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وظیفه یا کار در انتاریو
آماده شدن برای وظیفه یا کار

 )SIN( برای وظیفه یا کار باید شماره بیمه اجتماعی
داشته باشید. برای آشنایی با نحوه درخواست شماره بیمه 

اجتماعی به صفحه Service Canada  در ویب سایت
servicecanada.gc.ca  یا findlink.at/SIN  مراجعه نمائید.

ارزیابی و اعتباردهی اسناد تحصیلی

ارزیابی اسناد تحصیلی که خارج از کانادا دریافت نموده اید 
بمنظور مقایسه کردن با سیستم تعلیمی کانادا که آیا مطابقت 

دارد یا خیر. 

ممکن است به این ارزیابی نیاز داشته باشید یا خیر. بهتر است 
قبل از درخواست به وظیفه دریابید که آیا نیاز به ارزیابی 
اعتباردهی دارید یا خیر. برای معلومات بیشتر، به مرکز 
معلومات کانادا برای اعتباردهی بین المللی به صفحه ذیل 

findlink.at/cicic-cred یا cicic.ca مراجعه نمائید

وظایف تنظیم ناشده )غیرنظارتی( و خود تنظیمی

برای کار کردن در یک مسلک غیر نظارتی شما ضرورت به 
جواز خاص ندارید.

وظایف تنظیم ناشده شامل مدیران مالی، اقتصاددانان، 
پروگرامر های کامپیوتر، محاسبان، نمایندگان فروشگاها، 

مدیران فروشگاها و بسیاری موارد دیگر هستند.

برخی از مسلک ها وجود دارند که جواز در آنها موجود است 
اما برای وظیفه یا کار در انتاریو نیازی نیست.

اینها وظایف خود تنظیم شده اند و نمونه ای آن مشاور منابع 
بشری است. بسیاری از کارفرمایان انتخاب می کنند که 

متخصصان دارای جواز را استخدام کنند، حتی اگر طبق 
قانون مجبور هم نباشند.

وظایف تحت نظارت

برای کار در یک وظیفه تحت نظارت، به مجوز ویژه ای نیاز 
دارید که توسط نهاد نظارتی انتاریو ارائه شده است. وظایف 

تحت نظارت شامل کارمندان اجتماعی، نرس ها، فزیوتراپست 
ها، برقی، نلدوان، مهندس، معمار و بسیاری دیگر هستند

برای دریافت معلومات در مورد اینکه ایا وظایف شما تحت 
نظارت، غیرنظارتی یا خود تنظیمی است، به ontario.ca یا 

findlink.at/occup  مراجعه نمائید

 Global برای دریافت معلومات در مورد صدور جواز با
Experience Ontario به شماره 1-866-670-4094

  findlink.at/GlobalExpe یا ontario.ca تماس بگیرید یا به
مراجعه نمائید.

 )GEO( تجربه جهانی انتاریو

Global Experience Ontario  خدمات وسیعی 
را برای افراد تحصیل کرده بین المللی ارائه می دهد 

که وظیفه مسلکی یا تجارت اجباری هستند که مرتبط با 
بخش صحی نیست. برای تماس با GEOبه شماره ذیل 

4094-670-866-1  یا به ontario.ca  مراجعه نمائید.

هلت فورس انتاریو

HealthForceOntario  معلومات در مورد جواز ها و 
گزینه های وظیفوی را برای متخصصان صحی بین المللی 

ارائه می دهد. برای تماس با HealthForce-Ontario، به 
شماره ذیل تماس بگیرید

4046-596-800-1  یا از healthforceontario.ca  یا  
findlink.at/healthprofs  دیدن نمائید.

برنامه های  اتصال دوباره



برنامه های اتصال دوباره  آموزش و تجربه کاری را به 
کارگران تحصیل کرده بین المللی ارایه و در جستجوی وظیفه 

همکاری می نماید. این برنامه ها همچنان می توانند به شما 
کمک کنند تا مجوز را که برای انجام آن در مسلک تنظیم شده 

خود نیاز دارید، دریافت نمائید.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد برنامه های توصلی در 
منطقه خود، به canada.ca  یا findlink.at/training مراجعه 

نمائید

به دنبال وظیفه هستید

برنامه ها و ویب سایت های ذیل به اشخاص که جدیدا به کانادا 
آمده اند در قسمت بازار کار و دریافت وظیفه کمک می نماید. 

معلومات بازار کار انتاریو: ontario.ca یا  •
.findlink.at/LMI

 Working in Canada Tool  •
workingincanada.gc.ca یا settlement.org یا 

findlink.at/Employinfo

.jobbank.gc.ca :دیتابیس خدمات کانادا •

درخواست دادن برای وظیفه

استخدام انتاریو - هنگامیکه به دنبال یک وظیفه یا کارهستید، 
شما ضرورت به معلومات کافی در باره مهارت ها و تجربه 

الزم برای پست های موجود و همچنان فرصت های آموزشی 
نیاز دارید. همچنان باید خلص سوانح خوب ایجاد نمائید و یاد 

بگیرید که چگونه یک مصاحبه موثر انجام دهید.

برای آشنایی با این مهارت ها و ابزارها و دسترسی به سایر 
خدمات مرتبط با استخدام، به دفتر استخدام انتاریو در جامعه 

خود مراجعه نمائید. برای یافتن دفتر استخدام انتاریو با شماره 
5514-387-800-1 تماس بگیرید یا به صفحه  tcu.gov.on  یا 

findlink.at/ineedajob   مراجعه نمائید.

برای معلومات عمومی، با مرکز استخدام انتاریو به شماره 
5656-387-800-1 تماس بگیرید.

خدمات به زبان های انگلیسی، فرانسوی و سایر زبان ها در 
دسترس است.

بانک کار کانادا - عالوه بر لیست وظایف موجود، بانک کار 
کانادا معلوماتی در مورد آموزش و وظایف ارائه می دهد.

برای کسب معلومات بیشتر، به صفحه 
workingincanada.gc.ca  یا jobsetc.gc.ca  مراجعه نمائید

کار داوطلبانه و انترنشپ  یا دوره کارآموزی

کار داوطلبانه شیوه عالی برای یادگیری مهارت های جدید، 
کسب تجربه و ایجاد ارتباطات با کارفرمایان بالقوه است. 

انترنشپ یا کارآموزی یک فرصت تجربه کاری کوتاه مدت 

است. برخی از دوره های انترنشپ دارای معاش هستند، 
برخی دیگر فرصت های داوطلبانه هستند.

با 211 تماس بگیرید و مکان مرکز داوطلبان محلی خود را 
بپرسید.

برای شبکه ارتباطی مرکز داوطلب انتاریو  از صفحه 
ovcn.ca  دیدن نمائید

Career Edge  دوره های انترنشپ را در زمینه های 
مختلف بدون نظارتی ارائه می دهد. برای معلومات بیشتر، 

با شماره 3343-507-888-1 تماس بگیرید یا به سایت 
careeredge.ca مراجعه نمائید.

حقوق محل کار:

قانون حقوق بشر انتاریو  - طبق این قانون، تبعیض یا آزار 
و اذیت یک فرد بر اساس سن، نژاد، کشور اولی یا مبدا، 

قومیت، مذهب، معلولیت، وضعیت خانوادگی، هویت جنسی 
یا گرایش جنسی غیرقانونی است. بیاموزید که چگونه این کد 

مساوات را در محل کار در انتاریو تضمین می کند

کمیسیون حقوق بشر: ohrc.on.ca یا 
findlink.at/ohrcemploy

)ESA(  قانون استانداردهای استخدام

این قانون استانداردهایی را که کارفرمایان و کارمندان باید از 
جمله ساعات، مزد و محیط کاری رعایت کنند، تعیین می کند. 
برای کسب معلومات بیشتر، با مرکز معلومات استانداردهای 

استخدامی وزارت کار به شماره 5551-531-800-1 تماس 
بگیرید یا به ontario.ca یا findlink.at/err   مراجعه نمائید.

قانون ایمنی یا سالمتی و صحی کار

این قانون از صحت و ایمنی یا سالمتی کارگران حمایت می 
کند و وظایف کارفرمایان را مشخص می کند. در صفحه 
ontario.ca یا findlink.at/hsafety درباره ایمنی یا 
سالمتی در محل کار و حقوق خود به عنوان کارگر بیشتر 

بیاموزید.

آگاهی از صحت و ایمنی یا سالمتی کارگران در 4 مرحله 
از انتشارات وزارت کار است. برای درخواست کاپی، با 

ServiceOntario  یا به شماره 8097-267-800-1 تماس 
findlink.at/hsawarenes یا  ontario.ca بگیرید یا ازصفحه

دیدن نمائید.

برای گزارش نگرانی ایمنی یا سالمتی محل کارتان به شماره 
0008-202-877-1. تماس بگیرید

جبران خسارات کارگران

اگر در محل کار آسیب دیدید و یا زخمی شدید، ممکن است 
واجد شرایط دریافت غرامت از طرف هیئت ایمنی یا سالمتی 

و بیمه محل کار انتاریو )WSIB( باشید. برای معلومات 
بیشتر، با شماره 0750-387-800-1 تماس بگیرید یا 

از WSIB در wsib.ca دیدن نمائید.




