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Ծանօթանանք Օնթարիոյի

ՄՇԱԿՈՅԹ և ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

ԼՐԱՏՈՒԱՄԻՋՈՑՆԵՐ

Canadian Broadcasting Corporation (CBC)-ն 
ժողովրդականօրէն ֆինանսաւորուած ազգային 
հաղորդակցութեան միջոց մըն է: (CBC)-ն կը 
ծածկէ տեղական եւ ազգային լուրերը եւ նոյնպէս 
ունի հեռատեսիլի, ձայնասփիւռի և առցանց 
(online) մշակութային ծրագիրներ: Աւելի շատ 
գիտնալու այցելեցէք www.cbc.ca:

Կան շատ էթնիկական եւ մշակութային 
օրաթերթեր հրատարակուած Գանատայի մէջ: 
Ազգային էթնիկ մամուլը եւ լրատուամիջոցներու 
խորհուրդը կ’ապահովեն հրատարակութեան 
ցուցակ իրենց ուէպ սայթին վրայ 
www.nationalethnicpress.com:

Շատ մը հեռատեսիլի եւ ձայնասփիւռի 
կայաններ կը հաղորդեն զանազան լեզուներով: 
OMNI TV-ն բազմամշակութային ցանց մըն է, 
որ ունի ծրագիրներ մանտարին, գանդոնեան, 
իտալերէն, փենճապի և տարբեր հարաւային 
Ասիոյ լեզուներով: Յաւելեալ տեղեկութիւններու 
համար, այցելեցէք www.omnitv.ca:

ՈՒՏԵԼԻՔ

Կան էթնիկ շուկաներ եւ մեծ խանութներ որ կը 
ծախեն ներմուծուած արտադրանքներ ամէն 

աշխարհի կողմերէն: Գիտնալու ամենալաւ ձեւը 
տեղական շուկաներու եւ ճաշարաններու մասին 
“բերնէ-բերանն է” ուրեմն զրուցեցէք մարդոց հետ 
ձեր համայնքին մէջ եւ երկրպագութեան տեղերը 
կամ փնտռեցէք առցանց:

•  Բոլոր մեծ խանութները կը պարունակեն 
տեսակաւոր ուտելիքներ որ կը գործածուին 
համաշխարհային խոհանոցներու մէջ:  
Կարգ մը մեծ խանութներ ունին 1-2 բաժին  
տրամադրուած համաշխարհային 
կերակուրներու բաղադրութիւններու:

•  Էթնիկ խանութներու ցանկ գտնելու համար, 
այցելեցէք www.yellowpages.ca:

•  Աշխատածրագիրներ (Apps) ձեռնտու 
են որ ձեզ պիտի առաջնորդեն էթնիկ 
նպարեղէնի խանութներու և ճաշարաններու: 
Ասոնք գտնելու համար, այցելեցէք 
համապատասխան աշխատածրագիրներու 
տեղը ձեր բջիջային գործիքին համեմատ:

•  Ճաշարաններու մասին կարծիք տուող ուէպ 
սայթները նաեւ կը ներկայացնեն ցուցակներ 
խոհանոցի տեսակներու, ներառեալ 
բուսակերներու համար:

•  Ագարակատէրերու շուկաները կը թոյլատրեն 
ծախողներուն ամբողջ տարուան ընթացքին 
ծախելու գիւղատնտեսական ապրանքներ  
և ուրիշ արտադրանքներ: Այս շուկաները կը 
գտնուին շէնքերու, ինքնաշարժի կեցութեան 
տեղերու (parking lots) կամ զբօսայգիներու 
մէջ որոշ օրեր: Կարող էք շուկայ մը 
գտնել ձեր տարածքին մէջ այցելելով 
www.farmersmarketsontario.com:

•  Սեզոնային ուտելիք - աւելի գիտնալու 
պտուղներու եւ բանջարեղէնի եղանակներու 
մասին, այցելեցէք Ontario Foodland 
www.ontario.ca/foodland:

Գիտէի՞ք թէ:
Օնթարիո Գանատայի ամէնայ 
բազմամշակութային գաւառն է: Գանատա 
նոր եկողներուն կէսը կը հաստատուին 
Օնթարիո: Աւելի քան 100 լեզուներ կը 
խօսուին հոս: Կան շատ ձեւեր վայելելու 
բազմազանութիւնը եւ տօնելու ձեր 
ժառանգական սովորութիւնները:



ՓԱՌԱՏՕՆՆԵՐ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ԿԵԴՐՈՆՆԵՐ

Կան շատ թանգարաններ, թատրոններ եւ 
մշակութային կեդրոններ գաւառին մեծ և փոքր 
համայնքներուն մէջ:

•  Թանգարաններ:- Այցելեցէք 
www.museumsontario.ca թանգարաններու  
ցանկ մը ստանալու համար:

•  Շարժանկար:- Փնտռեցէք առցանց 
(online) կամ ձեր տեղական օրաթերթին 
մէջ շարժանկարի սրահի (cinema) կամ 
փառատօնի մասին ձեր համայնքին մէջ:

•  Թատրոն:- Այցելեցէք (Theatre Ontario) 
www.theatreontario.org ցանկի համար ձեր 
համայնքին մէջ:

•  Արուեստ:- Արուեստագիտական 
կեդրոններու կամ պատկերասրահներու 
ցանկի համար, փնտռեցէք առցանց (online) 
ձեր համայնքին մէջ:

•  Երաժշտութիւն եւ պար:- Փնտռեցէք առցանց 
(online) կամ ձեր տեղական օրաթերթին մէջ 
տեղական ձեռնարկի մը համար:

•  Canada Day:- Տօնակատարութիւնները 
տեղի կ’ունենան Յուլիսի մէկին ամբողջ 
Գանատայի մէջ:

•  Բնիկ (Aboriginal) ձեռնարկներ:- Օնթարիոյի 
ազգային բնիկ օրուայ (National Aboriginal 
Day) ձեռնարկներու ցանկը տեսնելու 
այցելեցէք Ministry of Indigenous and Northern 
Affairs Canada - www.aadnc-aandc.gc.ca:

•  Ֆրանքոֆօն փառատօներ:- Փառատօներու 
եւ ուրիշ ձեռնարկներու ցանկի համար 
այցելեցէք www.voyagesontario.com:

Յաւելեալ ձեռնարկներու համար այցելեցէք 
www.festivalsandeventsOntario.ca կամ 
www.summerfunguide.ca

Գիտնալու փառատօներու եւ մշակութային 
ձեռնարկներու մասին որ տեղի 
կ’ունենան ձեր համայնքին մէջ այցելեցէք 
www.ontariotravel.net/en/home 

Մշակութային եւ բազմամշակութային 
փառատօներ, որոնք կը ներառեն արուեստ, 
շարժանկար, ուտելիք եւ երաժշտութիւն, 
տեղի կ’ունենան ամբողջ տարուայ ընթացքին: 
Համայնքի կեդրոնները եւ գրադարանները 
յաճախ ունին տեղեկութիւններ տեղական 
փառատօներու մասին: Տեղական եւ էթնիկ-
մշակութային լրատուամիջոցները պիտի օգնեն 
տեղեկացնելու մշակութային ձեռնարկներու 
մասին: Փառատօներու կարգ մը օրինակները  
կը ներառեն:-

•  Caribana, Գարիպիան մշակոյթներու 
տօնակատարութիւն www.caribanatoronto.com

•  DesiFest, Հարաւային Ասիոյ երաժշտութեան 
փառատօն http://desifest.ca

•  International Dragon Boat Race Festival 
Թորոնթոյի մէջ http://dragonboats.com

•  Winterlude Օթաուայի մէջ 
www.canada.pch.gc.ca/eng/1416239267950

• Oktoberfest, Kitchener-ի մէջ, www.oktoberfest.ca 

•  Toronto African Film & Music Festival 
Թորոնթօյի ափրիկեան շարժանկարի 
եւ երաժշտութեան փառատօն, 
www.torontoafricanfilmmusicfest.com

•  Fiesta London Mexican Festival - 
մեքսիքական փառատօն, լոնտոնի մէջ: 
www.fiestalondon.ca

•  Լատինական արուեստական փառատօն 
Թորոնթօյի մէջ, http://ontariolatinartsfestival.ca

•  Brantford International Villages Cultural 
Festival - Պրանդֆորտ միջազգային գիւղերու 
մշակութային փառատօն, www.brantfordvillages.ca

•  Belleville Waterfront and Ethnic Festival, 
www.bellevillewaterfrontfestival.com

ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

Օնթարիո աշխարհիկ հանրութիւն մըն է, բայց 
ամէն հաւատքի պատկանող մարդիկ ազատ  
են երկրպագելու այն ինչ որ կ’ընտրեն: Կարող  
էք գտնել եկեղեցիներ, մզկիթներ, սինակոկներ եւ 
տաճարներ տեղական հեռաձայնի տեղեկագիրքին 
մէջ կամ փնտռելով առցանց (online):-

•  Մզկիթներ եւ իսլամական կեդրոններ - 
http://muslimcanada.org

• Սինակոկներ - www.cjccc.ca կամ findlink.at/syndir

• Հինտու տաճարներ: www.shaivam.org

•  Սիխ տաճարներ: www.worldgurudwara.com  
կամ findlink.at/stemples

•  Պուտտայական կեդրոններ www.buddhist.ca  
or findlink.at/bcentr

• Անկլիքանական եկեղեցիներ www.anglican.ca

•  Հռովմէական կաթողիկէ եկեղեցիներ: 
www.catholiclinks.org 

•  Գանատայի միացեալ Եկեղեցի 
http://locator.united-church.ca

•  Մկրտուողներու եկեղեցիներ Գանատայի  
մէջ http://baptist.ca


