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فرهنگ و معنویت
آیا می دانستید؟

انتاریو یک والیت دارای چند فرهنگ کانادا است. نیمی از 
تمام تازه واردان به کانادا در انتاریو مستقر می شوند. بیش از 

100 زبان در اینجا صحبت می شود.

راه های بسیاری برای لذت بردن از تنوع و جشن میراث خود 
در این والیت موجود است.

رسانه ها

شرکت نشراتی کانادا )CBC( نشرات ملی کانادا با بودجه 
ملی است. سی بی سی پوشش خبری محلی و ملی و برنامه 

های فرهنگی را در تلویزیون، رادیو و آنالین فراهم می کند. 
برای معلومات بیشتر به www.cbc.ca   مراجعه نمائید.

روزنامه های زیاد قومی و فرهنگی در کانادا وجود دارد. 
شورای ملی مطبوعات و رسانه های قومی فهرستی از نشریه 
   www.nationalethnicpress.com ها را در ویب سایت خود

ارایه می نمایند.

بسیاری از تلویزیون ها و ایستگاه های رادیویی به زبان های 
مختلف پخش می شوند. تلویزیون OMNI یک شبکه چند 

فرهنگی است که به زبان های ماندارین، کانتونی، ایتالیایی، 
پنجابی و دیگر زبان های جنوب آسیا برنامه نویسی می کند. 

   www.omnitv.ca برای کسب معلومات بیشتر به ویب سایت
مراجعه نمائید.

غذا

بازارهای قومی و سوپر مارکیت های بزرگ فروش 
محصوالت وارداتی و تولیدی از سراسر جهان وجود دارد. 

بهترین راه برای یادگیری در مورد بازار محلی و رستورانت 
ها از طریق “کلمه از دهن” بنابراین با مردم  در محل عبادت 

صحبت نمائید و یا آنالین جستجو نمائید.

تمام سوپر مارکیت های بزرگ بسیاری از مواد غذایی مورد •
استفاده در غذاهای بین المللی را دارند.  برخی از سوپر 
مارکیت ها 2-1 راهرو را برای مواد غذایی بین المللی 

اختصاص داده اند. 

• برای پیدا کردن فهرستی از فروشگاه های قومی، به  •
www.yellowpages.ca  مراجعه نمائید  

•

•

•

برنامه های موجود است که شما را به فروشگاه های مواد 
غذایی قومی و رستورانت ها راهنمائی می نماید.  برای پیدا 

کردن اینها به برنامه )اپس(مورد پسند خود در تیلفونهای 
هوشمند خویش بروید.  

ویب سایت های بررسی رستورانت ها نیز در مورد مینو و 
غذاهای رستورانت ها )سبزیجات( معلومات ارایه می نماید.

بازار دهاقین به فروشندگان اجازه فروش محصوالت و 
دیگر محصوالت را در طول سال میدهند.  این بازارها در 
ساختمان ها، پارکینگ ها و یا پارک ها در روزهای خاص 

برگزار می شوند. شما می توانید یک بازار در منطقه خود را 
www.farmersmarketsontario.com دریافت نمائید.

غذاهای فصلی – برای کسب معلومات بیشتر در مورد •
زمان موجود میوه ها و سبزیجات فصلی، از صفحه 

www.ontario.ca/foodland دیدن نمائید.

جشنواره ها و مراکز فرهنگی

در سراسر این والیت موزیم ها، سینما ها و مراکز فرهنگی زیادی 
در جوامع بزرگ و کوچک وجود دارد.

موزیم ها: برای لیست موزیم ها به •
www.museumsontario.org   مراجعه نمائید.

فیلم: برای دریافت جشنواره فیلم در جامعه خود به روزنامه •
محلی خود و یا از طریق آنالین جستجو نمائید.



سینما: برای لیست سینما ها در جامعه شما به •
www.theatreontario.org مراجعه نمائید.

هنر: برای فهرستی از مراکز هنری/ گالری ها، به صورت •
آنالین در جامعه خود جستجو کنید.

موسیقی و رقص: بصورت آنالین و یا در روزنامه های محلی •
خود را برای یک رویداد محلی جستجو نمائید.

•

•

•

روز کانادا: جشن ها در سراسر انتاریو در تاریخ 1 جوالی 
برگزار می شود.

رویدادهای بومی: برای دیدن فهرست از رویدادهای روز 
ملی بومی انتاریو، از وزارت امور بومی و شمالی کانادا در 

صفحه www.aadnc-aandc.gc.ca دیدن نمائید.

جشنواره های فرانکوفون: برای فهرستی از جشنواره ها و 
 www.voyagesontario.com رویدادهای دیگر، از صفحه

دیدن نمائید.

برای رویدادهای دیگر به 
  www.festivalsandeventsOntario.ca

www.summerfunguide.ca    مراجعه نمائید.

برای دانستن رویداد های فرهنگی و جشنواره ها درجامعه شما 
به www.ontariotravel.net/en/home مراجعه نمائید.

جشنواره های فرهنگی و چند فرهنگی شامل هنر، فیلم، غذا 
و موسیقی در طول سال برگزار می شود.  مراکز اجتماعی 
و کتابخانه ها اکثر اوقات معلومات در مورد جشنواره های 
محلی دارند. رسانه های فرهنگی محلی و قومی رویدادهای 

فرهنگی را ترویج خواهند کرد. برخی از نمونه های جشنواره 
ها عبارتند از:

برای دانستن جشنواره ها به ویب سایت های ذیل 
مراجعه نمائید. کارائیبانا، جشن فرهنگی کارائیب 

www.caribanatoronto.com

http://desifest.ca جشنواره موسیقی جنوب آسیا

جشنواره بین المللی مسابقه قایق اژدها در تورنتو 
http://dragonboats.com

وینترلود در اتاوا، 
 www.canada.pch.gc.ca/eng/1416239267950

 www.oktoberfest.ca ،اوکتوبرفست در کیچنر

 www.ontariotravel.net/en/play/lgbt/pride ،انتاریو پرید

جشنواره فیلم و موسیقی آفریقای تورنتو، 
 www.torontoafricanfilmmusicfest.com

 www.fiestalondon.ca جشنواره مکزیکی فیستا لندن، در لندن

جشنواره هنرهای التین در تورنتو، 
 http://ontariolatinartsfestival.ca

جشنواره بین المللی فرهنگی دهاتی برانتفورد، 
 www.brantfordvillages.ca

بلویله واتر فرانت و جشنواره قومی، 
 www.bellevillewaterfrontfestival.com

مذهبی

انتاریو یک جامعه سکوالر است، اما مردم با هر مذهب که 
هستند میتوانند بطور آزاد عبادت نمایند.. شما می توانید کلیساها، 

مساجد، کنیسه ها و معبد را در فهرست تیلفونهای محلی یا 
بصورت آنالین دریافت نمائید.

http://muslimcanada.org مساجد و مراکز اسالمی

www.cjccc.ca or findlink.at/syndir کنیسه ها

www.shaivam.org معبد هندوها

معبد سیک ها www.worldgurudwara.com یا 
findlink.at/stemples

findlink.at/bcentr یا  www.buddhist.ca مراکز بودایی ها

www.anglican.ca کلیسا انگلیکن

www.catholiclinks.org  کلیساهای کاتولیک روم 

http://locator.united-church.ca کلیساهای متحد کانادا

http://baptist.ca کلیساهای باپتیست کانادا

http://omc.ca/



