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Orientation to Ontario
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਫ਼ਰ੍�ਕੋਫੋਨ 

�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰ੍�ਕੋਫੋਨ ਭਾਈਚਾਰਾ

ਫ਼ਰ੍�ਚ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਗਰੰਟੀ ਿਦੰਦਾ 
ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 
ਖੇਤਰ� ਿਵਚਲੇ �ਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਹਕਿਮਆਂ 
ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤ� ਫ਼ਰ੍�ਚ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵ� ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਖੇਤਰ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣ ਲਈ ofa.gov.on.ca/fr 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 1 866 532 3161 (ਟੋਲ-ਫ਼ਰ੍ੀ) 
'ਤੇ ਜ� ਟੋਰੰਟੋ ਿਵੱਚ (416) 314 5518 'ਤੇ ਸਰਿਵਸ 
�ਟਾਰੀਓ ਇੰਫ਼ੋਲਾਈਨ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਤੁਸ� �ਟਾਰੀਓ ਿਵਚਲੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜੱਥੇ ਤਸੁ� ਫ਼ਰ੍�ਚ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਸੇਵਾਵ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
etablissement.org/findhelp 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ �ਟਾਰੀਓ ਆਉਣ ਬਾਰੇ 
ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ� ਤਸੁ� 
immigrationfrancophone-ontario.ca 'ਤੇ 
ਜਾਕੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਪਲਬਧ ਸਰ੍ੋਤ

ਸੈਟਲਮ�ਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਜਵ� ਹੀ ਤਸੁ� �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਲਾਉਣ 
ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਰ੍ੋਤ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੈਟਲਮ�ਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 
etablissement.org/findhelp 'ਤੇ ਜਾਓ।
�ਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ ਫ਼ਰ੍�ਕੋਫੋਨ 
ਨਵ� ਆਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਰ੍�ਕੋ-
�ਟੈਰੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ  �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰ੍�ਚ ਰਿਹਣ 
ਵਾਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ 
stage.ontarioimmigration.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।
�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਵਸਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ� ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਿਜਵ� ਹਾਊਿਸੰਗ, ਰਜ਼ੋਗਾਰ, 
ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵ�, ਿਸੱਿਖਆ, ਸਿਭਆਚਾਰ, 
ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ। ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ etablissement.org 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵ�, ਿਜਹਨ� ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, 
ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ� ਿਦਨ ਿਵੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 
ਿਦਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 211ontario.ca/fr 'ਤੇ ਜਾਓ ਜ� 
211 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ, 1-888-340-1001 
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਦ� ਤਸੁ� 211 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ� 
ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਗੱਲ 
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਹਨ। ਸੇਵਾਵ� 
100 ਤ� ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਨਅੱਤ� ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਵਾਲੀ 
�ਟਾਰੀਓ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਆਿਰਥਕਤਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੌਕਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ 1 800 387 5656 'ਤੇ ਐਪਂਲੌਇਅ �ਟਾਰੀਓ 
ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� ontario.ca/fr/communities/
employment 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਇੱਥੇ ਉਹ ਫ਼ਰ੍�ਕੋਫੋਨ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਗੇ, 
ਿਜਵ� ਿਸੱਿਖਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਰਜ਼ੋਗਾਰ ਅਤੇ ਿਸਹਤ-
ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਗਰੰਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵੱਚ ਫ਼ਰ੍�ਚ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵ� ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ 
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਿਸੱਿਖਆ

�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ� ਨਾਲ ਚੱਲਣ 
ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਕੂਲੀ ਪਰ੍ਬੰਧ ਹਨ: ਫ਼ਰ੍�ਚ ਿਵੱਚ, 
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਥਿੋਲਕ ਪਰ੍ਬੰਧ; ਅੰਗਰ੍ੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ, 
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਥਿੋਲਕ ਪਰ੍ਬੰਧ। 12 ਫ਼ਰ੍�ਚ ਸਕੂਲ 
ਬੋਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਫ਼ਰ੍�ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 425 ਸਕੂਲ� ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ƫ 
ontarioċ��ƫ'ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵ�

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਖੇਤਰ 
ਿਵੱਚ ਫ਼ਰ੍�ਚ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 
ਤ� cliquezsante.ca/fr 'ਤੇ ਜਾਓ।ƫ

ਔਰਤ�

ਜੇ ਤਸੁ� ਿਹੰਸਾ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠ ਰਹੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰ੍�ਕੋਫੋਨ 
ਔਰਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ� 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-877-336-2433 'ਤੇ ਫ਼ੈਮ'ਏਡ 
(Fem'aide) ਨੰੂ ਜ� ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ ਿਦੱਕਤ ਲਈ 
1-866-860-7082 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਫ਼ਰ੍�ਕੋਫੋਨ 
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ 7 
ਿਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ femaide.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਨਵ� ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ

nouveauxjeunes.ca 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਨਵ� ਆਉਣ 
ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਥੇ ਤਸੁ� ਉਹਨ� ਦੇ ਵਸਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ 
ਨੌਜਵਾਨ�  ਵਲ� ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ 
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ� 
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, 
ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹਾਊਿਸੰਗ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਕਈ 
ਹੋਰਨ� ਖੇਤਰ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤਸੁ� 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਸਮੱਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜ� ਮੁੱਦੇ, ਿਜਹਨ� ਦਾ ਤਸੁ� 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰੇ ਤਸੁ� ਿਕਸੇ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤਸੁ� ਿਦਨ ਿਵੱਚ 24 
ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ 7 ਿਦਨ 1 800 668 
6868 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੇਵਾਵ� 
ਅਨਾਮ, ਮੁਫ਼ਤ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਹਨ। 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ jeunessejecoute.ca 'ਤੇ 
ਜਾਓ।




