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 تازه واردان FRANCOPHONE در انتاریو 
جامعه فرانکوفون در انتاریو

قانون خدمات زبان فرانسه حق افراد را برای دریافت خدمات 
به زبان فرانسوی از وزارتخانه ها و آژانس های دولت 

انتاریو در 25 منطقه تعیین شده تضمین می کند.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 25 منطقه تعیین شده، 
بهofa.gov.on.ca/fr مراجعه کنید

برای اطالعات بیشتر، با ServiceOntario Infoline به 
شماره ۳۱۶۱-۵۳۲-۸۶۶-۱ )رایگان( یا در تورنتو -۵۵۱۸

۴۱۶-۳۱۴ تماس بگیرید

ممکن است بخواهید جوامعی را در انتاریو پیدا کنید که بتوانید 
به خدمات مختلف به زبان فرانسوی دسترسی داشته باشید. 

 etablissement.org/findhelp برای اطالعات بیشتر، لطفاً به
مراجعه کنید

اگر دوستان یا خانواده ای دارید که به مهاجرت به 
انتاریو فکر می کنند، می توانید از آنها دعوت کنید به

immigrationfrancophone-ontario.ca مراجعه کنند.

در اینجا آنها اطالعاتی در مورد جوامع فرانسوی زبان و 
خدماتی که در دسترس آنها است، مانند اطالعات محلی در مورد 

آموزش، تجارت، اشتغال و مراقبت های بهداشتی پیدا می کنند.

این قانون تضمین می کند که خدمات باید به زبان فرانسه در 
ادارات دولتی استانی در دسترس باشد.

منابع موجود

اطالعات تسویه حساب

همانطور که در انتاریو مستقر می شوید، منابع مفید زیادی 

برای کشف وجود دارد.

برای یافتن یک آژانس اسکان در نزدیکی خود، به
etablissement.org  مراجعه کنید

دولت انتاریو اطالعات ارزشمندی برای تازه واردان فرانسوی 
زبان ساکن انتاریو دارد. برای جزئیات بیشتر در مورد جامعه 

فرانسوی-انتاریایی و زندگی در فرانسوی در انتاریو، از 
stage.ontarioimmigration.ca دیدن کنید

برای اقامت در انتاریو به اطالعاتی در مورد زمینه های 
مختلف مانند مسکن، اشتغال، مراقبت های بهداشتی، خدمات 

حقوقی، آموزش، فرهنگ، سبک زندگی و بسیاری موارد 
 etablissement.orgدیگر نیاز دارید. برای جزئیات، لطفاً به

مراجعه کنید

برای یافتن خدمات اجتماعی که ممکن است به آن نیاز داشته 
باشید یا برای دریافت اطالعات ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته، 
به211ontario.ca/fr  مراجعه کنید یا با شماره ۲۱۱ تماس 

بگیرید. برای افراد کم شنوایی، با شماره -۱۰۰۱-۳۴۰-۸۸۸
۱ تماس بگیرید. وقتی با ۲۱۱ تماس می گیرید، به جای یک 
ماشین، با یک شخص صحبت می کنید و خدمات رایگان و 
محرمانه هستند. خدمات به بیش از ۱۰۰ زبان در دسترس 

است.

استخدام

انتاریو دارای یک اقتصاد قوی و متنوع با انواع مختلف 
کار و صنایع است. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 
 Emploi Ontario فرصت های جستجوی شغل خود با

به شماره ۱-۸۰۰-۳۸۷-۵۶۵۶ تماس بگیرید یا از
ontario.ca/fr/communities/employment دیدن کنید. 

تحصیالت

در انتاریو چهار سیستم مدرسه با بودجه دولتی وجود دارد: 



در زبان فرانسه، سیستم های عمومی و کاتولیک. به زبان 
انگلیسی، سیستم های عمومی و کاتولیک. ۱۲ هیئت مدرسه 
فرانسوی وجود دارد که نماینده ۴۲۵ مدرسه فرانسوی زبان 

است. برای اطالعات بیشتر، به ontario.ca مراجعه کنید.

خدمات بهداشتی و اجتماعی

اگر به دنبال خدمات به زبان فرانسه در زمینه خدمات بهداشتی 
و اجتماعی هستید، به سایت cliquezsante.ca/fr مراجعه کنید.

زنان

اگر شما یک زن فرانسوی زبان هستید که با خشونت سر و 
کار دارید و به کمک نیاز دارید، لطفاً با شماره -۲۴۳۳-۳۳۶

۱-۸۷۷ یا برای افراد کم شنوا تماس بگیرید.

۱-۸۶۶-۸۶۰-۷۰۸۲. این خط تلفن فرانسوی 24 ساعته و 7 
روز هفته در دسترس است. برای اطالعات بیشتر در مورد 

این سرویس، به femaide.ca مراجعه کنید

شما می توانید با مراجعه به nouveauxjeunes.ca در یک 
انجمن آنالین برای جوانان تازه وارد شرکت کنید. 

در اینجا می توانید ویدیوهایی را که توسط جوانان در مورد 
سفر اسکان آنها ایجاد شده است تماشا کنید، به گروه های بحث 
بپیوندید و در مورد مدرسه، شغل، مسکن و بسیاری از زمینه 

های مورد عالقه خود اطالعاتی کسب کنید.

اگر ۲۰ سال و زیر سن دارید و باید در مورد مشکالتی که 
ممکن است داشته باشید یا مشکالتی که با آن مواجه هستید با 
شخصی صحبت کنید، می توانید ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ 
روز هفته با شماره ۱-۸۰۰-۶۶۸-۶۸۶۸ تماس بگیرید. این 
خدمات ناشناس، رایگان، محرمانه و حرفه ای هستند. برای 

اطالعات بیشتر به jeunessejecoute.ca مراجعه کنید




