــن فرهنگــی در فضــای بــاز ارائــه مــی دهــد کــه 
شــرکت کننــدگان را بــا فعالیــت هایــی ماننــد قایقرانــی، ورزش هــای مختلــف و کمپینــگ آشــنا مــی کنــد. 

miltonpark.org .ایــن فعالیــت هــا بــرای تــازه واردان در نظــر گرفتــه شــده و قیمــت مناســبی دارنــد

روز همســایه ها که هر ســال در ماه ژوئن برگزار می شــود، گردهمایی دیگری اســت که احتماال 
حلقه ارتباطات شما را گسترش می دهد. 

کار داوطلبانه

ایــن یــک رســم بســیار رایــج اســت؛ تقریبــا 40 درصــد از ســاکنان 15 ســاله و بزرگتــر در کبــک )بیــش از 
دو میلیــون نفــر(، کار داوطلبانــه انجــام مــی دهنــد. ایــن فعالیــت دیرینــه در فرهنــگ محلــی بــرای توســعه 
شــبکه اجتماعــی و شــغلی خــود را دســت کــم نگیریــد و توجــه داشــته باشــید کــه کار داوطلبانــه در رزومــه 
شــما می توانــد تجربــه کاری در نظــر گرفتــه شــود. راه  هــای زیــادی بــرای داوطلــب شــدن وجــود دارد، ماننــد 
ــا  ــری، فرهنگــی، محیطــی ی ــا نقــش  هــای اجتماعــی، هن ــرای ســازمان  هــای اجتماعــی ب وقــت گذاشــتن ب

مــوارد دیگــر.

یافتن فرصت برای کار داوطلبانه

	 cabm.net :مرکز داوطلبان مونترال

	 benevolatlaval.qc.ca :مرکز داوطلبانه و خیریه الوال

	 benevolatrivesud.qc.ca :مرکز داوطلبان ساحل جنوبی

	 rabq.ca :شبکه اقدام داوطلبانه کبک

https://www.miltonpark.org/
https://www.cabm.net/
https://benevolatlaval.qc.ca/en/
https://www.benevolatrivesud.qc.ca/
https://www.rabq.ca/
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یافتن سازمان های استقبال کننده

در مونتــرال بــزرگ، بســیاری از ســازمان هــا بــرای تســهیل ادغــام تــازه واردان کار مــی کننــد. طیــف گســترده 
ای از خدمــات ماننــد کمــک بــه ســکونت، فعالیــت هــای شــبکه، حمایــت از خانــواده، گــردش هــای ورزشــی 

یــا فرهنگــی و غیــره وجــود دارد.

خــط تلفــن 211 و همچنیــن فهرســت راهنمای آنالین آن به شــما کمک مــی کند خدماتی را پیــدا کنید که از 
ســکونت شــما در 82 منطقه شــهری در مونترال بزرگ حمایت می کند. یک فهرســت به منابع برای مهاجران و 
جوامع فرهنگی اختصاص داده شــده اســت، اما منابعی نیز برای ورزش و تفریح، سیســتم قضایی، ســالمت، 

خانواده، شغل و درآمد پیدا خواهید کرد.

بخش »مشــخص کنید چه کســی می تواند به شــما کمک کند« در وب  ســایت Immigrant Québec فهرســت 
ـی از متخصصــان را ارائــه می دهد که به مهاجران بر اســاس موضوعات رتبه  بندی شــده مانند  راهنمــای آنالیـن

مشاغل، کارآفرینی، فرهنگ و تفریح، فراگیری، خدمات عمومی و غیره خدمات ارائه می کنند. 

immigrantquebec.com

شناخت مردم مونترال: آداب و رسوم و عادات روزانه

استفاده از "TU" غیررسمی 	

واژه غیررســمی "tu" )تــو( بــه طــور گســترده در کبــک اســتفاده مــی شــود، امــا نــه لزومــا در همــه موقعیــت 
هــا. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه از عقــل ســلیم اســتفاده کنیــد و بــا توجــه بــه موقعیــت هــا و افــرادی کــه 
بــا آنهــا روبــرو مــی شــوید تصمیــم بگیریــد. بــه عنــوان مثــال، شــما مــی توانیــد از کلمــه "tu" بــرای فــردی 
کوچکتــر یــا هــم نســل خــود اســتفاده کنیــد، در حالــی کــه واژه رســمی تــر "vous" )شــما( بــرای خطــاب بــه 
افــراد مســن مناســب اســت. وقتــی شــک داریــد کــدام واژه را اســتفاده کنیــد، مــی توانیــد از طــرف مقابــل 
ــت هــای  ــب در موقعی ــد. واژه "vous" اغل ــا واژه "tu" خطــاب کنی ــدارد او را ب ــا مشــکلی ن ــه آی بپرســید ک

بســیار رســمی ماننــد مصاحبــه اســتخدام یــا روابــط بــا مشــتری اســتفاده مــی شــود.

https://immigrantquebec.com/fr/
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صحت سیاسی 	

کبــک بــه دلیــل رویکــرد بســیار مصالحــه جویانــه خــود در گفتگــو، بحــث و حــل مشــکالت شــناخته مــی شــود 
و در نتیجــه روابــط آن بــا دیگــران بســیار محترمانــه و صمیمانــه اســت. در جامعــه ای کــه ارزش زیــادی 
بــرای افــراد قائــل اســت، انتقــاد همیشــه ســازنده و اغلــب بــر اســاس نــکات مثبــت اســت. افــراد مجادلــه 
گــر بایــد رویکــرد خــود را مالیــم تــر کننــد. بایــد از رویارویــی مســتقیم بــه هــر قیمتــی، بــه  ویــژه در مــالء 
عــام اجتنــاب شــود. ایــن امــر انجــام بحــث هــای معمــول بــا دوســتان نزدیــک را رد نمــی کنــد، امــا بایــد از 

نــزاع اجتنــاب شــود. 

تمام اطالعاتی که برای یک مهاجرت موفق به کبک نیاز دارید:

immigrantquebec.com

 ● Salon de l’immigration

 ● Networking

 ● Webinars

 ● Guides

 ● News

 ● Advice

 ● Testimonials

https://immigrantquebec.com/fr/
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برابری جنسیتی

برابــری جنســیتی هــم در منشــور حقــوق و آزادی هــای کانــادا و هــم در منشــور حقــوق بشــر و آزادی هــای 
کبــک بــه خوبــی جــا افتــاده اســت. اگرچــه هنــوز کارهــای زیــادی وجــود دارد کــه بایــد انجــام شــود، زنــان 
بــه ویــژه در زمینــه حقــوق و دســتمزد، آزادی زیــادی در جامعــه کبــک بــه دســت آورده  انــد و پســت  هــای 
مدیریتــی زیــادی دارنــد. مــردان بایــد بــه اظهــارات یــا نگــرش هایــی کــه ممکــن اســت در محــل کار و یــا 
زندگــی شــخصی آنهــا اشــتباه تعبیــر شــود، توجــه زیــادی داشــته باشــند. طنــز، حــوزه حساســی اســت و 
آنچــه ممکــن اســت در کشــور شــما خنــده دار باشــد، مــی توانــد در اینجــا بــه عنــوان تبعیــض جنســیتی 

تلقــی شــود. 

دوستی به سبک کبک

ــد، در  ــوان دوســتی در نظــر بگیرن ــه عن ــک را ب ــری مــردم کب ــد کــه معاشــرت پذی ــل دارن ــازه واردهــا تمای ت
حالــی کــه ایــن بیشــتر ســبک زندگــی آنهاســت. یــک بحــث بســیار دوســتانه و معمولــی در یــک مهمانــی 
بــه معنــای دوســتی جدیــد نیســت. همــه اینهــا بــه عــادت کــردن بــه قوانیــن اجتماعــی کبــک مربــوط مــی 
شــود و زمــان اغلــب بهتریــن همــراه شــما در ایجــاد روابــط پایــدار خواهــد بــود. بــه عنــوان مثــال، اگــر بــرای 
مهمانــی بــه خانــه یــک نفــر مــی  رویــد، تعجــب نکنیــد کــه افــراد نوشــیدنی  هــای خــود را بیاورنــد و آنهــا را 
بــه اشــتراک بگذارنــد. احوالپرســی نیــز منعکــس کننــده همــان تفــاوت هــای فرهنگــی اســت؛ یــک دســت 
دادن ســاده اغلــب جایگزیــن بوســه زدن روی گونــه یــا حتــی در آغــوش گرفتــن دوســتان نزدیــک مــی شــود. 

آب و هوا

آب و هــوا موضــوع مکــرر گفتگــوی بیــن همــکاران و دوســتان اســت. زمســتان یــک موضــوع محبــوب بــرای 
صحبــت کــردن اســت، بــه خصــوص در ژانویــه و فوریــه کــه ســرما مــی توانــد بســیار گزنــده باشــد!
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هاکی

تقریبــا یــک مذهــب دوم و موضــوع ایــده آلــی بــرای شــروع گفتگــو اســت. در فصــل ایــن مســابقات کــه 
از اکتبــر تــا آوریــل اســت، تیــم کانادایــی مونتــرال )بــا بیشــترین رکــورد برنــده شــدن در لیــگ ملــی هاکــی( 
اغلــب احساســات قــوی بســیاری را برمــی انگیــزد. امــا مراقــب باشــید کــه در هنــگام صحبــت دربــاره ایــن 
ــرای مثــال، اصطالحاتــی ماننــد پــاک )puck( و چکینــگ  موضــوع از اصطالحــات درســت اســتفاده کنیــد. ب

)checking( را یــاد بگیریــد. 
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خرید

ــالم  ــردن اق ــع ک ــه شــما در جم ــا منشــی ب ــدار ی ــر صندوق ــد اگ ــواد غذایــی، تعجــب نکنی ــد م ــگام خری هن
ــن داده و  ــد آنالی ــه شــما امــکان خری ــره  ای ب ــد. برخــی از فروشــگاه هــای زنجی ــداری شــده کمــک کن خری
خریدهایتــان را تحویــل مــی  دهنــد. در ســایر فروشــگاه هــای مــواد غذایــی، مــی  توانیــد پــس از پرداخــت 
پــول نقــد، بــا پرداخــت هزینــه اضافــی اندکــی، از آنهــا بخواهیــد کــه خریدهــای خــود را در محــل مــورد نظــر 
تحویــل بگیریــد. در صــورت تمایــل مــی توانیــد بــه شــخصی کــه مــواد غذایــی شــما را تحویــل مــی دهــد، 

انعــام بدهیــد. از ایــن کار شــما همیشــه قدردانــی مــی شــود!

چه محصوالتی در کدام فروشگاه ها هستند؟

ــک )SAQ( طیــف گســترده ای از شــراب هــا و ســایر نوشــیدنی  مشــروب: در شــرکت تولیــد مشــروب کب
هــای الکلــی را خواهیــد یافــت. ایــن شــرکت دولتــی انحصــار فــروش شــراب و ســایر نوشــیدنی هــای الکلــی 
را دارد. از آنجایــی کــه بیشــتر محصــوالت وارداتــی هســتند و مشــروبات الکلــی مالیــات ســنگینی دارنــد، 
قیمــت بطــری هــای مشــروب تقریبــا مشــابه ایــاالت متحــده، ولــی باالتــر از اروپــا یــا آمریــکای التیــن اســت. 
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اگــر بــه آبجــو عالقــه داریــد، مونتــرال دارای بســیاری از آبجوســازی هــای بــا کیفیــت بســیار بــاال اســت. مــی 
 Broue Pub( بــروی پــاب بروهاهــا ،)Dieu du Ciel( دیــو دو ســیئل ،)Pit Caribou( توانیــد بــه پیــت کاریبــو
Brouhaha(، آیــل دگارد )Isle-de-Garde( یــا هاریکانــا )Harricana( ســر بزنیــد. شــما همچنیــن مــی توانیــد 
آبجــو را در فروشــگاه هــای رفاهــی )بــه نــام "dépanneurs"( و در فروشــگاه هــای تخصصــی خریــداری کنیــد.

شــما اغلب عبارت "Apporter votre vin" )شــراب خود را بیاورید( را روی پنجره های رستوران می 
بینید. توضیح آن ساده است: موسساتی که ممکن است مجوز فروش مشروبات الکلی نداشته 
باشــند، پیشــنهاد می کنند که مشــتریان بطری های مشروب خود را بیاورند. توجه داشته باشید 
فروش مشروب بعد از ساعت 11 شب در فروشگاه های دارای مجوز و بعد از ساعت 3:00 صبح 
در بارهــا ممنــوع اســت. مصرف مشــروبات الکلی در مــکان های عمومی به ویژه پــارک ها ممنوع 

است، مگر در زمان صرف غذا، مانند پیک نیک.

 IGA، Provigo، Métro، Maxi، Super C، Adonis غذای عمومی: می  توانید همه چیزهای مورد نیاز خود را در
و سایر سوپرمارکت  ها پیدا کنید. برای قیمت های تخفیف خورده، ارزش آن را دارد که یک کارت عضویت از 
Costco Wholesale خریــد کنیــد کــه محصوالت را به صورت عمده در فروشــگاه های انبار خود به فروش می 

رساند.

محصوالت وارداتی: مردم کشورهای اروپایی می توانند محصوالت خاصی را در فروشگاه های مواد غذایی ویژه 
مونتــرال ماننــد La Vieille Europe در بلوار ســنت لوران، ســوپرمارکت کالســیک میالنــو در ایتالیای کوچک یا 
Gourmet Laurier در خیابان لوریر غربی پیدا کنند. دوســتداران ســوپرمارکت های آســیایی گزینه های بسیار 
زیــادی دارنــد کــه از محله چینی ها یا ســوپرمارکت بــزرگ Marché Hawaï )که نام آن گمراه کننده اســت( در 
بلوار Pie-IX شروع می شود. کسانی که دلتنگ آفریقای شمالی هستند، می توانند به محله مغرب کوچک در 
Parc-Exten-( بروند. خیابان ژان تالون غربی در پارک اکستنشــن )Jean-Talon East )شــرق ژان تالون شــرقی 

sion( شما را در یک سفر به هند می برد، در حالی که سوپرمارکت سابور التینو )Sabor Latino(، یک موسسه 
خانوادگی در ال پتیت پاتری )La Petite-Patrie(، شما را غرق در طعم های آمریکای التین می کند.
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ایــن محصــوالت وارد شــده از سراســر جهــان بــه طــور کلــی شــروع بــه ورود بــه قفســه  هــای ســوپرمارکت  
هــای معمولــی کــرده  انــد کــه بــا نیازهــای مشــتریان جهانــی خــود در حــال ســازگار شــدن هســتند. 

نانوایی ها و شــیرینی فروشــی ها: از تعداد گزینه های موجود شــگفت زده خواهید شــد. تعداد بیشــماری از 
 Les Co’Pains و Première Moisson، Mamie Clafoutis، Au Pain Doré فروشــگاه  هــای محلــه  ای از جملــه
d’abord وجود دارد که هر کدام دارای فروشگاه  های متعددی هستند. همچنین نباید نان شیرینی حلقوی را 
Saint- )نادیده بگیریم که یک خوراکی خاص در مونترال است و می  توانید آن را در خیابان  های سنت ویاتور 

Viateur(، فیرمونت )Fairmount( و بوبین )Beaubien( میل کنید.

Chapters-In- این موارد را می  توانید در فروشگاه  های زنجیره ای مانند  روزنامه، کتاب، دی  وی  دی و سی  دی:
digo، Archambault، Renaud-Bray و Multimags پیــدا کنیــد. ایــن شــهر همچنین دارای کتابفروشــی های 

مستقل فرانسوی و انگلیسی زبان است.

Rona، Home Depot، Ré- فروشــگاه  های ابزارآالت و یراق فروشــی و ســخت  افزار از فروشــگاه  هایی مانند:
no-Dépôt، Canadian Tire و BMR دیــدن کنیــد. Dollarama همچنیــن اقــالم رایــج را با قیمت های تخفیف 

خورده ارائه می دهد. 

 Jean Coutu، لوازم آرایشــی، بهداشــت شــخصی، لوازم خانگی و بهداشتی: به فروشــگاه های زنجیره ای مانند
Pharmaprix، Familiprix یــا Uniprix برویــد کــه خدمات داروخانه و همچنین داروهای نســخه دار را ارائه می 
دهند. آنها همچنین خدمات عکس را )مخصوصا برای اسناد رسمی( ارائه می دهند و اغلب دارای یک فروشگاه 

canadapost.ca .پستی هستند. برای ارسال پاکت نامه یا بسته، به پست کانادا بروید

 Lozeau یا La Source، Best Buy محصــوالت فنــاوری چنــد رســانه ای: می توانید به فروشــگاه هاـیـی ماننــد
مراجعــه کنیــد. آخریــن مــورد در زمینه عکاســی و فیلمبرداری تخصص دارد. در نهایت، ســه فروشــگاه اپل در 

مونترال )مرکز شهر(، الوال و پونته کلر )Pointe-Claire( وجود دارد. 

محصوالت اصلی: فروشگاه های رفاهی معروف کبک )"depanneurs"( در صورت نیاز به یک کاالی اساسی یا 
خرید نوشــیدنی ها و تنقالت لحظه آخری، واقعا مشــکل گشــا هستند! آنها تقریبا در همه جا یافت می شوند 

و اغلب ساعات کار طوالنی دارند و برخی از آنها 24 ساعته باز هستند.
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بازارهای عمومی

این قلمروهای طعم و مزه، هر روز باز هستند اما ساعت  کار آنها بسته به روز متفاوت است. 

شــناخته شــده تریــن آنهــا قطعــا ژان تالــون )یـکـی از بزرگتریــن هــا در آمریــکای شــمالی( اســت کــه 
اجنــاس خــود را در ایتالیــای کوچــک، بــه فاصلــه پنــج دقیقــه پیــاده روی از ایســتگاه متــرو ژان تالــون بــه 
فــروش مــی رســاند. در تمــام فصــول مــی توانیــد نوشــیدنی هــای مخصــوص محلــی ماننــد شــراب ســیب 
و شــیره درخــت افــرا و همچنیــن انــواع گوشــت هــا و پنیرهــای بــا کیفیــت را در اینجــا پیــدا کنیــد. ایــن 
بــازار همچنیــن بــه  خاطــر فروشــگاه  هــای غذاهــای عالــی و ادویــه  هــای نامتعــارف و همچنیــن غرفــه  هــا و 

رســتوران  هایــش محبــوب اســت، کــه بــرای اســتراحت در حیــن خریــد بســیار مناســب هســتند.

ـی جزیــره، در چند قدمــی کانال الچین، بــازار اتواتــر )Atwater market(، یـکـی از زیباترین  در بخــش جنــوب غرـب
 MercierHochelaga-Maisonneuve Borough در Maisonneuve ساختمان  های آرت دکو مونترال قرار دارد. بازار

و بازار الچین نیز ارزش بازدید دارند.

	 marchespublics-mtl.com :همه چیز درباره بازارهای عمومی شهر

انجمـن بازارهـای عمومـی کبـک )AMPQ( بـرای گسـترش محدوده جسـتجوی شـما به منطقه اطـراف مونترال  	
ampq.ca :بسـیار مفید خواهد بـود

مراکز خرید و خیابان ها

اگــر اهــل خریــد هســتید، بایــد خیابــان ســنت کاتریــن، بزرگتریــن خیابــان خریــد مونتــرال، بــا بســیاری از 
بوتیــک هــای مــد بیــن المللــی آن را کشــف کنیــد. فروشــگاه  هــای بــزرگ Hudson’s Bay و Simons نیــز 
در آنجــا هســتند. خیابــان ســنت دنیــس، خیابــان مونــت رویــال و همچنیــن بلــوار ســنت لــورن از دیگــر 
ــده ای توســط  ــه طــور فزاین ــد هســتند. متاســفانه ایــن مراکــز در حــال حاضــر ب ــان هــای اصلــی خری خیاب
مصــرف کنندگانــی طــرد شــده انــد کــه بــه مراکــز خریــد روی مــی آورنــد، چــرا کــه گزینــه هــای بیشــتری 

نســبت بــه فروشــگاه هــا دارنــد و همچنیــن پارکینــگ ارائــه مــی دهنــد.

https://www.marchespublics-mtl.com/
https://ampq.ca/
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مونترال دارای چند مرکز خرید عمده با فروشــگاه های زنجیره ای از انواع مختلف )رســتوران، کفش فروشــی، 
دکوراســیون، ارائه دهندگان تلفن، بوتیک های مد، لوازم آرایشــی و غیره( زیر یک سقف است. شناخته شده 
تریــن آنهــا در مرکــز شــهر Complexe les Ailes، Eaton Center و Complexe les Ailes هســتند. در مناطــق 
دورافتاده، خریداران به مرکز Rockland، Carrefour Laval یا Quartier DIX30 )در ساحل جنوبی( می روند، که 

مجموعه عظیمی با بیش از 300 فروشگاه است.

خوب است بدانید

فروش مشــمول هیچ مقرراتی نیســت، بنابراین فروشــگاه ها در تمام طول ســال تخفیف ارائه می دهند. فروش به 
ویژه در جمعه سیاه، روز بعد از شکرگزاری آمریکا و روز باکسینگ، 26 دسامبر خوب است.

ساعات کاری فروشگاه

ــه  ــاز هســتند و ســاعات کاری آنهــا مــی توانــد بســته ب اکثــر فروشــگاه هــا در کبــک، هفــت روز هفتــه ب
هــر بخــش متفــاوت باشــد. فروشــگاه  هــای خــرده  فروشــی مرکــز شــهر، کــه بــه عنــوان منطقــه توریســتی 
تعییــن شــده  انــد، در صــورت تمایــل )حداقــل تــا ســال 2020( مجازنــد 24 ســاعته بــاز بماننــد. منطقــه مــورد 
 Quartier des( ـی هــا، محلــه التیــن، کوارتیــر د اســپکتکلز نظــر شــامل کازینــو د مونتــرال، محلــه چیـن

spectacles(، مونتــرال قدیــم و ویلــج اســت. 

فروشگاه ها معموال در ساعات زیر باز هستند.

دوشنبه تا چهارشنبه، 9:00 صبح تا 6:00 بعد از ظهر. 	

پنجشنبه و جمعه از ساعت 9:00 صبح تا 6:00 بعد از ظهر. 	

شنبه، 9:00 صبح تا 5:00 بعد از ظهر. 	

یکشنبه، 12:00 ظهر تا 5:00 بعد از ظهر 	

ســوپرمارکت ها معموال هر روز تا ســاعت 9 شــب و فروشــگاه های رفاهی تا ســاعت 11:00 شــب باز هستند. 
)اگرچه برخی از آنها 24 ساعته باز هستند(.
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خدمات و پرداخت انعام

در کبــک اکثــر کاالهــا و خدمــات مشــمول مالیــات فــروش هســتند کــه توســط دولــت هــای کانــادا و کبــک 
اخــذ مــی شــود.

مالیات بر کاالها و خدمات کانادا GST :5درصد از قیمت فروش 	

	 )GST درصد )محاسبه بر اساس قیمت فروش قبل ازQST :9.975 مالیات بر فروش کبک

محصوالت معاف از مالیات

در اینجا فهرستی جزئی از محصوالت معاف از مالیات آورده شده است.

غذاهای اصلی )گوشت، تخم مرغ، غالت، لبنیات، ماهی( 	

آب، آب میوه و نوشیدنی در بطری های بیش از 600 میلی لیتر 	

غذای کودک آماده و بسته بندی شده 	

بستنی در ظروف و کیک های کوچک مختلف 	

توجه

اقالم خریداری شــده در فروشــگاه های اجناس دست دوم مشمول مالیات هستند، به استثنای فروشگاه هایی که 
توسط یک موسسه خیریه ثبت شده اداره می شوند.

بــه اســتثنای مــوارد نــادر، ایــن مالیــات هــا در برچســب قیمــت لحــاظ نمــی شــوند، بنابرایــن بــرای تعییــن 
کل صــورت حســاب خــود بایــد 15 درصــد بــه آن اضافــه کنیــد.
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اگر در رستوران برای شما غذا سرو شود، مرسوم است که 15 درصد از مبلغ صورت حساب را قبل از مالیات به 
عنوان انعام پرداخت کنید، اما در صورت تمایل می توانید این مبلغ را افزایش دهید.

در بارها، دادن 1 یا 2 دالر کانادا برای هر نوشیدنی و 1 یا 2 دالر کانادا برای رختکن امری معمول 
است. در کافه های دارای پیشخوان و همچنین رستوران های فست فود، انعام دادن الزم نیست. 
با این حال، دیدن یک جعبه دریافت انعام در نزدیکی پیشــخوان رایج اســت، ولی انعام دادن به 

صالحدید هر فرد واگذار می شود.

برای سایر خدمات مانند آرایشگاه یا تاکسی، مرسوم است که 10 تا 15 درصد صورتحساب را انعام دهید.

شبکه های تبادل و خدمات

آیــا همبســتگی بــرای شــما الهــام بخــش اســت؟ بانــک تبــادل خدمــات اجتماعــی )BECS( یــک سیســتم 
ــادا اســت. ــه ای مبتنــی بــر مهــارت هــای هــر فــرد اســت. هزینــه عضویــت ســاالنه در آن 15 دالر کان مبادل

becs.ca

همچنیــن بــه شــبکه آکاردئــون )Accorderie network( توجــه کنیــد کــه در سراســر مونتــرال بــزرگ و دیگــر 
نقــاط کبــک وجــود دارد. ایــن شــبکه در ســال 2002 ایجــاد شــد و بــه اعضــای خــود یــک سیســتم مبادلــه ای 

accorderie.ca .بــرای خدمــات آموزشــی مبتنــی بــر همــکاری بیــن افــراد ارائــه مــی دهــد

troctestrucs.qc.ca .را بررسی کنید Troc-tes-Trucs همچنین می توانید وب سایت

فراموش نکنید که 

گروه های فیسبوک را در محله خود دنبال کنید: ساکنان طیف گسترده ای از کاالها و خدمات را مبادله می کنند یا 
آنها را با قیمت های متوسط می فروشند. 

https://becs.ca/cgi-bin/dsppage.cgi?/index.php
https://www.accorderie.ca/
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آیا با شهر مونترال به مشکل بر خورده اید؟

آمبودزمــان )Ombudsman( مونتــرال مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد؛ ایــن ســرویس، محرمانــه، رایــگان و 
موثــر اســت. هــر شــخصی کــه فکــر مــی  کنــد در اثــر تصمیــم، اقــدام یــا فروگــذاری ایــن شــهر زیــان دیــده 

ombudsmandemontreal.com .اســت، مــی  توانــد بــا آمبودزمــان مونتــرال تمــاس بگیــرد

https://ombudsmandemontreal.com/
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استفاده از خدمات شهری

خدمات شهر مونترال برای تازه واردان

ایــن کالن شــهر کــه محــل زندگــی تعــداد زیــادی از تــازه واردان بــه کبــک اســت، یــک ســایت جســتجوی 
شــخصی بــه نــام »مونتــرال، آغــازی جدیــد« راه انــدازی کــرده اســت. ایــن پورتــال اطالعاتــی دسترســی بــه 
منابــع گســترده ای را فراهــم مــی کنــد کــه رویــه هــای اداری، خدمــات بهداشــتی، مســکن، شــغل، تحصیــل 

ville.montreal.qc.ca/nouveaudepart .و غیــره را بــر اســاس وضعیــت مهاجــرت پوشــش مــی دهــد

خدمات آنالین

سایت شهر مونترال به شما امکان دسترسی به اطالعات گسترده از جمله موارد زیر را می دهد:

زندـگی اجتماـعی و آمـوزش: آمـوزش، خدمـات مراقبـت از کـودکان، بـاغ های اجتماعی، کتابخانـه ها و مراکز  	
فرهنـگی، فهرسـت آژانـس های خدمات شـهروندی و غیره.

محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار: ترویـج محلـه هـای سـبز و محلـه های زیسـت محیـطی و مراکز بـوم گردی،  	
اقدامـات شـهری برای توسـعه پایـدار و غیره.

پاکسـازی                          	 روـبی،  بـرف  عملیـات  زبالـه،  آوری  جمـع  روزهـای  روـبی:  بـرف  و  نگهـداری  زبالـه،  آوری  جمـع 
غیـره. و  محلـه 

قانون و مقررات: آئین نامه های شهرداری، مجوزها و تخلفات، دعاوی علیه شهر 	

https://ville.montreal.qc.ca/nouveaudepart/


180راهنمای تازه واردان مونترال

برای یک مونترال شهروند پسند

فیــر مونتــرال )Faire Montréal( یــک پلتفــرم بــرای بحــث بیــن شــهر و شــهروندان اســت کــه هــدف آن 
بســیج کــردن جامعــه بــرای انجــام پــروژه هــای مفیــد و پایــدار اســت کــه در 12 اکوسیســتم از جملــه یــک 
شــهر مســئول در برابــر محیــط زیســت، شــهر دیجیتــال و بــاز، شــهری بــا فضاهــای همــکاری یــا یــک شــهر 
بیــن المللــی، گــروه بنــدی شــده انــد. بــرای مشــارکت دادن شــهروندان در ده  هــا پــروژه، از فراخــوان بــرای 
مشــارکت عمومــی گرفتــه تــا ایجــاد ابزارهایــی بــرای انــدازه  گیــری منافــع اجتماعــی و اقتصــادی ســرمایه  
گــذاری  هــای انجــام شــده، ایــن شــهر روش  هــای نوآورانــه  ای را بــرای همــکاری توســعه داده اســت. 

fairemtl.ca

مسکن و مالیات: حساب مالیاتی، برنامه های کمک مالی برای مسکن و غیره. 	

ville.montreal.qc.ca :)بخش خدمات شهری(

311، خط اطالعات

خــط تلفــن "دسترســی بــه شــبکه مونتــرال" کــه در ســال 2007 راه انــدازی شــد، بــه پرســش هــای کاربــردی 
ــن درخواســت  ــط همچنی ــن خ ــد. ای ــی ده ــه پاســخ م ــع آوری زبال ــا جم ــه ی ــد ســاعت کاری کتابخان مانن

خدمــات شــهری یــا شــکایات را مــی پذیــرد.

خط 311 از دوشنبه تا جمعه، 8:30 صبح تا 8:30 شب و شنبه ها، یکشنبه ها و تعطیالت از ساعت 9:00 صبح 
تا 5:00 بعد از ظهر در دسترس است.

خدمات پلیس شهری

SPVM )اداره پلیــس مونتــرال( همچنیــن خدمــات محلــی را بــه شــهروندان ارائــه مــی دهــد. مــی توانیــد بــا 
یکــی از 32 ایســتگاه محلــه واقــع در سراســر شــهر تمــاس بگیریــد. در مواقــع اضطــراری بــا 911 تمــاس بگیریــد.

https://www.negotiatingtheterms.com/
https://montreal.ca/
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دسترسی به مراقبت

چه چیزی تحت پوشش است و چه چیزی تحت پوشش نیست 

اگر کارت بیمه درمانی مدیریت بیمه سالمت کبک )RAMQ( دارید )carte soleil(، هزینه بسیاری از اقدامات 
پزشــکی به شــما بازپرداخت می شــود. این امر در مورد همه مالقات ها و اقدامات انجام شــده توســط پزشک 
عمومی یا متخصص صدق می کند. این موارد شامل تشخیص و درمان تراپی، درمان های روانپزشکی، جراحی، 

رادیولوژی و بیهوشی است.

توجه

ـی کــه مراجعــه به سیســتم مراقبت  های بهداشــتی بیــش از حد زیاد اســت، زمان انتظار بــرای مراجعه به  از آنجاـی
متخصص بسیار طوالنی است.
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برخــی از مراقبــت هــا تحــت پوشــش سیســتم مراقبــت هــای بهداشــتی عمومــی کبــک نیســت. مراقبــت 
هــای دندانــی و چشــمی )مثــال معاینــات چشــم و لنزهــای طبــی( در ایــن دســته قــرار مــی گیرنــد کــه در هــر 
دو مــورد، هزینــه هــا مــی توانــد زیــاد باشــد. برخــی از افــراد در صورتــی کــه کارفرمــای آنهــا بیمــه گروهــی 

ارائــه ندهــد، بیمــه خصوصــی تکمیلــی را بــرای جبــران هزینــه هــا انتخــاب مــی کننــد.

برای راهنمایی در انتخاب بیمه خصوصی به وب سایت آمبودزمان برای بیمه عمر و سالمت مراجعه کنید.

olhi.ca

توجه

خدمــات دندانپزشــکی بــرای کــودکان زیر 10 ســال رایگان اســت. مراقبت های چشــمی بــرای کودکان زیر 18 ســال و 
سالمندان باالی 65 سال رایگان است. 

دوره انتظار

یــک دوره انتظــار ســه ماهــه ممکــن اســت بــرای ســاکنان جدیــد کبــک اعمــال شــود. ایــن بــدان معناســت 
کــه آنهــا بایــد هزینــه هــای مرتبــط بــا ســالمت خــود را در ایــن دوره پوشــش دهنــد. اگــر شــما هــم چنیــن 
 Manulife یــا Desjardins، La Capitale، Sun Life وضعیـتـی داریــد، مــی توانیــد از موسســاتی ماننــد
بیمــه موقــت خصوصــی بگیریــد. توجــه داشــته باشــید کــه دوره انتظــار بــرای زنــان بــاردار اعمــال نمــی شــود.

اگــر از یـکـی از کشــورهای اروپایی مانند فرانســه، بلژیــک یا رومانی، که با کبک توافقنامــه امضا کرده اند آمده 
باشــید، این دوره انتظار اعمال نمی شــود. با این حال، شــما باید مدرک بیمه یا گواهی عضویت در سیســتم 

تامین اجتماعی کشور خود را ارائه دهید.

برای لیست کامل کشورهایی که توافقنامه امضا کرده اند، به وب سایت RAMQ مراجعه کنید: 

ramq.gouv.qc.ca/en/immigrants-foreign-workersstudents/health-insurance/Pages/agree-
ments-other-countries.aspx

https://olhi.ca/
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr
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)carte soleil( بیمه دارو و کارت خورشید

ــام در ســامانه مدیریــت  ــه کبــک انجــام دهیــد، ثبــت ن ــگام ورود ب یکــی از اولیــن کارهایــی کــه بایــد هن
بیمــه ســالمت کبــک )RAMQ( بــرای دریافــت کارت بیمــه درمانــی خــود اســت کــه اغلــب بــه دلیــل تصویــر 
خورشــید روی کارت، کارت خورشــید )Carte Soleil( نامیــده مــی شــود. ایــن کارت بــه شــما امــکان 
دسترســی بــه خدمــات رایــگان ارائــه شــده توســط سیســتم مراقبــت هــای بهداشــتی و طــرح بیمــه عمومــی 

داروهــای تجویــزی را مــی دهــد.

ـی کــه بــرای اولین بار در ســامانه مدیریت بیمه ســالمت کبک ثبت نام می کنید، پوشــش بیمه داروهای  زماـن
تجویزی به صورت خودکار انجام می شود، چرا که این اقدامی اجباری است. داروهای تجویزی رایگان نیستند، 
امــا فقــط بخــش کوچـکـی از هزینه آنها باید پرداخت شــود )یک اعانه( که ســقف آن 88.83 دالر کانادا در ماه 
اســت. بــه عنــوان مثال برای افرادی که از طریق کارشــان بیمــه خصوصی دریافت کرده انــد، این هزینه تحت 
پوشش آن طرح خصوصی قرار می گیرد. بنابراین فراموش نکنید که این موضوع را به مدیریت بیمه سالمت 

کبک اطالع دهید تا از سیستم عمومی خارج شوید. 

تحــت پوشــش طــرح عمومــی، بایــد حــق بیمــه ای )از 0 تــا 667 دالر کانــادا تحــت نــرخ هــای الزم االجــرا 
از 1 ژوئیــه 2017( را پرداخــت کنیــد، کــه در اظهارنامــه مالیــات بــر درآمــد ســاالنه شــما اعــالم مــی شــود.

توجه

ســاکنان موقت به اســتثنای چند مورد، واجد شــرایط بیمه دارویی نیســتند، اما می توانند بیمه خصوصی شــخصی 
ramq.gouv.qc.ca .دریافت کنند

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr
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بیمه خصوصی و طرح های کارفرما

ـی( ارائــه مــی دهنــد کــه  ـی تکمیـل برـخـی از کارفرمایــان بــه کارکنــان خــود بیمــه گروهــی )بیمــه درماـن
برخــی از مراقبــت هــای ارائــه نشــده توســط RAMQ، ماننــد مراقبــت هــای دندانپزشــکی و بینایــی، خدمــات 
روانشــناس، طــب ســوزنی، ماســاژ درمانگــر و غیــره را پوشــش مــی دهــد. انــواع مراقبــت هــای تحــت 

ــاوت اســت. ــن طــرح هــا بســیار متف ــا، بی ــه آنه ــغ اختصــاص داده شــده ب پوشــش و مبال

از کجا می توان مراقبت دریافت کرد

داروخانــه هــا و مراکــز خدمــات جامعــه محلــی معمــوال مــی تواننــد لیســتی از پزشــکان و منابــع مراقبــت 
هــای بهداشــتی نزدیکتــان را بــه شــما ارائــه دهنــد.

ســایت هــای زیر به شــما کمک مــی کنند خدمات مراقبت های بهداشــتی مانند مراکز خدمــات جامعه محلی، 
کلینیک ها، بیمارستان ها و غیره را در نزدیکی خود پیدا کنید. 

	 santemontreal.qc.ca :جزیره مونترال

	 lavalensante.com :الوال

	  santelaurentides.gouv.qc.ca :)Laurentians( ساحل شمالی

	  santemonteregie.qc.ca :)Montérégie( ساحل جنوبی

هنگامی که به یک متخصص مراقبت های بهداشتی مراجعه می کنید، به یاد داشته باشید که 
کارت بیمه خود را همراه داشــته باشــید، در این صورت نیازی به پرداخت هزینه های پزشــکی از 
قبــل نداریــد. همچنین اطمینان حاصل کنید که پزشــک یا متخصصی که می خواهید ببینید، در 
سیستم بیمه درمانی کبک ثبت نام کرده است، بنابراین نیازی به پرداخت هزینه مشاوره ندارید. 

https://www.lavalensante.com/
https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/
https://santemonteregie.qc.ca/
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پزشک خانواده 	

ــه  ــن توجــه داشــته باشــید ک ــک کار ســاده ای نیســت. همچنی ــواده در کب ــک پزشــک خان ــردن ی ــدا ک پی
پزشــکان در اینجــا بــه تمــاس هــای خانگــی پاســخ نمــی دهنــد. ســاده تریــن راه حــل ایــن اســت کــه نــام 
خــود را در لیســت انتظــار بــرای دسترســی بــه پزشــک خانــواده قــرار دهیــد. بــا ایــن حــال، بــرای شــرایطی کــه 
نیــاز بــه مراقبــت ویــژه دارد، ماننــد بــارداری، ارائــه خدمــات ســریعتر خواهــد بــود. در ایــن صــورت، لطفــا بــا 

مرکــز خدمــات جامعــه محلــی در همســایگی خــود تمــاس بگیریــد.

	 )CLSC( مراکز خدمات جامعه محلی

بیشــتر ایــن موسســات عمومــی مشــاوره هــای پزشــکی را بــدون نیــاز بــه گرفتــن وقــت قبلــی انجــام مــی 
دهنــد، کــه بــه ایــن معنــی اســت کــه زمــان انتظــار بــرای آنهــا گاهــی اوقــات طوالنــی مــی شــود. خدمــات 

اجتماعــی نیــز در آنجــا موجــود اســت.

توجه

مراکــز خدمــات جامعــه محلی تمــام مراقبت ها را ارائه نمی دهند. برای جلوگیــری از اتالف وقت، در مورد مراقبت و 
خدمات ارائه شده توسط مرکز خدمات جامعه محلی که می خواهید بازدید کنید اطالعات کسب کنید، تا در صورت 

لزوم، شما را به مکان مناسب راهنمایی کند.

کلینیک ها 	

در این ساختارها، چه در گروه های پزشکی خانواده )GMF( و چه در واحدهای پزشکی خانواده )UMF(، پزشکان 
با همکاری ســایر متخصصان مراقبت های بهداشــتی )پرســتاران، روانشناسان، حرکت شناسان و غیره( کار می 
کنند. در اینجا مجددا آگاه باشید که اگر یک مشاوره حضوری را انتخاب می کنید، باید صبور باشید یا صبح 
خیلی زود بیدار شــوید. یک صف انتظار اغلب قبل از باز شــدن درب ها، بر اســاس اصل اولین حضور، اولین 
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نوبت، تشکیل می شود. برای جلوگیری از ازدحام، برخی از کلینیک ها این گزینه را ارائه می دهند که یک روز 
قبل از آن وقت مالقات بگیرید. راه حل دیگر: استفاده از سرویس فراخوان است که جلو رفتن شما را در صف 

انتظار به شما اطالع می دهد، اما برای این سرویس هزینه ای دریافت می شود.

توجه داشته باشید که

دسترسی به متخصص مستلزم معرفی نامه توسط یک پزشک است. با این حال، برای قرار مالقات با دندانپزشک یا 
اپتومتریست )چشم پزشک( نیازی به معرفی نامه نیست، اما هزینه ها بین پزشکان متفاوت است.

همچنیــن مــی توانیــد از طریــق وب ســایت Bonjour-santé یــک مشــاوره رایــگان در کلینیــک معمــول خــود 
دریافــت کنیــد. مشــترکین همچنیــن مــی تواننــد بــه متخصــص پزشــکی دسترســی داشــته باشــند یــا در 
همــان روز بــدون پرداخــت هزینــه )15.25 دالر کانــادا بــه عــالوه مالیــات بــرای غیــر مشــترکین( بــا پزشــک 

قــرار مالقــات بگذارنــد.

موارد اضطراری 	

در صورتــی کــه شــرایط ایجــاب کنــد، مــی توانیــد به صورت 24 ســاعته بــه اورژانس نزدیکترین بیمارســتان 
مراجعــه کنیــد. بــرای جلوگیــری از ازدحــام در ایــن واحدهــای شــلوغ، مــی توانیــد بــا 811، شــماره اطالعــات-

ســالمت )Info-Santé( تمــاس بگیریــد کــه 24 ســاعت شــبانه روز نیــز در دســترس اســت. اگــر در مــورد 
وضعیــت خــود شــک داریــد، یــک پرســتار شــما را بــه محــل مناســب راهنمایــی مــی کنــد.

چند شماره تماس مفید 	

911: پزشــکان، آمبوالنــس هــا، آتــش نشــانان، پلیــس بــرای شــهر کبــک و مونتــرال. در ســایر نقــاط اســتان 
بــا شــماره 0 تمــاس بگیریــد.

 )Centre Antipoison Du Québec( 1 800 463-5060: مرکز ضد سم
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گردش در مونترال بزرگ

بــرای کشــف جاذبــه هــای مونتــرال و مناطــق اطــراف آن و همچنیــن برنامــه ریــزی بــرای گــردش از هــر نوعــی، 
وب ســایت هــای دفتــر گردشــگری مــکان خوبــی بــرای شــروع این کار هســتند.

	 mtl.org :جزیره مونترال

	 turistikelaval.com :الوال

	  laurentides.com :)Laurentians( ساحل شمالی

	 turistike-monteregie.qc.ca: )Montérégie( ساحل جنوبی

خوب است بدانید

کارت Acès Montréal )8 دالر کانادا( برای حدودا صد مکان در سراســر شــهر )فعالیت های ورزشــی، کنســرت ها، 
نمایش ها، ســینماها، تئاترهای زنده، جشــنواره ها و غیره( تخفیف ارائه می کند. برای کســب اطالعات بیشــتر به 

ville.montreal.qc.ca/carteaccesmtl .لینک روبرو رجوع کنید

https://www.mtl.org/en
https://www.laurentides.com/fr
https://montreal.ca/programmes/carte-acces-montreal
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تفریح در تمام فصول

در هــوای بارانــی یــا آفتابــی، حتــی در ســرمای زمســتان، مــردم مونتــرال همیشــه بــرای یــک گــردش آمــاده 
هســتند. 19 پــارک بــزرگ مونتــرال از جملــه دو مزونــو )de Maisonneuve(، الفونتــن )La Fontaine(، ژاری 
)Jarry(، ژان-مانــس )Jeanne-Mance( و ژان دراپــو )JeanDrapeau(، رفتــن بــه فضــای بــاز را آســان مــی 
کننــد. ســاکنان شــهر بــه ویــژه بــه ایــن فضاهــای ســبز عالقــه دارنــد و هــر آخــر هفتــه تابســتان بــرای قــدم 
ــه آنجــا  ــد فرزندانشــان ب ــا جشــن تول ــف، پیــک نیــک ی زدن، اســتراحت، شــرکت در فعالیــت هــای مختل
مــی رونــد. بــا داشــتن 880 کیلومتــر مســیر ویــژه دوچرخــه، دوچرخــه ســواری در ایــن شــهر یــک ســرگرمی 
بســیار محبــوب اســت، همانطــور کــه اســکیت روی یــخ در زمســتان )بــا 260 پیســت و زمیــن هــای یخــی 
ــاز و 48  نگهــداری شــده( یــا شــنا در تابســتان محبــوب اســت. شــهر بــه طــور کلــی دارای 74 اســتخر روب
اســتخر سرپوشــیده اســت کــه بزرگتریــن آنهــا در مجموعــه کلود-روبیــالر )Claude-Robillard complex( و 
پــارک المپیــک قــرار دارنــد. عالقــه منــدان بــه کوهنــوردی مــی تواننــد در مســیر 15 کیلومتــری کــه ســه قلــه 

کــوه رویــال را بــه هــم متصــل مــی کنــد، پیــاده روی کننــد. 

)مرکــز طبیعــت در الوال( Centre de la nature à Laval، یــک پارک شــهری با بیش از 50 هکتار 
مساحت است که برای انجام فعالیت های بیرون از خانه به همراه خانواده یا با دوستان مناسب 
اســت. همیــن امــر در مــورد پــارک میشــل-چارتراند )Parc Michel-Chartrand( در لونگوی صادق 

است، جایی که ساکنان می توانند در هر فصلی از طبیعت لذت ببرند.

خوب است بدانید

 Habitat به رفتینگ بروید یا روی رودخانه سنت الرنس در )Lachine Rapids( در مونترال می  توانید در الچین رپیدز
67 موج سواری کنید. 
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	 ville.montreal.qc.ca/grandsparcs :پارک های بزرگ مونترال

پارک مونت رویال 	

	 laval.ca/centredelanature/Pages/Fr/accueil.aspx :مرکز طبیعت الوال

	 longueuil.quebec/en/parc-michel-chartrand :پارک میشل-چارتراند

امکانات و رویدادهای ورزشی و تفریحی

عالقــه منــدان بــه ورزش مــی تواننــد از امکانــات باکیفیـتـی لــذت ببرنــد کــه فعالیــت هــای تفریحــی 
ماننــد رقــص، نقاشــی یــا موســیقی را بــرای همــه ارائــه مــی دهنــد. بزرگتریــن آنهــا عبارتنــد از مرکــز پیــر 
شــاربونو )Centre Pierre-Charbonneau(، یــک مجموعــه چنــد رشــته ای در قلــب پــارک المپیــک، مجتمــع 
تفریحــی گدبــوآ )Gadbois( در منطقــه سودوِاســت )Sud-Ouest( در جزیــره مونتــرال و مجموعــه ورزشــی 
کلود-روبیــالر کــه در آنتــی کارتیرویــل بــورو )Ahuntsic-Cartierville Borough( قــرار دارد. پــارک ژان دراپــو 
ــوو )Gilles-Villeneuve(، ســواحل و همچنیــن  دارای مجموعــه آبــی، حوضچــه المپیــک، پیســت ژیل-ویلن
ــه موجــود اســت. از وب ســایت  مســیرهای دوچرخــه  ســواری اســت. تجهیــزات دیگــری هــم در هــر محل

sportsmontreal.com .ــه خــود دیــدن کنیــد محل

برای زمستان لباس گرم بپوشید

زمستان های کبک به داشتن هوای سرد، برف زیاد، رطوبت و وزش باد معروف است. انتخاب لباس مناسب 
امــری حیاـتـی اســت و افــراد تازه وارد باید از قبل بــرای این موضوع برنامه ریزی کنند. از پوشــیدن چکمه های 
مخصوص دما 40- درجه ســانتی گراد گرفته تا پوشــیدن چندین الیه لباس روی هم، نکته مهم این اســت که 
در زمان انجام برنامه روزانه خود یا هنگام انجام فعالیت های خارج از منزل، همیشه بدن خود را گرم و خشک 
نگه دارید. از میان بســیاری از فروشــگاه های زنجیره  ای تخصصی در کبک، یک فروشــگاه به نام برادور هیوار 
)Brador Hiver( وجود دارد که حتی کارگاه  هایی را ســازماندهی می  کند تا به درســتی لباس مناســب اعضای 
خانــواده را ارائــه کنــد. این کارگاه ها مشــاوره های شــخصی از کارشناســانی ارائه می دهند که به شــما کمک               

bradorhiver.com .می کند لباس متناسب با نیاز و نوع بدن خود را تعیین کنید

https://montreal.ca/parcs-et-nature
https://www.laval.ca/centredelanature/Pages/Fr/accueil.aspx
https://longueuil.quebec/en/parc-michel-chartrand
https://www.sportsmontreal.com/fr/accueil.aspx
https://www.bradorhiver.com/fc/
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شهر الوال و شرکای آن

laval.ca/Pages/En/Activities/registering-leisure-activities.aspx

شهر لونگوی و شرکای آن

loisir.longueuil.quebec/inscription

مراکــز ورزشــی دانشــگاه نیــز بــه خوبــی از امکانــات بــا کیفیتــی برخــوردار هســتند. کــودکان و بزرگســاالن 
مــی تواننــد در دوره هــای آنهــا ثبــت نــام کننــد. CEPSUM )مرکــز ورزشــی دانشــگاه مونتــرال( شــامل 
ــد:                 ــوع کنی ــر رج ــه ســایت زی ــک و پیســت اســکیت اســت. ب ــه، اســتخر المپی ــا وزن ــن ب ــاق تمری ــک ات ی

cepsum.umontreal.ca

خرید بلیط برنامه ها

شبکه پذیرش 	

خرید اینترنتی یا تلفنی:

1-855-790-1245 )هر روز از ساعت 8:00 صبح تا 10:00 شب(

رویدادهــای ورزشــی مهــم شــهر شــامل جایــزه بــزرگ فرمــول 1 کانــادا در ایــل ســنت هلــن، یــا مســابقات 
تنیــس جــام راجــرز در اســتادیوم IGA در کنــار پــارک ژاری برگــزار مــی شــود. همچنیــن مــی  توانیــد 
ــرال ایمپکــت  ــال مونت ــل، تیــم فوتب ــز ب ــز )Montréal Canadiens( را در مرک ــرال کانادین تیــم هاکــی مونت
)Montréal Impact( را در اســتادیوم ســاپوتو )روبــه روی ورزشــگاه المپیــک( و تیــم فوتبــال کاناداـیـی 
آلوئــت  هــا )Alouettes( را در اســتادیوم پرسیوال-مولســون )Percival-Molson stadium( در چنــد قدمــی 
ــک  ــد از نزدی ــی توانی ــرال را م ــن مونت ــن، ماســبقات مارات ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــس تشــویق کنی ــارک ژان مان پ

ببینیــد کــه معمــوال در ســومین یکشــنبه مــاه ســپتامبر برگــزار مــی شــود.

https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/inscriptions-activites-loisir.aspx?lcidsync=1
https://loisir.longueuil.quebec/inscription/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.aspx?m=1
https://www.cepsum.umontreal.ca/
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	 Ticketpro

خرید اینترنتی یا تلفنی:

)514( -790-1111 یا 1-866-908-9090 )هر روز از ساعت 9:00 صبح تا 10:00 شب(

ticketpro.ca

	 )La Vitrine( ال ویترین

خریــد آنالیــن یــا در گیشــه: خیابــان ســنت کاتریــن شــرقی 2. تلفــن: 514 285-4545 5535-924 866 1. 
یکشــنبه هــا و دوشــنبه هــا، از ســاعت 11:00 صبــح تــا 6:00 بعــد از ظهــر بــاز اســت. ســه شــنبه تــا شــنبه، 
از ســاعت 11:00 صبــح تــا 8:00 شــب. ال ویتریــن بلیــط هــای لحظــه آخــری فروختــه نشــده را بــا تخفیــف تــا 
lavitrine.com :50 درصــد ارائــه مــی دهــد. بــرای اطــالع از معامــالت خــوب در خبرنامــه آنهــا مشــترک شــوید

https://ticketpro.ca/
https://www.lavitrine.com/
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مونترال، پایتخت گردش  های فرهنگی جایگزین
مونترال پر از مکان های گردشگری اصلی است که این شهر را به مقصدی فرهنگی تبدیل کرده که حتما باید 
آن را ببینید. ســاکنان شــهر به ویژه این تجربیات غیر منتظره را دوســت دارند و  تازه واردان هم باید آنها را 

کشف کنند. در اینجا به چند مورد اشاره شده است.

1. موزه مکورد )MCCORD MUSEUM(، )مرکز شهر(

ایــن مــوزه تاریــخ اجتماـعـی کــه بــه میــراث و تاریــخ کاناداـیـی هــا اختصــاص دارد شــامل آرشــیوهای 
ـی اســت. مســتند و عکــس، نقاشــی، طراـحـی و هنرهــای تزئیـن

2. توهو )TOHU(، )ویالری-سنت میشل-پارک اکستنشن(

توهــو، بــا تنهــا صحنــه ســیرک در آمریــکای شــمالی، خالقیــت هــای کبــک و همچنیــن تولیــدات شــرکت 
هــای بزرگتــر از مــکان هــای دیگــر را بــا تمرکــز بــر برنامــه هــای متنــوع و خانوادگــی ارائــه مــی دهــد.

)AGORA DE LA DANSE( ،)QUARTIER DES SPECTACLES( 3. آگورا دال دنس

ایــن مــکان اصلــی اختصــاص داده شــده بــه رقــص معاصــر در کبــک اســت. بیســت و هفــت ســال پــس از 
ایجــاد آن، آگــورا بــه قلــب منطقــه کوارتیــر د ســپکتکلز )Quartier des spectacles( نقــل مــکان کــرد، امــا 
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همچنــان فعاالنــه از خالقیــت در طراحــی رقــص و هنرمنــدان نوظهــور کبــک حمایــت مــی کنــد.

)CENTER PHI( ،)VIEUX-MONTRÉAL( 4. مرکز فی

ــوژی، یــک  ــن تکنول ــه آخری ــد منظــوره شــامل یــک اســتودیوی خــالق و تولیــدی مجهــز ب ــن فضــای چن ای
گالــری هنــری، ســینما، تئاتــر و یــک فضــای نمایــش اســت. مرکــز فــی، یــک ســاختمان بــه زیبایــی بازســازی 

شــده اســت کــه تمــام هنرهــا را در یــک مــکان واحــد گــرد هــم مــی آورد.

)ESPACE LIBRE( ،)VILLE-MARIE( 5. اسپیس لیبر

ــه   ــوده اســت. برنام ــت هــای تجربــی ب ــرای خالقی ــرال ب ــز مونت ــدت 30 ســال، مرک ــه م ــر ب ــز تئات ــن مرک ای
ریــزی بــرای ایــن »تئاتــر هنــر و شــهر« هــر ســال حــدود پانــزده اثــر جســورانه را ارائــه می دهــد کــه از آثــار 

ــد. ــه دارن کالســیک  و کارهــای آزمایــش شــده و واقعــی فاصل

مکان ها و رویدادهای فرهنگی

مونتــرال در بخــش فرهنگــی شــهرت خوبــی دارد. ایــن کالن شــهر پــر رونــق میزبــان صدهــا جشــنواره اســت 
کــه بــه شــناخته شــدن آن در برخــی از زمینــه هــای بیــن المللــی کمــک مــی کنــد. در اینجــا چنــد نمونــه 

آورده شــده اســت 

جشنواره فرانکوفولی ها )Francofolies(، )ژوئن( 	

جشنواره بین المللی جاز مونترال )ژوئن-ژوئیه( 	

جشنواره شب های آفریقایی )Nuits d'Afrique(، )ژوئیه( 	

جشنواره مونترال در نور )Montréal en Lumière(، )فوریه( 	
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جشنواره موسیقی ایگلوفست )Igloofest(، )ژانویه تا فوریه( 	

جشنواره موسیقی اوشیاگا )Osheaga( )آگوست( 	

برنامه های فرهنگی در سایت های زیر اعالم می شود:

 ● lavitrine.com

 ● sorstu.ca

 ● voir.ca

 ● atuvu.ca

	 )QUARTIER DES Spectacles and PLACE DES ARTS( منطقه کوارتیر د سپکتکلز و پلیس د آرتز

ــه  کوارتیــر د ســپکتکلز ریــه هــای فرهنگــی مونتــرال اســت کــه در مرکــز شــهر قــرار دارد. ایــن منطقــه ب
تنهایــی دارای 80 مــکان اجــرا و تقریبــا 40 جشــنواره اســت. ایــن باالتریــن نــرخ تراکــم و بیشــترین تنــوع 
ــد!  ــه ان ــرار گرفت ــع ق ــر مرب ــک کیلومت ــه همگــی در ی ــکای شــمالی اســت ک ــکان هــای فرهنگــی در آمری م
پلیــس د آرتــز بخشــی از ایــن منطقــه و بزرگتریــن مجموعــه فرهنــگ و هنــر در کانــادا اســت. کمــی آنطــرف 
تــر در بلــوار ســنت لــوران، انجمــن هنرهــای فنــاوری )SAT( برنامــه هایــی را ارائــه مــی دهــد کــه فنــاوری 

هــای دیجیتــال و همــه جانبــه را بــا هــم ترکیــب مــی کننــد.

تئاتر زنده 	

به غیر از ســالن  های تئاتر در پلیس د آرتز، مونترال ســالن  های متعددی با برنامه  های باکیفیت دارد، مانند 
 Theatre du Nouveau Monde )TNM(، Théâtre de Quatre sous، Espace Go، Théâtre du Rideau Vert،
La Chapelle و Usine C. هر ساله در پایان ماه می، جشنواره ترنسامریک )TransAmériques( رقص عمومی، 
تئاتر و سایر اجراها را ارائه می دهد. Theatre de Verdure در پارک الفونتن به دلیل ارائه نمایش های رایگان 
 Les Grands .در تمام تابستان بسیار محبوب است. آمفی تئاتر 2500 نفری میزبان یک برنامه چشمگیر است

Ballets Canadiens de Montréal و ارکستر متروپولیتن مونترال بزرگ از شرکای معروف آن هستند.

https://www.lavitrine.com/
https://sorstu.ca/
https://voir.ca/
https://atuvu.ca/
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سالن های موسیقی و اجرا 	

دوســتداران LMusic با MTELUS )متروپلیس ســابق(، کالب ســودا، تئاتر کرونا، المپیا و L’Astral بســیار 
 Theatre Fairmount و Sala Rossa، Cabaret Lion d’Or آشــنا هســتند. ســالن هــای کوچکتــری ماننــد
نیــز طرفــداران خــود را دارنــد. مرکــز بــل نیــز بــه نوبــه خــود میزبــان کنســرت هــای بــزرگ بــا رژه ســتاره هــای 

بیــن المللــی اســت.

مونترال به عنوان شــهر آفرینش و انتشــار اخبار، توجه زیادی به هنرمندان نوظهور در بســیاری از ســبک ها، 
مانند صحنه پاپ و مســتقل داشــته و جشــنواره خاص خود را )پاپ مونترال( دارد. صحنه موسیقی الکترونیک 
نیــز بــا جشــنواره  هاـیـی ماننــد Mutek، MEG Montréal و Piknic Electronik هــزاران تماشــاگر و بهترین دی  
جی  ها را به خود جذب می  کنند. بســیاری از هنرمندان و گروه های مونترال شــهرت بین المللی دارند. از آن 
جملــه مــی تــوان بــه Arcade Fire، Patrick Watson، Voivod، Godspeed You!، Black Emperor و رپرهــای                                

Dead Obies اشاره کرد.

موسیقی کالسیک نیز به لطف ارکستر سمفونیک مونترال )OSM( و ارکستر متروپولیتن نمایش 
فوق  العاده  ای دارد، که هر دو توسط رهبران مشهور کنت ناگانو )Kent Nagano( و یانیک نزت-

سگوین )Yannick Nézet-Séguin( رهبری می  شوند.

هنر سیرک 	

 Cirque du( بــه عنــوان مرکــز جهانــی هنــر ســیرک، مونتــرال بــه لطــف شــرکت هایــی ماننــد ســیرک آفتــاب
Soleil(، هفــت انگشــت )Les 7 doigts de la main( و ســیرک الویــز )Cirque Éloize( از شــهرت بیــن 
المللــی برخــوردار اســت. جشــنواره شــهری Montréal Complètement Cirque کــه هــر تابســتان توســط 
TOHU برگــزار مــی شــود، هنرمنــدان بــا اســتعدادی را معرفــی کــرده و بــه انتشــار انــواع اشــکال هنــری کمــک 
مــی کنــد. ســیرک آفتــاب معمــوال نمایــش اصلــی خــود را در بنــدر قدیمــی برپــا مــی کنــد. البتــه بایــد بلیــط 

آن را از قبــل تهیــه کنیــد.
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فیلم 	

بســته بــه ســالن ســینما مــی  توانیــد در نمایــش  هــای فیلــم بــه زبــان فرانســوی یــا انگلیســی شــرکت کنیــد. 
Cinéma Beaubien و Cinéma du Parc از معــدود ســالن  هــای ســینمایی هســتند کــه فیلــم  هــای هنــری 
و تجربــی را در نســخه اصلــی بــا زیرنویــس فرانســوی یــا انگلیســی )Cinéma du Parc( ارائــه مــی  دهنــد. 
بــرای ورودی آنهــا بایــد بیــن 10 تــا 15 دالر کانــادا پرداخــت کنیــد. اکثــر تئاترهــای بــزرگ در روزهــای ســه 
ــا تخفیــف ارائــه مــی کننــد. کارت SCENE )رایــگان(، در برخــی  شــنبه یــا چهارشــنبه بلیــط هــای خــود را ب
از مجتمــع هــا ماننــد مجتمــع محلــه التیــن معتبــر اســت و شــامل ورود رایــگان بــرای تماشــای یــک فیلــم 
پــس از پرداخــت هزینــه 10 نمایــش اســت. یــک نکتــه دیگــر: Dollar Cinema نمایــش هایــی را بــا نــرخ 

ثابــت 2.50 دالر کانــادا )فقــط انگلیســی( ارائــه مــی دهــد. 

در چند ســال گذشــته، صنعت فیلم کبک به ســفرای مشــهوری مانند خاویر دوالن، دنیس ویلنوو یا ژان مارک 
والی متکی بوده است که همگی طرفداران بین المللی پیدا کرده  اند. این صنعت همچنین دارای چند گردهمایی 
 Rendez-vous( اســت که ثروت و تنوع آن را آشــکار می کند از آن جمله می توان به نشســت سینمایی کبک
Rencontres internationales du film doc-( نشست های بین المللی فیلم مستند ،)du cinéma québécois

 Festival( و جشــنواره فیلم ســینمایی )Festival des Films du Monde( جشــنواره جهانی فیلم ،)umentaire
du Cinéma Cinéma( اشاره کرد.

رستوران های خوب و غذاهای محلی

مردم مونترال از وجود رســتوران های خوب لذت می برند. چندین رویداد ســاالنه نیز پرمایگی و تنوع غذاهای 
محلی را جشن می گیرند.

 Montréal en( ؛ جشــنواره مونتــرال در نــور)نوامبــر( MTL à table ایــن رویدادهــا عبارتنــد از: جشــنواره
ــه نمایــش مــی گــذارد.  ــر سرآشــپزهای داخلــی و خارجــی را ب ــه هن ــاه فوری lumière festival( کــه در م
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خوب است بدانید

تورهای غذاهای لذیذ در برخی از محله های شــهر برگزار می شــود تا طعم های مختلف را امتحان کنید. به عنوان 
مثال، تورهای غذای محلی مونترال به شما امکان می دهد نگاهی دقیقتر به محله مایل اند )Mile End( و مونترال 
 ،)Montréal-Sud( به طور خاص یک ســفر خوشــمزه در مونترال-ســود Fitz & Follwell قدیم بیاندازید، در حالی که
 )Little Portugal( محله یهودیان و پرتغال کوچک ،)Red Light District( ـی ها، منطقه رد الیت از طریــق محلــه چیـن

ارائه می دهد.

برای پیدا کردن یک رستوران در مونترال به سایت های زیر رجوع کنید:

 ● restomontreal.ca

 ● guiderestos.com

 ● zomato.com

برای دوستداران نوشیدن شراب، این دورهمی ها می تواند توجه شما را به خود جلب کند.

ــرای دوســتداران شــراب، آبجــو و نوشــیدنی هــای الکلــی  ــر، ب ــداد La Grande Dégustation در نوامب روی
برگــزار مــی شــود کــه بــرای کســب اطالعــات تکمیلــی مــی توانیــد بــه وب ســایت زیــر رجــوع کنیــد: 

lagrandedegustation.com

جشــنواره جهانــی آبجــو، یکــی از بزرگتریــن رویدادهــای آبجوســازی آمریــکای شــمالی اســت، جهــت کســب 
اطالعــات بیشــتر بــه ســایت زیــر رجــوع کنیــد.

festivalmondialbiere.qc.ca

آدرس وب ســایت رویــداد Le Happening Gourmand، کــه منــوی table d’hôte را بــا قیمــت پاییــن ارائــه                 
مــی دهــد، در زیــر امــده اســت:

Happeninggourmand.com

https://www.restomontreal.ca/
http://guiderestos.com/
https://www.zomato.com/
https://lagrandedegustation.com/
https://festivalmondialbiere.qc.ca/
https://happeninggourmand.com/home/
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غذاهای مخصوص محلی 	

ایــن غذاهــا شــامل نــان شــیرینی حلقــوی )bagels(، پوتیــن، گوشــت دودی و شــیره افــرا اســت. پوتیــن 
کــه از ســیب زمینــی ســرخ کــرده، ســس و پنیــر چــدار )کــه بــه دلیــل صــدای جیــر جیــر ماننــدش در هنــگام 
 )poutiflette( دارای ده هــا نســخه از جملــه پوتیفلــت ،)شــناخته مــی شــود "kwik-kwik" جویــدن بــه نــام
و یــک نمونــه تهیــه شــده بــا جگــر چــرب اســت. جــدای از آبجوســازی هــا کــه برخــی از آنهــا در خالقیــت 
 La Banquise، Ma'am بــا یکدیگــر رقابــت مــی کننــد، بهتریــن مــکان هــا بــرای خــوردن ایــن غــذا شــامل
Bolduc، Poutineville یــا رســتوران هــای زنجیــره ای Frites Alors مــی شــود! بــرای خــوردن گوشــت دودی 
معــروف مونتــرال، بــه رســتوران هــای معــروف شــوارتز )Schwartz’s( در بلــوار ســنت لــورن یــا روبــن 
)Reuben’s( یــا دان )Dunn’s( برویــد کــه هــر دو آنهــا در مرکــز شــهر هســتند. بــرای چشــیدن مــزه غذاهــای 
 Les Délices ویــژه تهیــه شــده از شــیره افــرا، بــه یــک بــازار عمومــی یــا فروشــگاه  هــای مــواد غذایــی ماننــد

de l’érable در مونتــرال قدیــم برویــد.

صنعت آبجو  	

کبک می تواند به ارائه آبجوی عالی خود افتخار کرده و از کارخانه های کوچک و بزرگ آبجوســازی خود تشــکر 
 Québec( کند. در مونترال، بسیاری از بارها آبجوی خود را تهیه می  کنند یا به مجموعه وسیعی از کبک سود
suds( ارائــه مــی  کننــد. مکان هایی ماننــد Boswell، Glutenberg و Helm به دلیل کیفیــت آبجو خود، مانند 
 Les Trois Mousquetaires شناخته شده اند. مناطق حومه  نیز دارای مکان  هایی مانند Verdun در Benelux
در Brossard و مزرعه آبجوسازی سشون )Saint-Polycarpe( در ساحل جنوبی هستند. آبجوسازی های کرونن 

)بلینویل( و سیاه و سفید )سنت اوستاش( در ساحل شمالی واقع شده اند. 

غذای خیابانی 	

پس از 66 سال ممنوعیت، غذاهای خیابانی در سال 2013 دوباره در مونترال ظاهر شدند. حدود پنجاه کامیون 
غذا در خیابان  های شــهر گشــت و گذار می  کنند و فروشــگاه های خود را به  ویژه در کنار جشــنواره  های بزرگ 
برپا می  کنند. آنها غذاهای مقرون به صرفه و ترکیبی، اما همیشه با کیفیت خوب ارائه می دهند. گردهمایی 
Premiers Vendredis را از دســت ندهید، که از ماه می تا اکتبر در پارک المپیک برگزار می شــود و بزرگترین 

گردهمایی کامیون  های غذای خیابانی در کانادا است!
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زندگی شبانه پرهیاهو

چــه بخواهیــد یــک آبجــو بنوشــید، چــه بخواهیــد از شــب تــا صبــح برقصیــد یــا در یــک نمایــش شــرکت 
کنیــد، مونتــرال همــه چیزهــای مــورد نیــاز شــما را دارد! بــی حوصلگــی در ایــن کالن شــهر بــا ســرگرمی هــای 
بــی پایــان آن غیرممکــن اســت، جایــی کــه هــر بــار یــا ســالن اجــرای شــخصیت منحصــر بــه فــردی را ارائــه 
ــوران، خیابــان  هــای ســنت دنیــس و ســنت کاتریــن یــا خیابــان مونــت رویــال،  مــی دهــد. بلــوار ســنت ل
 Les Foufounes électriques، همگــی بخشــی از زندگــی شــبانه پویــای شــهر هســتند. بارهــا عبارتنــد از
Quai des brumes، Verre Bouteille یــا Escogriffe Bar کــه تبدیــل بــه موسســه شــده انــد. مکان هایــی 
ــه خــود طرفــداران موســیقی الکترونیــک و هیــپ  هــاپ را  ــه نوب ــا New City Gas ب ماننــد NewSpeak ی
جــذب مــی  کننــد، در حالــی کــه عالقــه  منــدان بــه جــاز از جشــن موســیقی خــود در Upstairs، در خیابــان 
کرســنت لــذت مــی  برنــد، جایــی کــه چنــد میخانــه حــال و هــوای دوســتانه ایرلنــد را تداعــی مــی کننــد. بــه 
ایــن مــوارد کلــوب Balattou )موسســه دیگــر(، مرکــز موســیقی آفریقایــی در مونتــرال یــا شــب  هــای رقــص 
و لبــاس فانتــزی در ســالن هیجــان  انگیــز Speakeasy Électro-Swing در Cabaret Lion d'Or را اضافــه 
کنیــد. اینهــا تنهــا چنــد نمونــه از شــهری اســت کــه هیــچ بهانــه ای بــرای بیــدار نمانــدن تــا نیمــه شــب را 
نمــی پذیــرد؛ و در مــورد محــل فــروش غیــر قانونــی مشــروبات الکلــی، مونتــرال نیــز ماننــد دیگــر شــهرهای 

جهــان از پدیــده »بارهــای پنهــان« مســتثنی نیســت. آیــا مــی توانیــد آنهــا را پیــدا کنیــد؟

برای برنامه ریزی یک گردش به سایت های زیر رجوع کنید:

 ● nightlife.ca

 ● narcity.com

سفرهای شگفت انگیز خارج از شهر

هر آخر هفته، بسیاری از مونترالی ها به دنبال تنفس هوای تازه در فضای باز هستند، به  ویژه در منطقه  های 
لورنتیانز و ایســترن تاورشــیپ، دو منطقه با جنگل  ها، دریاچه  ها و کوه  های فراوان، که فقط یک ســاعت با 
شــهر فاصله دارند. رودخانه هزار جزیره )مجمع  الجزایری که باید با کایاک کاوش شــود(، ســواحل شگفت  انگیز 
جزیره غربی، یا کوه سنت برونو و کوه سن هیلر از دیگر جاذبه  های قابل دسترس در منطقه شهری هستند.

https://nightlife.ca/
https://www.narcity.com/
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هزینــه پــاس یــک روزه بــرای افــراد بزرگســال 8.50 دالر کانــادا و بــرای افــراد زیــر 17 ســال رایــگان اســت. 
همچنیــن مــی توانیــد بــرای بازدیــد از ایــن پــارک یــک پــاس یــک ســاله )42.50 دالر کانــادا( یــا بــرای همــه 
پــارک هــای موجــود در سیســتم )76.50 دالر کانــادا( خریــداری کنیــد. در اینجــا هــم دوبــاره افــراد زیــر 17 

sepaq.com .ســال معــاف از پرداخــت هزینــه هســتند

توجه

مرکز اطالعات گردشگری مونترال واقع در مرکز شهر، اطالعاتی در مورد مناطق کبک ارائه می دهد.

مونترال به صورت رایگان

وب ســایت montrealgratuit.com انــواع فعالیــت  هــا و رویدادهــای رایــگان و همچنیــن فــروش ویــژه و 
تخفیــف  هایــی را کــه نبایــد از دســت بدهیــد ارائــه مــی  کنــد.

پارک های استانی که توسط Sépaq )انجمن موسسات فضای باز کبک( مدیریت می  شوند، راهی 
فــوق  العــاده برای کشــف مــکان  های عالی کبک هســتند. این پارک ها به دلیــل تنوع فعالیت ها 
)پیاده روی، دوچرخه سواری، کایاک سواری، تماشای حیات وحش و غیره( و کیفیت اقامتگاه ها 
و امکاناتشــان محبوب هســتند. پارک ملی ایل  دو بوشــرویل یکی از این پارک  هاســت که در چند 

کیلومتری مونترال قرار دارد.

https://www.sepaq.com/
https://simcast.com/?d=montrealgratuit.com&pcid=802&rid=152&a=0
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موسیقی، فیلم، کتاب 	

48 کتابخانــه محلــه هــای مونتــرال طیــف گســترده ای از منابــع و خدمــات را بــه عمــوم مــردم ارائــه مــی 
دهنــد. بیــش از چهــار میلیــون ســند )کتــاب، روزنامــه و مجــالت، موســیقی و فیلــم، دوره هــای زبــان و ...( 
هفــت روز هفتــه در ایــن موسســات موجــود اســت. کارت عضویــت کتابخانــه رایــگان اســت و دسترســی 
بــه طیــف وســیعی از خدمــات ماننــد پایانــه هــای رایانــه، اینترنــت از جملــه دسترســی بــه Wi-Fi، یــا فعالیت 
هــای ســازماندهی شــده بــرای افــراد پیــر و جــوان )زمــان داســتان بــرای کــودکان، ســخنرانی، آمــوزش و غیره( 

را فراهــم مــی کنــد. بــه عــالوه کتابخانــه و آرشــیو ملــی کبــک )BAnQ( در مرکــز شــهر موجــود اســت.

هیئت ملی فیلم کانادا

هیئــت ملــی فیلــم کانــادا )NFB( کــه در ســال 1939 تاســیس شــد، دسترســی بــه بیــش از 3000 محصــول 
ــد طیــف  ــد. در اینجــا مــی توانی ــان هــای فرانســوی و انگلیســی فراهــم مــی کن ــه زب را در ســایت خــود ب
ــه صــورت  ــزارش را ب ــی و گ ــدات تعامل ــه داســتان، مســتند، انیمیشــن، تولی ــار، از جمل گســترده ای از آث

nfb.ca  .رایــگان مشــاهده کنیــد

تلویزیون اینترنتی ici.tou.tv امکان تماشــای رایگان فیلم ها، مســتندها و ســریال های تلویزیونی رادیو کانادا 
و حدود بیست مورد دیگر را ارائه می دهد. برای گزینه های بیشتر می توانید اشتراک آن را خریداری کنید.

همچنین می توانید برنامه های تلویزیونی را در این دو وب سایت تماشا کنید.

ici.radio-canada.ca/tele/participer

publiccible.com

https://www.nfb.ca/
https://ici.tou.tv/
https://ici.radio-canada.ca/tele/participer
https://publiccible.com/
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موزه ها 	

برخــی موسســات بــا ورودی رایــگان بازدیدکننــدگان را جــذب مــی  کننــد، ماننــد مــوزه تاریــخ طبیعــی ردپــث 
)Redpath( کــه بــا ایــن حــال، کمــک داوطلبانــه 10 دالر کانــادا را بــرای بزرگســاالن پیشــنهاد مــی  کنــد. مــوزه 
مــک کــورد چهارشــنبه هــا بعــد از ســاعت 5 بعــد از ظهــر رایــگان اســت. )همیشــه بــرای کــودکان 12 ســاله 
و کوچکتــر رایــگان اســت(. در مــورد مرکــز معمــاری کانــادا هــم همینطــور اســت، امــا پنجشــنبه هــا بعــد از 
ســاعت 5:30 بعــد از ظهــر )همیشــه بــرای دانــش آمــوزان رایــگان اســت(. مــوزه هنرهــای زیبــای مونتــرال 
بــرای بازدیدکننــدگان زیــر 30 ســال و بــرای عمــوم مــردم در آخریــن یکشــنبه هــر مــاه، ورودی رایــگان 

مجموعــه  هــا و نمایشــگاه  هــای اکتشــاف را فراهــم مــی  کنــد.

رویدادهاـیـی ماننــد روز مــوزه های مونترال )می( یا روزهای فرهنگ در ســپتامبر نیز فرصت های 
فوق العاده ای برای ترکیب چیزهای مفید و لذت بخش هستند.

دانش 	

ــاز بــه دانــش را از طریــق فعالیــت هــای آموزشــی عمومــی  دانشــگاه مردمــی مونتــرال دسترســی آزاد و ب
upopmontreal.com :ــرو آمــده اســت ترویــج مــی کنــد. لینــک ســایت ایــن دانشــگاه در روب

https://www.upopmontreal.com/
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)The Sugar Shack( کلبه قند

هنگامــی کــه فصــل شــیره افــرا در مــاه مــارس شــروع مــی شــود، کبکــی هــا دوســت دارنــد بــه عنــوان یــک 
خانــواده یــا بــا دوســتان خــود بــه کلبــه قنــد برونــد. ایــن اســتان بیــش از 200 عــدد از ایــن کلبــه هــا را دارد. 
شــیره افــرا نمادیــن اســت و مــردم از ســرو زیــاد غذاهــای ســنتی لــذت مــی برنــد. در منــوی آنهــا ســوپ 
نخــود، "oreilles de crisse"، املــت، سوســیس، ژامبــون، لوبیــا پختــه، پــای شــکر و غیــره یافــت مــی شــود. 

cabaneasucre.org :برای پیدا کردن کلبه قند

جشـنواره موسـیقی هفتگی Tams-Tams هر یکشـنبه در تابسـتان، بر روی چمنزارهای مونت رویال در پای  	
مجسـمه سـر جورج-اتین کارتیه برگزار می شـود.

سـاحل Horloge بـه مـردم ایـن امـکان را مـی دهـد کـه از فصـل تابسـتان بـا پـای برهنـه خـود روی ماسـه ها،  	
روبـروی اسـکله بنـدر قدیمـی قـدم زده و لـذت ببرند.

https://www.cabaneasucre.org/



