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Orientation to Ontario
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ 
ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦੱਤੇ ਗਏ 
ਹਨ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਸ�ਟਰ

�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਥ� 
ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਿਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਕਈ ਸ�ਟਰ� ਿਵੱਚ ਸਕੇਿਟੰਗ ਿਰੰਕਸ, ਸਵੀਿਮੰਗ 
ਪੂਲ, ਿਜਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਬਾਲਗ਼� ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹਨ� ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦੀ 
ਜ� ਤ� ਮੁਫ਼ਤ ਜ� ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

• ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਸ�ਟਰ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣ ਲਈ 211 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆਂ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਹਨ, 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਿਵੱਚ ਿਮਲ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਵ�
ਹੱਕ� ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰ  ਹੇਠ ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ 
ਰਿਹਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਦੀ 
ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। �ਟਾਰੀਓ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਿਨਰਪੱਖ 
ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਦਿਕ �ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚ, 
ਯਹੂਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਸਭਾ, ਮਸਿਜਦ�, ਗੁਰਦੁਵਾਿਰਆਂ/
ਮੰਿਦਰ�, ਆਸਥਾ ਪਰ੍ਗਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨ� ਥਾਵ� 
ਿਵੱਚ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠ�  ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ 
ਪਰ੍ਗਟਾ�ਦੇ ਹਨ।

ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ (ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ� ਡਰ੍ਾਈਿਵੰਗ 
ਲਾਇਸ�ਸ) ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ ਦਾ 
ਸਬੂਤ, ਿਜਵ� ਟੈਲੀਫੋਨ, ਿਬਜਲੀ ਜ� ਕੇਬਲ ਦੇ 
ਿਬੱਲ ਦੀ ਲੜੋ ਪਏਗੀ।
ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬਰ�ੇਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ 
ontario.ca ਜ� findlink.at/opl 'ਤੇ ਿਵਰਸੇ, 
ਖੇਡ�, ਟੂਿਰਜ਼ਮ ਸੱਨਅਤ� ਬਾਰੇ ਿਮਹਕਮੇ 'ਤੇ 
ਜਾਓ।
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• ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰ੍ੋਤ ਵਜ� ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ।
• ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਟਲਮ�ਟ 

ਵਰਕਰ। 
• ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਕਲੱਬ 

ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਰੀਿਡੰਗ ਕਲੱਬ।
• ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ।
• ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨ� ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ 

ਿਕਤਾਬ�, CDs, DVDs, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ, 
ਅਖ਼ਬਾਰ� ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ।

• settlement.org ਜ� findlink.at/
worship 'ਤੇ ਜਾਓ।

• yellowpages.ca 'ਤੇ ਯੈਲੋਪੇਜਜ਼ ਵੇਖੋ
• ਸੈਟਲਮ�ਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ।

ਵਾਲੰਟੀਅਿਰੰਗ
ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਮ� ਦੇਣਾ ਲੋਕ� ਨਾਲ 
ਿਮਲਣ, ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

• ਵਾਲੰਟੀਅਿਰੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ 
ontario.ca ਜ� findlink.at/MCI-Active 
'ਤੇ �ਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਓ।

• ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸ�ਟਰ 
ਲੱਭਣ ਲਈ,

• volunteer.ca 'ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਨ� ਡਾ 'ਤੇ 
ਜਾਓ ਜ� ovcn.ca 'ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸ�ਟਰ 
ਨ� ਟਵਰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ

• ਿਬਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ ਵਾਲੰਟੀਅਰ 
ਦੇ ਅਹਿੁਦਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ  ਕਰਨ ਲਈ 
charityvillage.com ਜ� findlink.at/
volunteer 'ਤੇ ਜਾਓ।



�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਤਸੁ� ਇੱਕ ਸਮ� 'ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ 
ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਸੁ� ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜ� 
ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਿਵਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਸੁ� 
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾਲ 
ਿਵਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
�ਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਸਮਿਲੰਗੀ ਿਵਆਹ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ। �ਟਾਰੀਓ ਉਹਨ� ਹੋਰਨ� ਦਸ਼ੇ� ਤ� ਿਵਆਹ� 
ਨੰੂ ਮਾਣਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਸਮਿਲੰਗੀ-ਿਵਆਹ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਹੈ।
ਜੇ ਤਸੁ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠ�  ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ 
ਤੁਸ� ਿਵਆਹ ਨਹ� ਕੀਤਾ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਨਾ ਿਵਆਿਹਆਂ 
ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ (ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ) ਮੰਿਨਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤ� 
ਵੱਧ ਸਮ� ਤ� ਜ� ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ 
ਤ� ਿਵਆਹੁਤਾ ਿਰਸ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਤਲਾਕ
ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਿਸਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਤਸੁ� ਸਾਲਸੀ, ਸਾਲਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ� ਵਕੀਲ� ਿਵਚਕਾਰ 
ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਗਏ 
ਿਬਨਾ ਤਲਾਕ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਮਨ ਲਾਅ 
ਪਾਰਟਨਰ, ਜੋ ਵੱਖ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ� ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਸਿਲਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ
ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ, ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਪਾਰਟਨਰ  ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ 
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਰੂਪ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਣਚਾਹੀ ਿਜਨਸੀ 
ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਜ� 
ਮਾਰਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ 
ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਜਲੇਹ੍ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤਸੁ� ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤ� 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਪੁਿਲਸ ਲਈ ਕਹੋ।

ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਰਸ਼ਤੇ

ਿਵਆਹ ਪਿਰਵਾਰ ਤ� ਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕਰਕੇ 
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤ� 
1-866-863-0511 'ਤੇ ਅਸਾਲਿਟਡ ਵੁਮੈਨ'ਸ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ (Assaulted Women’s Helpline) 'ਤੇ 
ਿਦਨ ਿਵੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ 7 ਿਦਨ ਕਾਲ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ awhl.org 'ਤੇ ਜਾਓ। 
ਫੋਨ ਸੇਵਾਵ� 154 ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਦੁਰਿਵਹਾਰ
ਸਰੀਰਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤੇ/ਜ� ਿਜਨਸੀ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਜ� 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ, ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜ� 
ਨੌਜਵਾਨ  ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ 
ਬਾਲ-ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ-ਨੌਜਵਾਨ  ਨਾਲ 
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਿਵੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਜ� 
ਿਜਨਸੀ (ਛੂਹਣਾ ਜ� ਨਾ ਛੂਹਣਾ) ਦੁਰਿਵਹਾਰ, ਪਿਰਵਾਰਕ 
ਿਹੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜ� ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 
ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਪਨਾਹ, ਭੋਜਨ, ਕਪੜੇ, ਪੜਹ੍ਾਈ, ਚੰਗੀ 
ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਿਨਗਰਾਨੀ, ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਢੁਕਵਾ ਅਰਾਮ, 
ਨ� ਿਤਕ ਸੇਧ, ਕਸਰਤ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਚੌਿਗਰਦਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ 
ਹਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਣ ਵਜ� ਪਛਾਣ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
justice.gc.ca ਜ� findlink.at/protechild 'ਤੇ ਬਾਲ-
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 
ਹੱਕ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਨ ਲਈ attorneygeneral.jus.gov.on.ca ਜ� 
findlink.at/on-famlaw 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ 
ਮਿਹਕਮੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।
�ਟਾਰੀਓ ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਹੇਠ ਔਰਤ� ਦੇ ਹੱਕ� ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਨ ਲਈ onefamilylaw.ca 'ਤੇ ਔਰਤ� ਲਈ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਕਾਨੰੂਨ ਸਬੰਧੀ ਿਸੱਿਖਆ 'ਤੇ ਜਾਓ। 
ਿਜਨਸੀ ਜ� ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤ� ਲਈ ਮਦਦ ਲੱਭਣ 
ਵਾਸਤੇ women.gov.on.ca ਜ� findlink.at/
serviwomen 'ਤੇ �ਟਾਰੀਓ ਦੀ ਔਰਤ� ਬਾਰੇ 
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Ontario Women’s Directorate) 'ਤੇ 
ਜਾਓ।
ਪੀੜਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 
attorneygeneral.jus.gov.on.ca ਜ� findlink.at/
ovs 'ਤੇ ਜਾਓ।
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