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Orientation to Ontario

 التعّرف على  أونتاريو

 والمطاعم  المحلية هي  "تناقل األخبار بين الناس". 
تحدث مع اآلخرين في مجتمعك، وفي مكان عبادتك، 

وكذلك إبحث عن المعلومات على اإلنترنت.

 توجد العديد من األطعمة المستعملة في 

كافة أنواع الوجبات  العالمية في جميع 
المتاجر الكبيرة. يوجد في بعض المتاجر 

الكبيرة جناح أو جناحان مخصصان 
لمكونات  األطعمة الدولية. 

 للحصول على قائمة بالمحالت اإلثنية قم 

 www.yellowpages.ca بزيارة موقع

 . 

 توجد بعض التطبيقات التي ترشدك الى 

المتاجر والمطاعم اإلثنية.  إليجاد مثل 
هذه التطبيقات إذهب الى محالت 

التطبيقات المناسبة تبعا لبرنامجك. 

 كذلك توجد مواقع اليكترونية تستعرض 

اآلراء حول المطاعم وتصنفها بحسب 
طبيعة الطعام وتشمل المطاعم النباتية.

 كما تتيح أسواق المزارعين للباعة بيع 

منتوجاتهم على مدار العام.  توجد هذه 
األسواق في بعض المبان وساحات 

إصطفاف السيارات  أو الحدائق العامة 
خالل أيام محددة. اليجاد سوق في 

منطقتك قم بزيارة موقع 
 www.farmersmarketsontario.com

 األطعمة الموسمية – لمعرفة المزيد 

حول فاكهة وخضار الموسم قم بزيارة 

 www.ontario.ca/foodland موقع

المهرجانات والمراكز الثقافية________

توجد العديد من المتاحف  والمسارح والمراكز 
الثقافية في المجتمعات الكبيرة والصغيرة في 

المقاطعة.

 المتاحف: قم بزيارة موقع 
  www.museumsontario.ca
للحصول على قائمة باسماء المتاحف.

اإلعالم___________________

هيئة اإلذاعة الكندية )CBC( هي هيئة إعالمية 

وطنية ممولة حكوميا.  تقدم هيئة اإلذاعة الكندية 
األخبار على المستوى المحلي والوطني، كما تقدم 
البرامج الثقافية عبر التلفاز واإلذاعة واإلنترنت. 

إحصل على مزيد من المعلومات من موقع 
 . www.cbc.ca

يصدر في كندا عددا كبيرا من الصحف اإلثنية. 
يدرج المجلس الوطني لإلعالم والصحافة اإلثنية 
قائمة بأسماء المنشورات على موقعه االليكتروني

 . www.nationalethnicpress.com

كما تبث العديد من محطات اإلذاعة والتلفزيون 

 )OMNI TV ( برامجها بلغات عدة. أومني تي في

هي شبكة متعددة الثقافات تبث برامج باللغات التالية: 
الماندارين والكانتونيز وااليطالية والبنجابية ولغات 

أخرى من جنوب آسيا. لمزيد من المعلومات قم 

 .  www.omnitv.ca بزيارة موقع

الطعام________________

توجد أسواق إثنية ومتاجر كبيرة تبيع المنتوجات 
والخضار والفاكهة المستوردة من جميع أنحاء العالم. 

ان افضل طريقة لمعرفة المزيد عن األسواق  

الثقافة والروحانيات

هل تعلم؟ 

بأن أونتاريو هي اكثر المقاطعات الكندية تعددا 
حضاريا.  يستقر نصف القادمين الجدد الى كندا 

في أونتاريو.  وهنالك أكثر من 100 لغة محكية 
 

 في أونتاريو. 
 هنالك طرق عدة لإلستمتاع بالتنوع الحضاري 

 ولالحتفال  بتراثك الخاص.  



 مهرجان فييستا لندن ماكسيكان في لندن 

.www.fiestalondon.ca

 مهرجان الفنون الالتينية في تورونتو 

http://ontariolatinartsfestival
 .ca

 مهرجان برانتفورد الدولي  للثقافة 

القروية 
 www.brantfordvillages.ca

 مهرجان بيلفيل واترفرونت اإلثني  

www.bellevillewaterfrontfesti
 val.com

الروحانيات______________ 

مجتمع أونتاريو هو مجتمعا علمانيا، إال أن الناس 
من جميع األديان يتمتعون بحرية العبادة بالطريقة 
التي يختاروها.  يمكنك ايجاد الكنائس والجوامع 
والمعابد في دليل الهاتف المحلي أو اإلنترنت. 

 المساجد والمراكز اإلسالمية 

  http://muslimcanada.org

 المعابد اليهوية www.cjccc.ca أو 

. findlink.at/syndir

 المعابد الهندوسية  

 www.shaivam.org

 معابد السيخ 

  www.worldgurudwara.com
  findlink.at/stemples أو

www.buddhist.ca   المعابد البوذية 

findlink.at/bcentr  أو 

 كنائس األنجليكان 

 www.anglican.ca

 كنائس الكاثوليك 

 www.catholiclinks.org

 كنيسة كندا المتحدة 

http://locator.united-
  church.ca

 الكنيسة المعمدانية  في كندا 

  http://baptist.ca

 األفالم: إبحث في الصحف المحلية أو اإلنترنت عن 

مهرجانات السينما في منطقتك.

 المسارح:  قم بزيارة موقع 

www.theatreontario.org  للحصول على 
قائمة باسماء المسارح في منطقتك.

 الفنون: للحصول على قائمة بالمراكز الفنية 

والمعارض إبحث عن مركز أو معرض في منطقتك.

 الموسيقى والرقص: إبحث في الصحف المحلية أو 

اإلنترنت عن اإلحتفاالت المحلية. 

 يوم كندا: تقام اإلحتفاالت في جميع انحاء كندا في 

األول من يوليو)تموز(. 

 احتفاالت السكان األصليون: للحصول على قائمة 

بإحتفاالت يوم السكان األصليون، قم بزيارة وزارة 
www.aadnc- شؤون السكان األصليون والشمال

 . aandc.gc.ca

 احتفاالت الناطقين بالفرنسية: للحصول على قائمة 

بالمهرجانات والمناسبات األخرى قم بزيارة موقع 

. www.voyagesontario.com
لمزيد من المناسبات األخرى قم بزيارة موقع 

www.festivalsandeventsOntario.ca أو 
 . www.summerfunguide.ca

ولمعرفة المزيد عن المهرجانات والمناسبات الثقافية الجارية في 
منطقتك قم بزيارة موقع 

 . www.ontariotravel.net/en/home

تقام المهرجانات الثقافية والمتعددة الثقافات مثل مهرجانات 
األفالم والطعام والموسيقى على مدار العام.  غالبا ما توجد 
المعلومات عن المهرجانات المحلية في المركز اإلجتماعي 

والمكتبات. كما تروج محطات اإلعالم اإلثنية والمحلية 
اإلحتفاالت المحلية. بعض األمثلة على مثل هذه اإلحتفاالت 

تشمل:

 الكاريبانا، وهو إحتفال بالثقافة الكاريبية 

www.caribanatoronto.com

 ديسيفيست، وهو مهرجان موسيقى جنوب آسيا 

. http://desifest.ca 

 مهرجان التنين لسباق الزوارق في تورونتو 

 . http://dragonboats.com

 مهرجان وينترلود الشتوي في أوتاوا 

www.canada.pch.gc.ca/eng/141623926
 7950

 مهرجان أكتوبرفست في كيتشينر 

. www.oktoberfest.ca

 مهرجان األفالم والموسيقى األفريقية 

 www.torontoafricanfilmmusicfest.com




