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مشارکت جامعه
راه های زیادی برای مصروف شدن در جامعه وجود 

دارد. چند نمونه در اینجا شرح داده شده است.

مراکز تفریحی اجتماعی

•

اکثر جوامع در انتاریو مکانی دارند که گروه های 
اجتماعی می توانند در آنجا مالقات کنند. بسیاری از 

مراکز همچنان دارای حلقه اسکیت، حوز آببازی، سالن 
های ورزشی و ساحات ورزشی هستند. برنامه های 
بزرگساالن و اطفال یا رایگان هستند یا با هزینه کم 

ارائه می شوند.

برای یافتن مرکز تفریحی محلی خود با 211 تماس 
بگیرید.

کتابخانه های عمومی

در اینجا چند نوع برنامه وجود دارد که ممکن است در 
کتابخانه محلی شما موجود باشد:

انگلیسی به عنوان منابع زبان دوم.•

کارگران اسکان که معلومات ارائه می کنند. •

کلپ های خانگی برای شاگردان و کلپ کتابخوانی •
برای اطفال.

دسترسی به اینترنت عمومی رایگان. •

کتاب، سی دی، دی وی دی، بازی های ویدئویی، •
روزنامه ها و مجالت به زبان انگلیسی و دیگر 

زبان ها.

برای دریافت کارت کتابخانه، به یک کارت هویت 
رسمی )پاسپورت یا جواز رانندگی( و اثبات آدرس خود 

مانند شماره تیلفون، بل برق یا کیبل نیاز دارید.

برای یافتن کتابخانه عمومی محلی خود، به وزارت میراث، 

ورزش، سیاحت، صنایع فرهنگی در ontario.ca یا 
findlink.at/opl  مراجعه نمائید.

عبادتگاه 

طبق منشور حقوق و آزادی ها، کانادایی ها از آزادی کامل 
برخوردار اند که به هر مذهب که هستند عبادت نمایند. در 

حالی که انتاریو یک جامعه سکوالر است، بسیاری از مردم 
انتاریو ایمان خود را با تجمع در کلیساها، کنیسه ها، مساجد، 

معابد و سایر مکان های عبادت بیان می کنند

به settlement.org یا findlink.at/worship   مراجعه نمائید

صفحات یلو پیچز را yellowpages.ca مشاهده نمائید

از یک مشاور اسکان بپرسید.

داوطلبانه

دادن وقت خود به یک اداره یا آژانس راه خوبی برای مالقات 
با افراد، کسب تجربه کاری و یادگیری در مورد جامعه شما 

است.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد کار داوطلبانه، به دولت 
انتاریو در ontario.ca یا findlink.at/MCI-Active  مراجعه 

نمائید.

برای پیدا کردن یک مرکز داوطلب در منطقه خود،

ر از داوطلبان کانادا در volunteer.ca یا شبکه مرکز داوطلب 
انتاریو در ovcn.ca دیدن نمائید.

برای کشف موقعیت های داوطلب در بخش غیرانتفاعی، 
به charityvillage.com یا findlink.at/volunteer  مراجعه 

نمائید.



ازدواج

شما می توانید تنها با یک نفر در انتاریو ازدواج نمائید. اگر 
با فردی در کشور یا شهر دیگری ازدواج کرده اید، قبل از 

اینکه بتوانید به طور قانونی با فرد دیگری در انتاریو ازدواج 
نمائید، باید طالق بگیرید.

ازدواج همجنس گرایان در انتاریو و در سراسر کانادا 
قانونی است. انتاریو ازدواج های سایر کشورهایی 

را که ازدواج همجنس گرایان در آنها قانونی است به 
رسمیت می شناسد.

اگر شما و شریک زندگی تان با هم زندگی می نمائید 
اما ازدواج نکرده اید، ممکن است شریک معمولی در 
نظر گرفته شوید. شرکای عرفی باید بیش از سه سال 
یا در صورت داشتن فرزند یک سال در رابطه زن و 

شوهری باشند.

طالق

هر یک از زوجین می توانند تقاضای طالق کنند. فقط 
دادگاه می تواند طالق شما را صادر کند، اما شما می 
توانید بدون مراجعه به دادگاه با میانجیگری، داوری 

یا مذاکره بین وکال، طالق خود را حل و فصل نمائید. 
شرکای عرفی که از هم جدا می شوند ممکن است در 
رابطه با اموال و حضانت اطفال با مشکالت قانونی 
روبرو شوند، بنابراین مهم است که به دنبال مشوره 

های حقوقی باشید.

خشونت خانگی

 هر نوع خشونت فزیکی علیه همسر، شریک زندگی 
یا سایر اعضای خانواده غیرقانونی است. این شامل 

فعالیت های جنسی ناخواسته است. تهدید به زدن 
یا کشتن کسی نیز جرم است. هر فردی که به دلیل 

خشونت خانوادگی محکوم شود، مشمول مجازات شدید 
از جمله حبس است.

اگر در خطر هستید، با 911 تماس بگیرید و از پولیس 
کمک بخواهید

زنانی که مورد آزار یکی از اعضای خانواده یا هر 
شخص دیگری قرار می گیرند، می  توانند با شماره تلفون 
کمک زنان به شماره 0511-863-866-1، بطور 24 
ساعته در هفت روز هفته تماس بگیرند. برای معلومات 

بیشتر، به awhl.org مراجعه نمائید. خدمات تیلفونی به 
154 زبان موجود است.

آزار و اذیت اطفال

هر نوع از بدرفتاری فیزیکی، عاطفی، بد رفتاری 

جنسی یا عدم مراقبت که باعث آسیب یا آسیب عاطفی به 
کودک یا نوجوان شود؛ آزار و ا ذیت طفل شمره میشود.

انواع آزار و اذیت طفل و نوجوان شامل آزار عاطفی، 
جسمی یا جنسی )تماسی یا غیر تماسی(، قرار گرفتن 
در معرض خشونت خانوادگی و بی توجهی است. بی 

توجهی را می توان با عدم ارائه سرپناه، غذا، پوشاک، 
آموزش، صحت خوب، نظارت، مراقبت های صحی، 
استراحت کافی، راهنمایی اخالقی، ورزش، محیط امن 

و هوای تازه شناسایی کرد.

در مورد آزار و اذیت کودکان و بی توجهی به 
justice.gc.ca یا findlink.at/protechild  بیشتر بیاموزید.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد قانون خانواده 
در انتاریو، از جمله حقوق و تعهدات خود، به وزارت 
دادستان کل به آدرس attorneygeneral.jus.gov.on.ca یا 

findlink.at/on-famlaw مراجعه نمائید.

برای آشنایی با حقوق زنان تحت قانون خانواده 
انتاریو، به آموزش حقوق خانواده برای زنان در 

onefamilylaw.ca مراجعه نمائید.

برای یافتن کمک برای قربانیان خشونت جنسی یا 
خانوادگی، به اداره زنان انتاریو مراجعه نمائید. 

findlink.at/serviwomen یا women.gov.on.ca

برای دریافت معلومات بیشتر در مورد خدمات قربانیان، 
  findlink.at/ovs یا  attorneygeneral.jus.gov.on.ca به

مراجعه نمائید

.
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