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Orientation to Ontario

ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇਰਹੂਾਨੀਅਤ 

ਮੀਡੀਆ

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ, ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਥ� 'ਤੇ 
ਲੋਕ� ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰੋ।  

ਸਮਾਰਹੋ ਅਤ ੇਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸ�ਟਰ

ਸੂਬ ੇਭਰ ਿਵਚਲੇ ਵੱਡ ੇਅਤ ੇਛਟੋ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆਂ 
ਲਈ ਕਈ ਅਜਾਇਬਘਰ, ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸ�ਟਰ ਹਨ।

ਕਨ� ਡੀਅਨ ਪਰ੍ਸਾਰਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (CBC) ਸਰਕਾਰੀ
ਰਕਮ� ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰ੍ਸਾਰਕ ਹੈ। 
CBC, ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਥਾਨਕ 
ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰ� ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ 
ਪਰ੍ਗੋਰਾਿਮੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। cbc.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।  

ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਕਈ ਨਸਲੀ-ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਅਖ਼ਬਾਰ� 
ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਨ� ਸ਼ਨਲ ਐਥਿਨਕ ਪਰ੍ੈੱ ਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 
ਕ�ਸਲ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ nationalethnicpress.com 
'ਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵ� 
ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਸਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। OMNI TV ਇੱਕ ਬਹੁ-
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਨ� ਟਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਮ�ਡਿਰਨ, ਕ�ਟੋਨੀਜ਼,
ਇਟੈਲੀਅਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣ-ਏਿਸ਼ਆਈ 
ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਚਲਾ�ਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ omnitv.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਭੋਜਨ

�ਥੇ ਕਈ ਨਸਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ� 
ਹਨ, ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 
ਤ� ਆਈਆਂ ਵਸਤ� ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਬਜ਼ਾਰ� 
ਅਤੇ ਰੈਸਤਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ 
“ਲੋਕ� ਮੂੰ ਹ�” ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲ� ਤ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ   
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ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?

ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ �ਟਾਰੀਓ ਸਭ ਤ� ਬਹੁ-
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵ� ਲੋਕ� ਿਵੱਚ� ਅੱਧੇ 
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। �ਥੇ 100 ਤ� 
ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਬੋਲੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।

�ਥੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਿਵਰਸੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ 
ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

• ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ�
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਕਵਾਨ� ਿਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਕਈ ਭੋਜਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ
ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ� ਿਵੱਚ 1-2 ਸ਼ੈਲਫ਼ ਿਸਰਫ਼
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰ੍ੀਆਂ ਲਈ  ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ।

• ਨਸਲੀ ਸਟੋਰ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ
yellowpages.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

• ਐਪਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਨਸਲੀ ਕਿਰਆਨ�
ਦੇ ਸਟੋਰ� ਅਤੇ ਰੈਸਤਰ� ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਧ
ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹਨ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਨੰੂ ਵੇਖਿਦਆਂ ਢੁੱਕਵ� 
ਐਪਸ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜਾਓ।

• ਰੈਸਤਰ� ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ� ਵੈਸ਼ਣੋ ਭੋਜਨ ਸਮੇਤ ਪਕਵਾਨ ਦੀ
ਿਕਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਵੀ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਿਕਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵ�ਡਰ� ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਉਪਜ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ
ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਿਦਨ� 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ�, ਪਾਰਿਕੰਗ
ਦੀ ਥ� ਜ� ਪਾਰਕ� ਿਵੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਸ� farmersmarketsontario.com 'ਤੇ
ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚਲੀ ਮੰਡੀ (ਬਜ਼ਾਰ) ਦਾ
ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਮੌਸਮੀ ਭੋਜਨ – ਫਲ� ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ
ਰੁੱਤ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ
ontario.ca/foodland 'ਤੇ �ਟਾਰੀਓ ਫ਼ਡੂਲ�ਡ
'ਤੇ ਜਾਓ।



ਰੂਹਾਨੀ

ਕਈ ਹੋਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਲਈ 
festivalsandeventsOntario.ca ਜ�  
summerfunguide.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੇਿਲਆਂ ਅਤੇ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ 
destinationontario.com 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਮੇਿਲਆਂ ਿਵੱਚ 
ਆਰਟ, ਿਫ਼ਲਮ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ 
ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮਿੇਲਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ�ਟਰ� ਅਤੇ ਲਾਇਬਰ੍ੇਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ-ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਮੀਡੀਆ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਿਲਆਂ ਦੀਆਂ 
ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ:

• ਕੈਰੀਬਾਨਾ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ� ਦਾ ਜਸ਼ਨ 
caribanatoronto.com

• ਦੇਸੀ ਫ਼ੈਸਟ, ਦੱਖਣ-ਏਿਸ਼ਆਈ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ 
http://desifest.ca

• ਟੋਰੰਟੋ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰ੍ੈਗਨ ਬੋਟ ਰੇਸ 
ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ http://dragonboats.com

• ਓਟਵਾ ਿਵੱਚ ਿਵੰਟਰਿਲਉਡ (Winterlude), 
canada.pch.gc.ca/eng/1416239267950

• ਿਕਚਨਰ ਿਵੱਚ ਓਕਟੂਬਰਫ਼ੈਸਟ, oktoberfest.ca

• �ਟਾਰੀਓ ਪਰ੍ਾਈਡ, ontariotravel.net/en/
play/lgbt/pride

• ਟੋਰੰਟੋ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਿਫ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਮੇਲਾ, 
torontoafricanfilmmusicfest.com

• ਲੰਡਨ ਿਵੱਚ, ਫ਼ੀਏਸਟਾ ਲੰਡਨ ਮੈਕਸੀਕਨ ਮੇਲਾ, 
fiestalondon.ca

• ਟੋਰੰਟੋ ਿਵੱਚ ਲੈਿਟਨ ਆਰਟ ਮੇਲਾ,      
http://ontariolatinartsfestival.ca

• ਬਰ੍�ਟਫ਼ੋਰਡ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਪੰਡ� ਦਾ 
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ, brantfordvillages.ca

• ਬੈਲੇਿਵਲੇ ਵਾਟਰਫ਼ਰ੍ੰ ਟ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਮੇਲਾ, 
bellevillewaterfrontfestival.com

�ਟਾਰੀਓ ਇੱਕ ਧਰਮ-ਿਨਰਪੱਖ ਸਮਾਜ ਹ,ੈ ਪਰ ਹਰ 
ਆਸਥਾ ਨੰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ 
ਪਜੂਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਤਸੁ� ਸਥਾਨਕ 
ਫੋਨ ਡਾਇਰਕੈਟਰੀ ਜ� ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰਕੇ 
ਚਰਚ, ਮਸਿਜਦ�, ਯਹਦੂੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਭਵਨ� ਅਤੇ 
ਗਰੁਦਆੁਿਰਆ/ਂਮੰਿਦਰ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

• ਮਸਿਜਦ� ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ�ਟਰ       
http://muslimcanada.org

• ਯਹੂਦੀ ਪਰ੍ਾਰਥਨਾ ਭਵਨ - cjccc.ca ਜ� 
findlink.at/syndir

• ਿਹੰਦੂ ਮੰਿਦਰ - shaivam.org

• ਿਸੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ - worldgurudwara.com 
ਜ� findlink.at/stemples

• ਬੋਧੀ ਸ�ਟਰ - buddhist.ca  ਜ� 
findlink.at/bcentr 

• ਐਗਂਲੀਕਨ ਚਰਚ� -  anglican.ca

• ਰੋਮਨ ਕੈਥਿੋਲਕ ਚਰਚ� - catholiclinks.org

• ਯੁਨਾਇਿਟਡ ਚਰਚ ਆਫ ਕਨ� ਡਾ -     
http://locator.united-church.ca

• ਕਨ� ਡਾ ਿਵੱਚ ਬੈਪਿਟਸਟ ਚਰਚ� –    
http://baptist.ca 

• ਅਜਾਇਬਘਰ: ਅਜਾਇਬਘਰ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈਣ ਲਈ 
museumsontario.org 'ਤੇ ਜਾਓ।

• ਿਫ਼ਲਮ: ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਫ਼ਲਮ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ 
ਆਨਲਾਈਨ ਜ� ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਿਵੱਚ 
ਸਰਚ ਕਰੋ।

• ਥੀਏਟਰ: ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀ ਲਈ 
theatreontario.org 'ਤੇ �ਟਾਰੀਓ ਥੀਏਟਰ 'ਤੇ 
ਜਾਓ।

• ਆਰਟ: ਆਰਟ ਸ�ਟਰ�/ਗੈਲਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, 
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ 
ਕਰੋ।

• ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਡ�ਸ: ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰ� ਿਵੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ 
ਕਰੋ।

• ਕਨ� ਡਾ ਿਦਵਸ: 1 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ �ਟਾਰੀਓ ਭਰ ਿਵੱਚ 
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

• ਮੂਲ-ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ-ਿਨਵਾਸੀ 
ਿਦਵਸ ਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦੀ �ਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖਣ 
ਲਈ aadnc-aandc.gc.ca 'ਤੇ ਕਨ� ਡਾ ਦੇ ਮੂਲ-
ਿਨਵਾਸੀ ਅਤੇ �ਤਰੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਮਿਹਕਮੇ 'ਤੇ 
ਜਾਓ।

• ਫ਼ਰ੍�ਕੋਫੋਨ ਮੇਲੇ: ਮੇਿਲਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਲਈ voyagesontario.com 'ਤੇ ਜਾਓ।




