


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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استراتژی تازه واردان به تورنتو

کمک به تازه واردان برای رشد و شکوفایی

مقدمه

تورنتــو یکــی از چنــد فرهنگــی تریــن مناطــق شــهری در جهــان اســت کــه هــر ســاله ده هــا هــزار نفــر از 
سراســر جهــان ایــن شــهر را بــه عنــوان خانــه جدیــد خــود انتخــاب مــی کننــد. فرهنــگ هــا و جوامــع متنــوع 
موجــود در تورنتــو منجــر بــه تبدیــل تورنتــو بــه عنــوان یــک شــهر جهانــی پــر جنــب و جــوش شــده اســت.

علی رغم اینکه تورنتو مجموعه ای جامع از منابع برای کمک به تازه واردان جهت اسکان و ادغام ارائه می دهد، 
دسترســی به آنها ممکن اســت دشــوار باشد. در نتیجه، ممکن اســت تازه واردان برای ادغام از نظر اجتماعی، 

اقتصادی و فرهنگی در این شهر با مشکالتی مواجه شوند.

راهنمای تازه واردان تورنتو برای بهبود اســکان افراد تازه وارد و به منظور ارائه خدمات یکپارچه تر و هماهنگ 
تر طراحی شده است.

رویکرد استراتژی

استراتژی تازه واردان تورنتو سه جزء دارد:

جدول رهبری تازه واردان. همکاری های محلی مهاجرت و ستونهای راهبردی
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جدول رهبری 
تازه  واردان

همکاری  های 
محلی مهاجرت 

ستون های 
راهبردی 

دبیرخانــه اســتراتژی تــازه واردان تورنتــو )دبیرخانــه TNS( کــه توســط اداره شــهروندی و مهاجــرت کانــادا 
تأمیــن مالــی مــی شــود، فعالیــت هــا را بــرای هــر جــزء هماهنــگ مــی کنــد و هــم پوشــانی هــا را بــه هــم 

مرتبــط مــی کنــد.
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اصول راهنما

پنج اصل راهنما برای استراتژی تازه واردان تورنتو وجود دارد:

تقویت مشارکت، همکاری و مسئولیت پذیری 

فراهم کردن رهبری مشترک

استفاده از دانش و مهارت های مکمل

پرورش و حمایت از عوامل تغییر

ترویج کرامت، برابری و انصاف 
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پیش زمینه

تورنتــو شــهری بســیار متنــوع اســت کــه بیــش از نیمــی از ســاکنان آن در خــارج از کانــادا متولــد شــده 
انــد. اطالعــات مربــوط بــه جمعیــت تــازه وارد تورنتــو از طریــق Wellbeing Toronto در دســترس اســت. 
ایــن وب ســایت تعاملــی بــه کاربــران ایــن امــکان را مــی دهــد تــا دربــاره جمعیــت و خدمــات تورنتــو، نقشــه، 

جــدول و نمــودار بســازند.

https://www.toronto.ca/city-government/data-research-maps/neighbourhoods-communities/wellbeing-toronto/
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اجزای جمعیت تورنتو )سرشماری 2006(

ساکنان موقتی

هســتند. اخیــر  مهاجــران 
)کمتر از 10 سال میگذرد.(

زبان مادری غیر از انگلیسی 
و فرانسوی دارند.

بیــش از 140 زبان مختلف 
در تورنتو صحبت میشود.

مهاجران اخیر متولد بیش از 
188 کشور مختلف هستند.

مهاجران قدیمی

مهاجران اخیر

متولد کانادا

18%

49%
149+

188

جمعیت تورنتو شامل 
ساکنین موقت و دائمی

در سرشماری 2006 ساکنان دائمی هم جزو 
مهاجران قدیمی حساب شدند.

نزدیک به 500000 نفر از ساکنین شهر کمتر از ده سال است که اینجا اقامت دارند. 	

ساکنان تورنتو از 188 کشور جهان هستند و به 140 زبان مختلف حرف می زنند. 	
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آمریکای شــمالی، اروپا و 
اقیانوسیه

کاراییب، آمریکای جنوبی 
و مرکزی

آسیای شرقی

آسیای جنوب شرقی

جنوب آسیا

آفریقا

شرق اروپا

غرب آسیا

آمریکای شمالی، اروپا و 
اقیانوسیه

کاراییب، آمریکای 
جنوبی و مرکزی

آسیای شرقی

آسیای جنوب شرقی

جنوب آسیا

آفریقا

شرق اروپا

غرب آسیا

سال

مهاجران اخیر کالن شهر 

تورنتو در 2006
مهاجران اخیر کالن شهر 

تورنتو در 1981

یر
اخ

ن 
جرا

ها
 م

صد
در

کشورهای تولد مهاجران اخیر )کالن شهر تورنتو(

مهاجران اخیر به معنی کسانی ست که در فاصله 10 از تاریخ سرشماری به کانادا آمده اند.

ســه کشــور اصلــی مرجــع مهاجــرت بــه تورنتــو در حــال حاضــر چیــن، هنــد و فیلیپیــن هســتند. 30 ســال 
پیــش، بیشــتر مهاجــران از اروپــا، آمریــکای شــمالی، کارائیــب و آمریــکای مرکــزی آمــده بودنــد.
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تازه واردان سرسختی، خالقیت و روحیه کارآفرینی را به نمایش می گذارند.

تجربیات تازه واردان

حتــی در شــهری مثــل تورنتــو کــه بســیار متنــوع و مهمان پذیــر اســت، مهاجــرت مــی توانــد یــک تجربــه 
چالــش برانگیــز باشــد. تــازه واردهــا ممکــن اســت اهــل شــرایط ســختی ماننــد جنــگ و خشــونت باشــند. 
دیگــران ممکــن اســت از کشــورهایی بــا سیســتم هــای سیاســی، نهادهــای مدنــی و خدمات بســیار متفاوت 
بیاینــد. بــرای ســازگاری موفقیــت آمیــز در محیــط جدیــد، تــازه واردان در حالــی کــه بــر بســیاری از موانــع 

در مســیر غلبــه مــی کننــد از خــود سرســختی، خالقیــت و روحیــه کارآفرینــی را نشــان مــی دهنــد.

آنها ابتدا پس از ورود به کانادا با دولت محلی و ســازمان های جامعه محور مواجه می شــوند. شــهرداری ها 
به عنوان ارائه دهندگان خدماتی مثل حمل و نقل، مراقبت از کودک، مسکن ارزان قیمت و بسیاری از خدمات 

ضروری دیگر نقش مهمی در حمایت از تازه واردان ایفا می کنند.

شــهر تورنتو بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرت به همه ســاکنان خدمات ارائه می دهد، مگر 
در مواردی که مجبور شــود جور دیگری عمل کند. ســرمایه گذاران )دولت های فدرال و اســتانی( و 
ارائه دهندگان خدمات )دولت شــهری و ســازمان های مبتنی بر جامعه( هر دو در برنامه ریزی برای 

یکپارچه سازی خدمات و جاگیر شدن مردم نقش دارند.
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مشــاوره بــا ســاکنان و ارائــه دهنــدگان خدمــات در سراســر تورنتــو نشــان داد کــه سیســتم خدماتــی مــی 
توانــد بــرای کمــک بهتــر بــه تــازه واردان بهبــود یابــد:

یافتن شغل متناسب با مهارت  	

حفظ سالمتی 	

تامین حتمی خدمات مراقبت از کودک که مقرون به صرفه هم باشد. 	

ترتیب دادن مسکن ایمن و با کیفیت  	

تامین آموزشهای الزم برای تحصیل و زبان 	

هدایت سیستم حمل و نقل 	

شرکت در فعالیت های تفریحی و فرهنگی  	

در مورد چالش های اسکان تازه واردان می توانید در ضمیمه بیشتر بخوانید.
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جدول رهبری تازه واردان 
مرکز کانادایی برای قربانیان شکنجه                               	

خدمات بین فرهنگی کاتولیک 	

مرکز اعتیاد و سالمت روان 	

شهروندی و مهاجرت کانادا 	

شهر تورنتو 	

خدمات کودکان 	

دفتر مدیریت شهری 	

توسعه اقتصادی و فرهنگ 	

استخدام و خدمات اجتماعی 	

دفتر برابری، تنوع و حقوق بشر 	

توسعه اجتماعی، مالی و اداری 	

بهداشت عمومی تورنتو 	

	 COSTI خدمات مهاجرت
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برای ابتکار جوانان 	

کالج جورج براون 	

شروع کار 	

شورای آژانس های انتاریو در خدمت مهاجران 	

وزارت شهروندی و مهاجرت انتاریو 	

بنیاد تریلیوم انتاریو 	

خانه جامعه سنت استفان 	

دفتر محله تورنکلیف 	

بیمارستان کودکان بیمار تورنتو 	

هیئت مدرسه منطقه کاتولیک تورنتو 	

شبکه ادغام بهداشت محلی مرکزی تورنتو 	

هیئت مدرسه ناحیه تورنتو 	

شرکت مسکن اجتماعی تورنتو 	

شورای اشتغال مهاجران منطقه ای تورنتو 	

مرکز اجتماعی واردن وودز 	

مرکز جامعه زنان کارگر 	
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ــد بیمارســتان ها  ــر جامعــه و همچنیــن موسســاتی مانن ــت، بخــش مبتنــی ب ــران، هــر ســه طبقــه دول رهب
ــازه واردان و جای گیــری  ــرروی ت ــا در مــورد مســائلی کــه ب ــد ت و هیئت هــای مدرســه را گــرد هــم می آورن
موفقیت آمیــز آنهــا در تورنتــو تأثیــر می گــذارد، اطالعاتــی را بــه اشــتراک بگذارنــد و اقــدام کننــد. اســتقرار 

موفقیــت آمیــز و ســازگار شــدن تــازه واردان بــه تنهایــی توســط یــک بخــش امــکان پذیــر نیســت.

وظیفه NLT این است که در مورد طیف وسیعی از مسائل مرتبط به هم که بر تازه واردان و سازگاری موفقیت 
آمیــز آنهــا تأثیــر مــی گذارد، اقدام کند. به عنوان مثال، تامین مســکن خوب به تــازه واردان کمک می کند تا 
سالمت خود را حفظ کنند. NLT همچنین توسط بخش اداری، مالی و توسعه اجتماعی شهر تورنتو در یونایتد 

وی تورنتو و شورای آژانس های انتاریو در خدمت مهاجران )OCASI( اداره می شود.

خلق شراکت های قویتر برای موفقیت نوورودان
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مشارکت های محلی مهاجرت

 )CIC( توســط اداره شــهروندی و مهاجــرت کانــادا )LIPs( همــکاری هــای شــکل گرفتــه محلــی بــرای مهاجــران
ابتــدا در انتاریــو و اکنــون در سراســر کانــادا راه انــدازی شــده اســت. آنهــا چارچوبــی تعاملــی در مقیــاس 
منطقــه ای و محلــی فراهــم مــی کننــد تــا توســعه و اجــرای راه حــل هــای مانــدگار بــرای ســازگاری موفقیــت 

آمیــز تــازه واردان بــه انتاریــو را آســان کننــد.

LIP موظف است به:

تسهیل شورای مشارکتی از رهبران چند بخشی 	

برنامه های اقدام راهبردی را که منعکس کننده اولویت های محلی است، توسعه دهد و اجرا کند. 	
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مشارکت های محلی مهاجرت در تورنتو

ــزی محلــی  ــوان 17 جــدول برنامــه ری ــه عن ــدا ب ــو در ابت مشــارکت هــای محلــی مهاجرت)LIPهــا( در تورنت
بر محــور همســایگی در ســال 2009 ایجــاد شــدند. هــر LIP بــر محلــه هایــی بــا تعــداد زیــادی از ســاکنان تــازه 
وارد متمرکــز بــود. LIPهــای محلــه محــور تورنتــو در 1 آوریــل 2012 بــه یــک مدل۴بخشــی جدیــد منتقــل 
شــدند. بــا ایــن تغییــر، هــر یــک از 140 محلــه تورنتــو بــه یکــی از LIPهــای چهارگانــه تعلــق دارد. اطالعــات 

بیشــتر در مــورد LIP هــای ۴ گانــه را مــی توانیــد در ایــن لینــک بیابیــد.

4 ربع مشارکتهای محلی مهاجرت

غرب تورنتو جنوب تورنتو
شمال تورنتوشرق تورنتو

https://www.toronto.ca/community-people/moving-to-toronto/
https://www.toronto.ca/community-people/moving-to-toronto/
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مدل منحصر به فرد تورنتو

اکنــون پنــج LIP در تورنتــو وجــود دارد. ایــن LIPهــا منحصــر بــه فــرد هســتند چــرا کــه ســایر شــهرداری هــا 
یــک مــدل LIP واحــد دارنــد و توســط دولــت محلــی رهبــری مــی شــود. از پنــج LIP در تورنتــو، چهــار مــورد 
بــر اســاس مناطــق جغرافیایــی مســتقر شــده انــد و ســازمان هــای اجتماعــی کار انهــا را راحــت مــی کننــد. 
هــر کــدام بــر روی نیازهــا و اولویــت هــای منحصــر بــه فــرد ربــع خــود تمرکــز دارنــد. LIP پنجــم تمرکــزی در 

مقیــاس شــهری داشــته و توســط شــهر تورنتــو بــر آن نظــارت مــی شــود.

شبکه مشارکت های محلی مهاجرت در تورنتو

هر پنج LIP در تورنتو یک شبکه تعاملی را تشکیل می دهند که به موارد زیر منجر می شود:

به اشتراک گذاشتن اطالعات و ابزارها 	

پررنگ کردن فرصت های همکاری 	

بهبود دادن هماهنگی در فعالیت های تحت هدایت جامعه  	

شناسایی مسائل و یافته های نوظهور 	

رهبری مشترک

بیــش از 1.3 میلیــون مهاجــر در تورنتــو وجــود دارد. ایــن بیشــتر از کل جمعیــت کلگــری اســت. رهبــری 
مشــترک بیــن ســازمان های اجتماعــی و شــهر تورنتــو بــا توجــه بــه وســعت و جمعیــت شــهر ضــروری اســت.

بیش از 200 آژانس جامعه محور، که توســط هر ســه ســطح دولت تامین مالی می شوند، انواع حمایت ها را 
برای تازه واردان در تورنتو فراهم می کنند و حداقل با یکی از پنج LIP تورنتو در ارتباط هستند.

باهم کار میکنیم برای تورنتویی قدرتمندتر!
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ستون های استراتژی

اســکان موفقیــت آمیــز و ســازگاری تــازه واردان بــه طیــف وســیعی از عوامــل اجتماعی-اقتصــادی بســتگی 
ــداز  ــد و از ماموریــت و چشــم ان ــه بســیاری از ایــن عوامــل مــی پردازن ــر ب ــردی زی دارد. ســتون هــای راهب
“راهبــرد تــازه واردان تورنتــو” حمایــت مــی کننــد. ایــن ســتون هــا بــه هــم پیوســته انــد و بــا اولویــت هــا و 

ابتــکار فعلــی شــهر تورنتــو همپوشــانی دارنــد.
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و حمایت  ترویــج 
از سالمتی

حمایت از ظرفیت 
اجتماعی و مشارکت 

شهری

بهبود دسترسی 
به حمایت های 

شهرداری

خروـجـی  پیشــبرد 
بازار کار

تازه واردان در راه اشتغال مناسب با موانعی روبرو میشوند.
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پیشبرد نتایج بازار کار برای تازه واردان

از دهــه 1960، سیســتم مهاجــرت کانــادا بــر جــذب تعــداد زیــادی از کارگــران بســیار ماهــر متمرکــز بــوده 
اســت. تنهــا در ســال 2010، ایــن کشــور بیــش از 660،000 کارگــر دائــم و موقــت از خــارج از کشــور 
پذیرفتــه اســت. تــازه واردان مهــارت هــای نیــروی کار داخلــی را تکمیــل مــی کننــد، ســرمایه گــذاری هــای 
جدیــد و شــیوه هــای نوآورانــه را بــه ارمغــان مــی آورنــد، بــه بــاز کــردن مســیرهای تجــاری بــا کشــورهای 
مبــدأ خــود کمــک مــی کننــد و تنــوع فرهنگــی را افزایــش مــی دهنــد. بــا ایــن حــال، تــازه واردان در مقایســه 
بــا مهاجــران قدیمــی و ســاکنان کانادایــی بــا چالــش هایــی روبــرو هســتند. بــه عنــوان مثــال پــس از رکــود 
2008، نــرخ کلــی بیــکاری تورنتــو تــا ٪9 بــاال رفــت، امــا ایــن نــرخ بــرای تــازه واردان در همــان دوره بــه طــرز 

قابــل توجهــی بیشــتر بــود )14٪(.
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متولد کانادا )خود شهر(

مهاجران اخیر

مهاجران بلند مدت )CMA( منطقه کالن شهر برای سرشماری

نرخ بیکاری جمعیت شاغل )25-64(

با توجه به وضعیت مهاجرتی )2006-2011(
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موانع اشتغال

آمــار از ســال 2006 نشــان مــی دهــد کــه تعــداد بیــش از حــدی از تــازه واردان ســاکن تورنتــو یــا شــغلی 
پیــدا نمــی کننــد یــا در مشــاغلی هســتند کــه بــا شــرایط آنهــا مطابقــت نــدارد. موانــع اشــتغال بــرای یــک 

تــازه وارد عبارتنــد از:

فقدان تجربه یا مدرک کانادایی 	

چالش های زبانی 	

عدم واجد شرایط بودن برای برخی خدمات مرتبط با استخدام 	

نبود فرصت های شبکه سازی با کارفرمایان 	

در تورنتــو، برنامــه هــا و حمایت های موفق بســیاری وجود دارد که به تــازه واردان کمک می کند تا به اهداف 
شغلی خود برسند. این حمایتها توسط دانشگاه ها، کالج های محلی، آژانس های غیرانتفاعی و شهرداری ها 

ارائه می شوند.

تحقیقــات نشــان میدهــد کــه بســیاری از کارفرمایــان فاقــد ابزارهــا یــا توانایــی بــرای دسترســی موثــر بــه 
ــه کاری هســتند. تحصیــالت خارجــی  گواهینامــه هــا و تجرب
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کارکردن به مثابه یک واحد متحد 

شهر تورنتو نیاز به هماهنگی بیشتر در پیشرفت نیروی کار را تشخیص می دهد و به طور فعال نقش رهبری 
را به عهده گرفته اســت. در ۲۰۱۲، بخش خدمات اجتماعی و اســتخدام تورونتو برنامه »کارکردن به مثابه یک 
واحــد متحــد« را رونمایی کرد که یک اســتراتژی توســعه نیــروی کار برای تورنتو بود. میتوانیــد در این باره در 
آدرس www.toronto.ca/workone بیشتر بخوانید. استراتژی طراحی شده بود تا سیستم خدماتی استخدام 
را طــوری بهبــود ببخشــد که هم کارفرما و هم کارجو، هر دوطرف ســود ببرند. تمرکــز این طرح بر فعالیت هایی 
است که تازه واردان و جوانان، دو گروهی که کمتر از حدالزم در تورونتو دچار بیکاری هستند، را حمایت کند. 
اجرای این استراتژی در تقارن با برنامه رشد اقتصادی، ۲۰۱۴-۲۰۱۲ و استراتژی همسایگی های قوی تورنتو ۲۰۲۰ 

)TSNS 2020( اتفاق می افتد.

اقدام کردن

بــرای محقــق ســاختن اســتراتژی هــای موجــود و پیشــبرد نتایــج بــازار کار تــازه واردان، دبیرخانــه TNS بــا 
شــهر و شــرکای خارجــی کار خواهــد کــرد تــا:

تحقیقات جدید و درحال اجرا برای شناسایی و ترویج شیوه های امیدبخش انجام دهد. 	

مشارکت ها در بازار کار با محوریت تازه واردان را پرورش دهد و از آنها حمایت کند. 	

خدمات بهداشتی درمانی در دسترس، سالمت تازه واردان را به عنوان یک مزیت حفظ میکند.

http://www.toronto.ca/workone/
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ارتقاء و حمایت از سالمتی مطلوب

تحقیقــات ملــی و اســتانی نشــان مــی دهــد کــه تــازه واردان در بــدو ورود بــه کانــادا ســالم تــر از ســاکنانی 
هســتند کــه در کانــادا متولــد شــده انــد. آنهــا میــزان کمتــری بیمــاری قلبــی، ســرطان و مشــکالت ســالمت 

روان دارنــد.

با این حال، افراد تازه وارد به دلیل استرس مربوط به مهاجرت، اسکان و سازگاری، سیری نزولی را در سالمت 
خــود تجربــه مــی کننــد. نرخ باالی بیکاری، تبعیض، انزوای اجتماعی، نگرانی مســکن و موانع ســالمت و ســایر 

خدمات نیز، کاهش سالمت آنها را در طول زمان تشدید می کند.
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شهر جهانی

شهر جهانی: سالمت تازه واردان در تورنتو، که در سال 2011 منتشر شد، اولین گزارش جامع در مورد سالمت 
تازه واردان در تورنتو است که سالمتی را به عنوان یکی از مشکالت جاگیرشدن می شناسد و تاکید می کند 
ـی به تورنتو می آیند اما با گذشــت زمان این مزیت ســالم  بودن را از  کــه اکثــر تــازه واردان با ســالمتی مطلوـب

دست می دهند.

نیاز مبرمی برای بهبود دسترسی به خدمات اولیه و خدماتی که از نظر فرهنگی مفید باشند 
وجود دارد.
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موانع سالمتی

تــازه واردان بــر اســاس ســن، جنســیت، گرایــش جنســی، هویــت قومــی نــژادی، تجربــه مهاجــرت، ســطح 
درآمــد و تحصیــالت نیازهــای مرتبــط بــه سالمتشــان متنــوع اســت. آنهــا همچنیــن موانــع متعــددی را در 

سیســتم بهداشــت و درمــان تجربــه مــی کننــد، از جملــه:

هزینه و واجد شرایط بودن 	

چالش های فرهنگی و زبانی 	

صالحیت فرهنگی محدود و کم ارائه دهندگان خدمات 	

عدم آگاهی از خدمات 	

کمبود پزشک و خدمات در دسترس 	

ــرای ســالمتی و هزینه هــای بیشــتر  ــری ب ــه مشــکالت جدی ت ــد منجــر ب ــع در بلندمــدت می توان ــن موان ای
ــرای سیســتم مراقبت هــای بهداشــتی درمانــی شــود. ب

گزارش شــهر جهانی توصیه می کند که خدمات بهداشــتی عادالنه تر و حســاس تر از نظر فرهنگی 
)اعــم از مراقبت هــای پیشــگیرانه و اولیه( به گروه هــای مختلف تازه واردان با مســائل، خطرات و 

نیازهای متنوع درمانی ارائه شود.
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اقدام کردن

 ،TNS بــرای رســیدگی بــه ایــن چالش هــا و اقــدام بــر اســاس یافته هــای گــزارش شــهر جهانــی، دبیرخانــه
بهداشــت عمومــی تورنتــو و دیگــر شــهرها و شــرکای خارجــی بــا یکدیگــر همــکاری خواهنــد کــرد تــا:

همکاری بین بخش های بهداشت و شهرک سازی را افزایش دهند. 	

مشارکت های جدید برای رسیدگی به عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت را تسهیل کنند. 	

برنامه ها و سیاست های متمرکز بر سالمت افراد تازه وارد را توسعه داده و اجرا کنند. 	
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بهبود دسترسی به حمایت های شهرداری

ــود  ــور بهب ــه منظ ــو )TNI( را ب ــازه واردان تورنت ــکار ت ــام ابت ــه ن ــه ای ب ــو برنام در ســال 2010، شــهر تورنت
سیاســت هــای شــهر و برنامــه ریــزی بــرای تــازه واردان راه انــدازی کــرد. ایــن ابتــکار شــامل شــش پــروژه 

ــرد. ــو کمــک ک ــازه واردان تورنت ــه اســتراتژی ت ــا ب ــن پروژه ه ــود. یافته هــای ای آزمایشــی ب

پروژه های آزمایشــی TNI مشــخص کردند که تازه واردان به خوبی از خدمات شــهر مطلع نیســتند. همکاری 
بیشــتر بین بخش ها و آژانس های شــهر، هیئت ها و کمیسیون ها، اطالعات را ساده تر می کند و دسترسی به 

برنامه ها و خدمات را بهبود می بخشد تا به تازه  واردان کمک کند تا بیشتر با شهر تعامل کنند.

اقدام کردن

دبیرخانه TNS با شهر و شرکای خارجی کار خواهد کرد تا:

زاویه دید یک تازه وارد در توسعه و اجرای برنامه ها و سیاست های شهر را ترویج دهد. 	

از منابع شهر برای افزایش دسترسی افراد تازه وارد به اطالعات و خدمات شهر استفاده کند. 	
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پورتال مهاجرت شهر تورنتو

دولــت اســتانی بــه پورتــال هــای وب مهاجــرت شــهری در سراســر انتاریــو کمــک مالــی مــی کنــد. ایــن وب 
ســایت هــا اطالعــات قابــل اعتمــادی را در مــورد تمــام جنبــه هــای ســفر مهاجرتــی بــه تــازه واردان ارائــه 

مــی دهنــد.

در ســال 2011، شــهر تورنتــو پورتــال وب مهاجــرت خــود را برای بهبــود قابلیت اســتفاده و ارائه 
اطالعات به روز اصالح کرد. این ابزار می تواند توســط همه ذینفعان برای بهبود دسترســی افراد 

تازه وارد به شهرداری و سایر حمایت ها استفاده شود.
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حمایت از مشارکت مدنی و ظرفیت جامعه

LIP هــای جامعــه محــور و پــروژه هــای آزمایشــی TNI نیــاز بــه تقویــت ظرفیــت ســازمان هــای اجتماعــی 
بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای تــازه واردان را شناســایی کردنــد. تحــت ایــن ســتون، شــهر بــا شــرکای 
اجتماعــی کــه بــه تــازه واردان کمــک مــی کننــد تــا در مــورد حکومــت محلــی، اســتانی و فــدرال و فرآیندهــای 
قانــون گــذاری بیاموزنــد، همــکاری خواهــد کــرد. تــازه واردهــا وقتــی بــه آنهــا نشــان داده شــود کــه چگونــه 
بــا مقامــات منتخــب تعامــل کننــد، در مشــاوره هــای عمومــی شــرکت کننــد و بــه شــبکه هــای همســایگی 

خــود متصــل شــوند، بــه بخشــی فعــال از جامعــه مــا تبدیــل خواهنــد شــد.

اقدام کردن

دبیرخانه TNS با شهر و شرکای خارجی کار خواهد کرد تا:

از مشارکت بیشتر تازه واردان در فرآیندهای شهر حمایت کند. 	

برای سازمان های جامعه محور با فراهم کردن اطالعات، تحقیق و آموزش، ظرفیت ایجاد کند. 	
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خالصه استراتژی

رهبــری  جــدول 
تازه واردان

ستون های استراتژی
مشارکت های 
محلی مهاجرت

تقویت مشارکت، همکاری 
و مسئولیت پذیری

اســتفاده از دانــش و 
مهارت های مکمل

حمایت و پرورش 
عوامل تغییر

ترویج کرامت، 
برابری و انصاف

فعال کردن رهبری 
مشترک
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حرکت رو به جلو

شــهرداری تورنتــو بــه رهبــری خــود در طــول اجــرای اســتراتژی تــازه واردان تورنتــو ادامــه خواهــد داد. 
ــداز ایــن اســتراتژی ضــروری اســت. ــرای تحقــق یافتــن رســالت و چشــم ان همــکاری بیــن ذینفعــان مختلــف ب

میــز رهبــری تازه وارد چهار بار در ســال تشــکیل می شــود تا بــا چالش های پیچیده و به هم پیوســته ای که 
بسیاری از تازه واردان با آن مواجه هستند، دست و پنجه نرم کند.

هــر پنــج LIP در تورنتــو از طریق شــبکه تیم هــای هرپروژه با یکدیگــر همکاری خواهند کــرد. آنها اطالعات و 
ابزارها را به اشتراک می گذارند، هماهنگی فعالیت های مربوطه خود را تقویت می کنند و بر کار سایر عناصر 

استراتژی اثر می گذارند.

محورهای استراتژیک همچنان تمرکز اصلی ما هستند. برای اقدام، شهر و شرکای آن:

تحقیقات جدید و در حال اجرا را انجام خواهند داد. 	

از بازار کار و مشارکت ها در زمینه بهداشت و درمان حمایت خواهند کرد. 	

همکاری چند بخش با هم را افزایش خواهند داد. 	

در برنامه ها و سیاست ها، بیشتر از پیش از دیدگاه یک تازه وارد به موضوعات نگاه خواهند کرد. 	

از منابع شهر بیشتر برای افزایش دسترسی به اطالعات و خدمات استفاده خواهند کرد. 	

امکان مشارکت بیشتر تازه واردان در روندهای شهری 	

ایجاد ظرفیت برای سازمان های جامعه محور 	
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ضمیمه

چالش های جاگیرشدن تازه واردان

حمل و نقل عمومی

ــادا اســت. بیــش از 450 میلیــون  تورنتــو دارای بزرگتریــن سیســتم حمــل و نقــل عمومــی در سراســر کان
ســفر بــا وســایل عمومــی در ســال 2011 در شــهر انجــام شــد و انتظــار مــی رود ایــن میــزان در ســال 2013 
بــه 528 میلیــون ســفر افزایــش یابــد. قطــع حمــل و نقــل و کاهــش خدمــات در سراســر شــهر عمدتــًا بــر 
ــد. مناطقــی از شــهر  ــازه واردان در آن زندگــی مــی کنن ــر ت ــر گذاشــته اســت کــه اکث ــو تأثی حومــه تورنت
کــه کمتریــن تعــداد جاده هــا و طوالنــی تریــن زمــان انتظــار بــرای وســایل حمــل و نقــل را دارنــد، مناطقــی 

هســتند کــه بیشــترین تعــداد مهاجــران اخیــر در انجــا ســاکنند.

حمــل و نقــل عمومــی قابل اتکا نقش مهمی در اســایش و رفاه کلی شــهر ایفا می کند و ســاکنان تورنتو را به 
مشاغل، خدمات مهم و به محله ها و جوامع جدید متصل می کند.
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پراکندگی مهاجران اخیر در تورنتو

راهنما
مهاجران اخیر )2001-2006( بر حسب نفر
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خدمات نگهداری کودک

هنگامــی کــه والدیــن تــازه وارد بــرای اولیــن بــار بــه تورنتــو مــی آینــد، پیــدا کــردن مراقــب کــودک اغلــب 
اولیــن قــدم آنهــا در راســتای تضمیــن شــغل، بهبــود زبــان انگلیســی یــا ارتقــاء صالحیــت هــای انهاســت.

مراکز مراقبت از کودکان و مدارس اغلب اولین نهادهای اجتماعی هستند که خانواده های تازه وارد در کشور 
جدید خود به آنها دسترسی دارند. معلمان و ارائه دهندگان خدمت مراقبت از کودکان می توانند منبع مهمی 

از اطالعات و حمایت برای کودکان و والدین باشند.

درنوردیــدن گزینــه هــا ، هزینــه هــا و یارانــه هــای مراقبــت از کــودک در شــهر بــرای اکثــر ســاکنان آســان 
نیســت. ممکــن اســت بــرای والدیــن تــازه وارد حتــی دشــوارتر هــم باشــد. موانــع زبانــی، معیارهــای واجــد 
ــازه واردان را از یافتــن ســریع  ــودن و فضاهــای محــدود مراقبــت از کــودکان، برخــی از ت شــرایط قانونــی ب

مرکــزی بــرای مراقبــت از کــودکان بــاز مــی دارد.
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مسکن با کیفیت

اجــاره و قیمــت خانــه در تورنتــو جــزو باالتریــن قیمــت هــا در کانــادا محســوب مــی شــود. پرداخــت اجــاره 
یــا وام مســکن اغلــب بزرگتریــن هزینــه ماهانــه بــرای ســاکنان اســت. در منطقــه تورنتــو، یافتــن مکانــی 

تمیــز، ایمــن و مقــرون بــه صرفــه بــرای زندگــی مــی توانــد یــک چالــش باشــد.

در حالی که یافتن مسکن مقرون به صرفه در شهر برای بسیاری از مردم می تواند چالش برانگیز باشد، برخی 
از تازه واردان با تعدادی چالش افزون برآن روبرو هســتند. تازه واردان بدون شــغل یا ســابقه بانکی در کانادا 
می توانند در یافتن صاحبخانه هایی در شهر که مایل به اجاره دادن خانه به آنها باشند مشکل داشته باشند. 

موانع زبانی می تواند خرید ملک، جستجوی مسکن و درک قراردادهای اجاره و رهن را دشوارتر کند.
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آژانس هــای محلــی، مراکــز اجتماعــی و کتابخانه هــا منابعــی را ارائــه می کننــد و کارگاه هایــی را بــرای کمــک 
بــه اطالع رســانی بــه تازه واردهــا در مــورد حقــوق مســکن و خدمــات مســکن برگــزار می کننــد. کارگــران 
ــه پشــتیبانی  ــازه وارد را ب ــز درصــورت درخواســت، مشــتریان ت اســکان در مــدارس و ســایر ســازمان ها نی

ــد. مســکن متصــل می کنن

فرصت های مسکن تورنتو

در ســال 2010، شــهرداری، فرصــت هــای مســکن تورنتــو را منتشــر کــرد، یــک برنامــه ده ســاله بــرای کمــک 
بــه همــه ســاکنان بــرای یافتــن مســکن مقــرون بــه صرفــه در شــهر. در حالــی کــه بــه طــور مســتقیم افــراد 
ــه تبعیــض مســکن، تأمیــن  ــرای رســیدگی ب ــر روی تعهــدی ب ــازه وارد را هــدف قــرار نمــی دهــد، شــهر ب ت
بودجــه بــرای کمــک هــای بیشــتر مســکن بــه خانوارهــای در معــرض خطــر و ارائــه آمــوزش بــرای تقویــت 
ظرفیــت هیئــت مدیــره و کارکنــان تأمیــن کننــده مســکن تاکیــد مــی کنــد. ایــن اقدامــات و اقدامــات دیگــر 

بــه تغییــرات مثبــت بــرای همــه ســاکنان تورنتــو، از جملــه تــازه واردان اشــاره می کنــد.
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تحصیل، آموزش و اعتبار

ــرای بیــش از 75000 مهاجــر اســت کــه بســیاری از آنهــا دارای ســطح تحصیــالت  تورنتــو هــر ســاله پذی
بــاال و ســالها تجربــه کاری هســتند. هنگامــی کــه تــازه واردان بــرای اولیــن بــار وارد کشــورمی شــوند، 
پیــدا کــردن مکانــی بــرای زندگــی، مدرســه بــرای کــودکان یــا ســازگاری بــا محیــط جدیــد اغلــب دغدغــه ای 
ســت کــه نیازمنــد پاســخ فــوری اســت. بــا جاگیرشــدن آنهــا، تحصیــل و توســعه مهــارت هــا در اولویــت                          

قــرار مــی گیرنــد.

بســیاری از تازه واردان دارای مدرک دکتری، کارشناســی ارشــد و گواهینامه های حرفه ای از کشــورهای دیگر 
هستند.

ــن مــدرک  ــرای گرفت ــار خــود ب ــان کانادایــی تب ــر بیشــتر از همتای ــًا دو براب ــر تقریب ــع، مهاجــران اخی در واق
ســطح ســوم)دکتری( شــانس دارنــد. بــا ایــن حــال، شــرایط و انتظــارات متفــاوت فــارغ التحصیلــی در زمینــه 
هــای حرفــه ای بســیاری از تــازه واردان واجــد شــرایط را از کارکــردن در مشــاغل مناســب خــود بــاز مــی دارد.
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به روز رسانی مهارت ها

تــازه واردهــا بــا توجــه بــه اینکــه صالحیــت هــای آنهــا اغلــب بــه طــور کامــل شــناخته نمــی شــود، تصمیــم 
مــی گیرنــد تحصیــالت یــا مهــارت هــای خــود را بــه روز کننــد. بــا ایــن حــال، آنهــا بــا موانعــی بــرای دسترســی 
بــه فرصــت هــای مناســب روبــرو هســتند و در عیــن حــال بــه پرداخــت اجــاره و ســیرکردن شــکم خانــواده 
هــای خــود ادامــه مــی دهنــد. والدیــن تــازه وارد بــا فرزنــدان خردســال بایــد هزینــه هــای مراقبــت از 
ــرای  ــر ب ــد. مهاجــران اخی ــه دانشــگاه، در نظــر بگیرن ــه بازگشــت ب ــا اندیشــیدن ب ــز همزمــان ب کــودک را نی
درخواســت کمــک مالــی و ســایر حمایــت هــا نیــز در تقــال هســتند، بــدون این کــه بداننــد دقیقــًا مســتحق 
چــه مزایایــی هســتند. حتــی زمانــی کــه بــر ایــن چالــش هــا غلبــه کــرده و بزرگســاالن تــازه وارد بــا موفقیــت 
ـی                                             ثبــت نــام کننــد، عمومــًا بــرای دسترســی بــه حمایــت هــای ارائــه شــده بــه دانشــجویان بیــن الملـل

واجــد شــرایط نیســتند.      

رفتن به مدرسه

خانــواده هــای تــازه وارد گاهــی اوقــات چالــش هاـیـی را بــا سیســتم مــدارس ابتداـیـی و متوســطه در 
تورنتــو تجربــه مــی کننــد. موانــع زبانــی می توانــد درک والدیــن در مــورد نحــوه عملکــرد سیســتم آموزشــی 
و حمایت هــای موجــود از طریــق مــدارس را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. والدیــن تــازه وارد مــی تواننــد بخاطــر 
انتظــارات و مفاهیــم متفــاوت از تحصیــل بــه تقــال بیفتنــد. فقــدان اطالعــات در مــورد ثبــت نــام، رویــه 
هــا و فرهنــگ مــدارس کانــادا مــی توانــد مانعــی بیــن آنهــا و تجربیــات آموزشــی و تحصیــل فرزندانشــان 
ایجــاد کنــد. کــودکان و نوجوانــان تــازه وارد نیــز در مواقعــی دچــار مشــکل مــی شــوند. اگــر انگلیســی زبــان 

اول آنهــا نیســت، ممکــن اســت بــرای آنهــا دشــوار باشــد کــه پــا بــه پــای ســایر دانــش آمــوزان بیاینــد.

تفاوت های فرهنگی می تواند یافتن دوست و درگیر شدن در فعالیت های فوق برنامه را دشوارتر کند. یافتن 
ساعات کار داوطلبانه برای فارغ التحصیلی می تواند برای دانشجویان تازه وارد با سطح انگلیسی پایین چالش 
برانگیز باشــد. تجربه یک دانشــجوی جدید بودن در تورنتو می تواند بســیار طاقت فرسا باشد و بسیاری از تازه 

واردان جوان را سردرگم و منزوی کند و درحالی که هیچ شبکه اجتماعی ای برای حمایت انها وجود ندارد.
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پشتیبانی زبان

تورنتــو محــل زندگــی مهاجــران از بیــش از 188 کشــور اســت کــه اکثــر آنهــا انگلیســی یــا فرانســوی را بــه 
عنــوان زبــان اول صحبــت نمــی کننــد. سرشــماری ســال 2011 نشــان مــی دهــد کــه زبــان مــادری تقریبــا 

نیمــی از جمعیــت تورنتــو، یــک زبــان غیــر رســمی اســت.

ـی، ایتالیایی، اســپانیایی، تاگالوگ و تامیل  زبان هــای بیشــتر صحبت شــده در تورنتو شــامل ماندارین، کانتوـن
هستند. فرصت های زیادی در تورنتو برای تازه واردان برای یادگیری و بهبود زبان انگلیسی وجود دارد. خدماتی 
توسط طیف وسیعی از سرمایه گذاران و سازمان ها، مانند دولت های فدرال و استانی، هیئت مدیره مدارس، 

گروه های اجتماعی و غیره ارائه می شود.
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10 زبان برتر غیررسمی شهر تورنتو

سرشماری 2011
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موانع دسترسی به پشتیبانی زبان

ــه  ــک برنام ــا ی ــه ب ــد چگون ــب نمی دانن ــازه وارد اغل ــه مهاجــران ت ــات نشــان می دهــد ک یافته هــای تحقیق
زبانــی کــه متناســب بــا نیازهــای یادگیــری و دسترســی آنهــا باشــد ارتبــاط برقــرار کننــد. بــرای کســانی کــه 
مــی داننــد هــم، کالس هــا گاهــی اوقــات بــا ســاعات کاری تداخــل دارنــد یــا شــرایط قانونــی ســختگیرانه 

ای دارنــد کــه مانــع از شــرکت در آنهــا مــی شــود.

کمبود خدمت مراقبت از کودک و بازپرداخت هزینه سفر ممکن است مانع از دسترسی برخی از تازه واردان به 
کالس ها شود. عالوه بر این، تازه واردان به طور مرتب گزارش می دهند که برنامه های انگلیسی در دسترس 

به آنها کمک نمی کند که مهارت های زبانی مورد نیاز برای زندگی روزمره را کسب کنند.

ترجمه و مطالب ترجمه شــده برای تازه واردان با مهارت های محدود انگلیســی برای یافتن مسیر 
خدمات در شهر و یافتن کمک و منابع مورد نیاز بسیار مهم است. خدمات ترجمه گاهی اوقات 
در مــکان هاـیـی ماننــد بیمارســتان ها، مطب های پزشــکی، کلینیک های قانونی و ســازمان های 

اسکان ارائه می شود.

بودجــه بــرای ایــن خدمــات یکســان نیســت و مــی توانــد از مکانــی بــه مــکان دیگــر بســیار متفــاوت باشــد. 
ــا مشــتریان تــازه وارد، بــه کارکنــان و داوطلبــان فاقــد  ــرای برقــراری ارتبــاط ب گاهــی اوقــات ســازمان هــا ب
ــات نادرســت، ســردرگمی و از دســت دادن  ــه اطالع ــر ب ــد منج ــی توان ــن م ــت متکــی هســتند. ای صالحی
ــه  ــد ب ــری بیشــتر مــی توان ــازه واردان شــود. هماهنگــی و مســئولیت پذی ــه سیســتم توســط ت ــاد ب اعتم

بهبــود ایــن خدمــات کمــک کنــد.
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تفریح و فرهنگ

ـی اســت. ایــن شــهر میزبــان فســتیوال هــای ســاالنه  تورنتــو دارای یــک صحنــه هنــری و فرهنـگـی غـن
ــد. همچنیــن بســیاری از مــوزه  ــه نمایــش گذاشــته و جشــن مــی گیرن ــوع آن را ب بســیاری اســت کــه تن
هــا، گالــری هــای هنــری و مراکــز تاریخــی وجــود دارد کــه تاریــخ تورنتــو و اســتعدادهای ســاکنان گذشــته 
ــر مــی کشــد. شــهر دارای طیــف وســیعی از برنامه هــا و فعالیت هــای تفریحــی از  ــه تصوی و حــال آن را ب
طریــق پارک هــا و مراکــز همســایگی اســت و میزبــان گروه هــای اجتماعــی متعــددی اســت کــه گردش هــا 

و ماجراجویی هاـیـی را در داخــل و خــارج محــدوده شــهر ســازماندهی می کننــد.

کمک به تازه واردان برای مشارکت در تفریحات

درگیــر شــدن در فعالیــت هــای فرهنگــی یــا تفریحــی راهــی عالــی بــرای آشــنایی مــردم بــا شــهر و تبدیــل 
شــدن بــه بخشــی از تنــوع و خالقیتــی اســت کــه تورنتــو را بــه چنیــن مــکان جذابــی بــرای زندگــی تبدیــل مــی 
کنــد. همچنیــن می توانــد بــه کاهــش اســترس، بهبــود ســالمت جســمی و کمــک بــه افــراد در دوســت یابی 

و ارتبــاط گرفتــن بــا جوامــع جدیــد کمــک کنــد.
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تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه بســیاری از تــازه واردان در تورنتــو فعالیــت هــای تفریحــی یــا گــردش هــای 
فرهنگــی را در اولویــت قــرار نمــی دهنــد. مهاجــران اخیــر بــا اســترس یافتــن شــغل و سازگارشــدن بــا تفــاوت 
هــای زندگــی روزمــره در خانــه جدیــد خــود دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد. بســیاری از آنــان احســاس مــی 

کننــد کــه وقــت یــا انــرژی بــرای فعالیــت هــای تفریحــی یــا گــردش هــای فرهنگــی ندارنــد.

ایجاد حس تعلق به اجتماع بخش مهمی ست از احساس راحت بودن در خانه خودمان.

هزینه مانع مهمی برای استفاده تازه واردان از موسسات فرهنگی و امکانات تفریحی است. موزه ها، گالری ها و 
مراکز تاریخی اغلب هزینه های ورودی دریافت می کنند که ممکن است برای خانواده های تازه وارد بسیار گران 
باشد. حتی در محله های خود، افراد تازه وارد گاهی اوقات برای یافتن برنامه ها و فعالیت های تفریحی فراگیر 
فرهنگی با مشــکل مواجه می شــوند. بسیاری از فعالیت ها و برنامه های رایگان یا کم هزینه در مراکز تفریحی و 
کتابخانه ها دارای لیســت انتظار طوالنی هســتند یا پشــتیبانی زبان و مراقبت از کودک را ارائه نمی دهند. طرح 
خدمات تفریحی شــهر که اخیرًا منتشــر شــده اســت، فرصتی برای بهبود برنامه های تفریحی برای تازه واردان 

فراهم می کند.
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ادغام فرهنگی

زمانــی کــه افــراد بــه کانــادا مهاجــرت مــی کننــد، دوســتان و اعضــای خانــواده خــود را پشــت ســر رهــا مــی 
کننــد. تــازه واردهــا مــی تواننــد در ســازگاری بــا کشــور، آب و هــوا و فرهنــگ جدیــد بــا مشــکل مواجــه شــوند 

و اغلــب وقتــی احســاس اســترس، تنهایــی یــا غمگینــی مــی کننــد، کســی نیســت تــا بــا او صحبــت کننــد.

ایجاد دوســتی و ایجاد حس تعلق به اجتماع بخش مهمی از حســی اســت که باعث می شــود جایی را خانه 
خود بدانیم. فرصت های بیشتر برای کار داوطلبانه، کالس های توسعه مهارت، فعالیت های فیزیکی و اجتماعی 
بــه افــراد از فرهنــگ کاناداـیـی و فرهنگ های دیگر کمک می کنــد تا دور هم جمع شــوند، از یکدیگر بیاموزند و 

دوستی های جدیدی ایجاد کنند.

بــا ایــن حــال، اولویــت هــا بــرای تــازه واردان عبارتنــد از جســتجوی کار، مراقبــت از کــودکان و تــالش بــرای 
ســازگاری، کــه زمــان کمــی بــرای معاشــرت و مالقــات بــا افــراد باقــی مــی گــذارد.
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ــش هــا در  ــا چال ــد ب ــد مــی توانن ــراد دیگــر تــالش مــی کنن ــا اف ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــه ب ــازه واردانــی ک ت
زمینــه زبــان و تفــاوت هــای فرهنگــی روبــرو شــوند. افــراد بــا پیشــینه هــای فرهنگــی مختلــف مــی تواننــد 
انتظــارات و عملکردهــای اجتماعــی متنوعــی داشــته باشــند و ایجــاد اعتمــاد و ارتباطــات مــی توانــد زمــان 
بــر باشــد. پــس بســیاری از تــازه واردان بــه جــای آن، ایجــاد دوســتی و ارتبــاط بــا افــرادی از همــان فرهنــگ 
یــا کشــور را آســان تــر مــی یابنــد. تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه تــازه واردان در تورنتــو بــه فرصــت هــا و 
حمایــت هــای بیشــتری بــرای ایجــاد ارتباطــات بیــن فرهنگــی بــرای سازگارشــدن بــا زندگــی جدیــد خــود در 

کانــادا نیــاز دارنــد.

سازمان های جامعه محور در ارائه این فرصت ها پیشتاز هستند.




