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فرهنگ و معنویت
آیا می دانستید؟

انتاریو چند فرهنگی ترین استان کانادا است. نیمی از تازه 
واردان به کانادا در انتاریو مستقر می شوند. بیش از ۱۰۰ 

زبان در اینجا صحبت می شود.

راه های زیادی برای لذت بردن از تنوع و تجلیل از میراث 
خود وجود دارد.

رسانه ها

شرکت پخش کانادایی )CBC( یک پخش کننده ملی با بودجه 
عمومی است. CBC پوشش خبری محلی و ملی و برنامه 

های فرهنگی را در تلویزیون، رادیو و آنالین ارائه می کند. 
درcbc.ca بیشتر بیاموزید.

روزنامه های قومی فرهنگی زیادی در کانادا منتشر می 
شوند. شورای ملی مطبوعات و رسانه های قومی فهرستی 

 nationalethnicpress.comاز نشریات را در وب سایت خود
ارائه می کند.

بسیاری از ایستگاه های تلویزیونی و رادیویی به چندین زبان 
پخش می شوند. OMNI TV یک شبکه چند فرهنگی است 

که به زبان های ماندارین، کانتونی، ایتالیایی، پنجابی و سایر 
زبان های جنوب آسیا برنامه دارد. برای اطالعات بیشتر به

omnitv.ca مراجعه کنید.

غذا

بازارهای قومیتی و سوپرمارکت های بزرگ وجود دارند که 
محصوالت وارداتی را می فروشند و از سراسر جهان تولید 

می کنند. بهترین راه برای یادگیری در مورد بازارهای محلی 
و رستوران ها از طریق “شفاهی” است، بنابراین با افراد 

جامعه خود، در محل عبادت خود صحبت کنید و به صورت 
آنالین جستجو کنید.

همه سوپرمارکت های بزرگ غذاهای زیادی را که در •
غذاهای بین المللی استفاده می شود حمل می کنند. برخی از 
سوپرمارکت ها دارای ۲-۱ راهرو هستند که به مواد غذایی 

بین المللی اختصاص داده شده است. 

برای یافتن فهرستی از فروشگاه های قومیتی، به•
yellowpages.ca مراجعه کنید  

•

•

•

برنامه هایی در دسترس هستند که شما را به فروشگاه های مواد 
غذایی و رستوران های قومی راهنمایی می کنند. برای پیدا 

کردن این موارد، بسته به پلتفرم خود به فروشگاه برنامه های 
مناسب بروید.  

وب سایت های بررسی رستوران فهرست ها را بر اساس نوع 
غذا، از جمله گیاه خواری، سازمان دهی می کنند.

بازارهای کشاورزان به فروشندگان اجازه می دهد تا 
محصوالت و سایر محصوالت را در طول سال بفروشند. 

این بازارها در ساختمان ها، پارکینگ ها یا پارک ها 
www. در روزهای خاصی برگزار می شوند. در

farmersmarketsontario می توانید بازاری در منطقه خود 
پیدا کنید.

غذاهای فصلی – برای کسب اطالعات بیشتر در مورد •
زمان رسیدن میوه ها و سبزیجات، از انتاریو فودلند در

ontario.ca/foodland دیدن کنید.

جشنواره ها و مراکز فرهنگی

موزه ها، تئاترها و مراکز فرهنگی زیادی در جوامع بزرگ و 
کوچک در سراسر استان وجود دارد.

موزه ها: برای دریافت فهرستی از موزه ها به •
www.museumsontario.org   مراجعه کنید.

فیلم: به صورت آنالین یا در روزنامه محلی خود برای  •



جشنواره فیلم در جامعه خود جستجو کنید.

•

•

تئاتر: از تئاتر انتاریو درtheatreontario.org دیدن کنید تا 
فهرستی در جامعه خود داشته باشید.

هنر: برای فهرستی از مراکز/گالری های هنری، به صورت 
آنالین یکی را در جامعه خود جستجو کنید.

موسیقی و رقص: به صورت آنالین یا در روزنامه های محلی •
خود برای یک رویداد محلی جستجو کنید.

روز کانادا: جشن ها در سراسر انتاریو در اول جوالی •
برگزار می شود.

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

.aadnc-aandc.gc.ca .مراجعه کنید aadnc-aandc.gc.ca

جشنواره های فرانسوی: برای فهرستی از جشنواره ها و •
رویدادهای دیگر، بهvoyagesontario.com مراجعه کنید.

برای بسیاری از رویدادهای دیگر، به
 summerfunguide.caیا festivalsandeventsontario.ca

مراجعه کنید.

برای اطالع از جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی که در جامعه 
شما اتفاق می افتد، بهontariotravel.net/en/home مراجعه 

کنید.

جشنواره های فرهنگی و چند فرهنگی شامل هنر، فیلم، غذا 
و موسیقی در طول سال برگزار می شود. مراکز اجتماعی 

و کتابخانه ها اغلب اطالعاتی در مورد جشنواره های محلی 
دارند. رسانه های فرهنگی محلی و قومی رویدادهای فرهنگی 

را ترویج خواهند کرد. چند نمونه از جشنواره ها عبارتند از:

،caribanatoronto.comجشنی از فرهنگ های کارائیب 

http://desifest.ca جشنواره موسیقی جنوب آسیا ،DesiFest

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

Winterlude در اتاوا، 
 canada.pch.gc.ca/eng/1416239267950۰.

 oktoberfest.ca  ،در کیچنرOktoberfest

ontariotravel.net/en/play/lgbt/pride  ،انتاریو پراید

torontoafricanfilmmusicfest.com فیلم آفریقایی تورنت

جشنواره فیلم و موسیقی آفریقای تورنتو، 
 torontoafricanfilmmusicfest.com

 fiestalondon.ca جشنواره مکزیکی فیستا لندن، در لندن

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

جشنواره فرهنگی بین المللی روستاهای برانتفورد، 
 brantfordvillages.ca

 Belleville جشنواره اسکله و قومی

 bellevillewaterfrontfestival.com

معنوی

انتاریو یک جامعه سکوالر است، اما مردم از همه ادیان آزادند 
تا هر طور که می خواهند عبادت کنند. می توانید کلیساها، 

مساجد، کنیسه ها و معابد را در فهرست تلفن محلی یا با 
جستجوی آنالین پیدا کنید.

http://muslimcanada.org مساجد و مراکز اسالمی

findlink.at/syndir یا cjccc.ca - کنیسه ها

www.shaivam.org معابد هندو

معابد سیک  www.worldgurudwara.com یا 
findlink.at/stemples

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

www.anglican.ca کلیساهای انگلیکان

www.catholiclinks.org  کلیساهای کاتولیک رومی 

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

http://baptist.ca کلیساهای باپتیست در کانادا

http://omc.ca/



