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جوانان
خدمات ویژه بسیاری برای اطفال، نوجوانان و جوانان 

در انتاریو وجود دارد. بسیاری از سازمان ها و سازمان 
های دولتی در زمینه آموزش، وظیفه، داوطلبی، صحی 

و مسائل اجتماعی کمک می کنند.

•   NewYouth.ca یک انجمن آنالین برای جوانان 
تازه وارد با معلومات در باره مکتب، کار، صحت و 
مهاجرت است. همچنان رویدادهایی را برای جوانان 

در سراسر والیت فهرست می کند و تعدادی از 
بورسیه ها، کمک مالی و کمک مصارف تحصیلی 
موجود برای جوانان تازه وارد را فهرست می کند 

.www.newyouth.ca

Youth Opportunities Ontario معلومات   •
در مورد وظیفه، آموزش، برنامه های اجتماعی 

و داوطلبی در سراسر والیت به صفحه  
www.youthconnect.ca مراجعه نمائید.

معارف

جوانان در انتاریو باید تا سن 18 سالگی یا تا زمانی 
که شهادتنامه مکتب را بدست نیاورده اند به مکتب 

بروند. مسیرهای آموزشی مختلفی در انتاریو وجود 
دارد. مکاتب انتاریو نمی توانند هنگام ثبت نام از شما 

وضعیت مهاجرت را بخواهند.

برنامه آموزش تعاونی مکاتب )co-op( به شاگردان 
این امکان را می دهد که درجریان کسب تجربه کاری، 

نسبت به دیپلوم خود اعتبار کسب کنند. دانشجویان 
تعاونی همچنان می توانند از طریق برنامه کارآموزی 

جوانان انتاریو )OYAP( درتجارت خود استفاده نمایند 
findlink.at/oyap یا  www.tcu.gov.on.ca

انتاریو بیش از 40 کالج و دانشگاه با بودجه عامه دارد.

همچنان بیش از 400 کالج خصوصی در این والیت 

وجود دارد.

  findlink.at/findschool یا www.tcu.gov.on.ca در صفحه
درباره آموزش پس از دوره متوسطه بیشتر بیاموزید.

نیروهای مسلح کانادا فرصت های تحصیلی و کاری 
گسترده را به مردان و زنان جوان ارائه می دهد. با این 
حال، برای پیوستن به نیروهای مسلح باید شهروند کانادا 

باشید.

استخدام

اشتغال جوانان یک نگرانی عمده در انتاریو است. 
سازمان ها و آژانس های زیادی وجود دارند که به 

جوانان در یافتن وظیفه نیمه روزه  و کشف فرصت 
های کاری کمک می کنند.

ویب  سایت برنامه کاری جوانان لست وظایف، آموزش 
مهارت ها و حمایت های کارآفرینی را فهرست می کند که 
ممکن است بر اساس سن و وضعیت جوانان در انتاریو 
.findlink.at/yjprogr یا  www.ontario.ca در دسترس باشد

حقوق و ایمنی یا سالمتی در محل کار

احتمال آسیب پذیری جوانان در محل کار تقریبا دو 
برابر است. درباره ایمنی یا سالمتی محل کار در 

صفحه خدمات جوانان در ویب سایت دولت کانادا بیشتر 
  findlink.at/jobsafe یا  www.youth.gc.ca :بیاموزید

مراجعه نمائید.

وزارت کار انتاریو معلومات در مورد حقوق شما به 
عنوان یک کارگر ارائه می نماید : www.ontario.ca یا 

.findlink.at/youngwork

مشارکت و کار داوطلبانه جوانان



•

بسیاری از مراکز اجتماعی برنامه هایی برای جوانان 
از جمله باشگاه ها، گردهمایی های اجتماعی، ورزش 

و فعالیت های پرورش اندام و مصروفیت های مدنی را 
ارایه می نمایند.

سازمان های منطقه خود را به صورت آنالین جستجو 
نمائید یا با آژانس مسکن محلی خود تماس بگیرید: 

.findlink.at/youth یا newyouth.ca

برای آشنایی با گروه های مدافع، به •
  findlink.at/youthadvoc یا  http://newyouth.ca

مراجعه نمائید.

داوطلبانه راه خوبی برای مالقات مردم، فراگیری 
مهارت های جدید بمنظور شناختن جامعه خود است.

در مورد کار داوطلبانه بیشتر بدانید چالش داوطلبانه 
http://ctw.ovcn.ca :جوانان انتاریو

عدالت کیفری جوانان

سیستم قضایی جوانان از سیستم قضایی عادی جدا 
است. وقتی جوانان 12 تا 17 ساله قانون را زیر پا می 
گذارند، پولیس می تواند از استراتژی های مختلفی برای 

مقابله با این وضعیت استفاده کند. جوانانی که مرتکب 
جرم می شوند ممکن است از پولیس اخطاریه یا توصیه 

احتیاط دریافت کنند یا به یک برنامه اجتماعی ارجاع 
شوند در موارد جدی، جوان ممکن است متهم به جرم 

شود و به دادگاه مراجعه کند.

کمک گرفتن

KidsHelpPhone  یک سرویس مشوره دهی 
ناشناس و محرمانه برای جوانان در هر سن و سال 
است. می توانید با خط تیلفون 24 ساعته آنها تماس 
بگیرید یا سواالت خود را به صورت آنالین ارسال 
نمائید. KidsHelpPhone می تواند به مشکالت 

روزمره مانند قرار مالقات، فشار همساالن و مسائل 
جدی تر مانند صحت روانی، سوء استفاده و قلدری 

کمک کند. با شماره 6868-668-800-1 تماس بگیرید یا 
از صفحه www.kidshelpphone.ca دیدن نمائید.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد اینکه چگونه 
KidsHelpPhone می تواند به اطفال و جوانان 

 http://newyouth.ca در  New Youth کمک کند، از
یا findlink.at/kidshelp  دیدن نمائید.

آیا می دانستید؟

 G1 در سن 16 سالگی می توانید برای جواز رانندگی
اقدام نمائید.

Ontario Works می توانید در سن 16 سالگی برای
درخواست دهید، مشروط بر اینکه شرایط خاصی را 

داشته باشید.

اگر محصل تمام روز کاری دوره ثانوی هستید، می 
توانید برای قرضه دانشجویی برنامه کمک دانشجویی 

انتاریو )OSAP( درخواست دهید

در سن 18 سالگی می توانید در انتخابات شهرداری، 
والیتی و فدرال رای دهید.

برای خرید محصوالت تنباکو در انتاریو باید 19 سال 
سن داشته باشید.

برای خرید و مصرف الکول در انتاریو باید 19 سال 
سن داشته باشید




