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الثقافة والروحانيات
هل تعرفون؟

إن أونتاريو أكثر المقاطعات المتنوعة في الثقافات في كندا. 
يستوطن نصف القادمين الُجدد في أونتاريو. وُتنَطق فيها ما يزيد 

على 100 لغة.

هناك العديد من الُطرق لالستمتاع بالتنّوع واالحتفاء بتراثكم 
الخاص.

وسائل اإلعالم

 Canadian Broadcasting Corporation -  إن
CBC )هيئة اإلذاعة الكندية( هي هيئة بث وطنية ُممّولة من 
القطاع العام. توّفر  CBCتغطية لألخبار المحلية والوطنية، 

والبرامج الثقافية على التلفزيون، والراديو، واإلنترنت. اعرفوا 
 www.cbc.ca المزيد على موقع

هناك العديد من الجرائد اإلثنية الثقافية تنشر في كندا. يوّفر  
 National Ethnic Press and Media Council

)المجلس الوطني للصحافة واإلعالم اإلثني( الئحة بالمنشورات 
   www.nationalethnicpress.com  على موقعه اإللكتروني

تبّث الكثير من محطات اإلذاعة والتلفزيون بلغات متعددة. 
إن  OMNI TVهو شبكة متنوعة الثقافات لديها برامج 

بلغات الَمندرين، والكانتونيز، واإليطالية، والبنجابية، وغيرها 
من لغات جنوب آسيا. للمزيد من المعلومات، زوروا موقع 

   www.omnitv.ca

األطعمة

هناك أسواق ومحالت سوبرماركت إثنية ضخمة تبيع منتجات 
ومحاصيل زراعية مستوردة من جميع أنحاء العالم. أفضل 

طريقة لمعرفة معلومات عن هذه األسواق والمطاعم المحلية 
تكون من خالل سماعها مباشرة من األشخاص، لذا تحّدثوا مع 
الناس في مجتمعكم، وفي أماكن العبادة، أو ابحثوا عنها على 

اإلنترنتد.

توجد في جميع محالت السوبرماركت الكبيرة العديد من •
األطعمة الُمستخدَمة في المطابخ الدولية. تحتوي بعض محالت 

السوبرماركت على جناح واحد أو جناحين مخّصصين لمكّونات 
األطعمة الدولية. 

للعثور على قائمة بالمحالت اإلثنية، زوروا موقع   •
  www.yellowpages.ca

•

•

هناك تطبيقات آب ُمتاحة تدلّكم على محالت البقالة والمطاعم 
اإلثنية. للعثور عليها، اذهبوا إلى تطبيقات آب المحالت المناسبة 

بحسب منّصتكم.  

كما تنّظم مراجعات المطاعم على اإلنترنت قوائم مصنّفة بحسب 
نوع المطبخ، بما فيه المطبخ النباتي.

تتيح  Farmers’ markets )أسواق المزارعين( للبائعين بيع •
محاصيلهم الزراعية وغيرها من المنتجات على مدار السنة. 
تُقام هذه األسواق في المباني، ومواقف السيارات أو الحدائق 
خالل أيام محددة. يمكنكم العثور على أحد هذه األسواق في 

www.farmersmarketsontario.com منطقتكم على موقع

األطعمة الموسمية – لمعرفة المزيد عن مواسم الفواكه •
والخضروات، زوروا Ontario Foodland  على موقع 

 www.ontario.ca/foodland

المهرجانات والمراكز الثقافية

توجد العديد من المتاحف، والمسارح، والمراكز الثقافية في 
المجتمعات الصغيرة والكبيرة حول المقاطعة.

المتاحف: زوروا موقع www.museumsontario.org   على •
قوائم بالمتاحف.

األفالم: ابحثوا على اإلنترنت أو في جريدتكم المحلية عن •
مهرجان سينمائي في مجتمعكم.



•

المسرح: زوروا  Theatre Ontario )مسرح أونتاريو( •
على موقع www.theatreontario.org للعثور على قائمة في 

مجتمعكم.

الفن: للعثور على قائمة بالمراكز والجاليرهات، ابحثوا على •
اإلنترنت عن مركز أو جاليري في مجتمعكم.

الموسيقى والرقص: ابحثوا على اإلنترنت أو في جرائدكم  •
المحلية عن نشاط محلي.

مناسبة Canada Day )يوم كندا(: يحدث االحتفال في كل •
أونتاريو يوم 1 يوليو/تموز.

أنشطة السّكان األصليين: لالّطالع على قائمة أنشطة  •
National Aboriginal Day )اليوم الوطني للسّكان 

األصليين(، زوروا الوزارة الكندية للسّكان األصليين وشؤون 

•

www.aadnc-aandc.gc.ca الشمال على موقع

المهرجانات الفرنكفونية: للعثور على قائمة بهذه 
المهرجانات وغيرها من األنشطة، زوروا موقع 

www.voyagesontario.com

للعثور على المزيد من األنشطة، زوروا 
  www.festivalsandeventsOntario.ca  موقع

   www.summerfunguide.ca

لمعرفة معلومات عن المهرجانات واألنشطة واألحداث 
الثقافية التي تحدث في مجتمعكم، زوروا موقع 

www.ontariotravel.net/en/home

ُتقام على مدار السنة المهرجانات الثقافية وتلك المتنوعة الثقافات، 
بما فيها الفنون، واألفالم، واألطعمة، والموسيقى. تتوّفر لدى 

المراكز المجتمعية والمكتبات غالباً معلومات عن المهرجانات 
المحلية. ويرّوج اإلعالم المحلي واإلثني الثقافي األنشطة 

واألحداث الثقافية. من بعض أمثلة المهرجانات ما يلي:

كاريبانا Caribana، هو احتفال للثقافات الكاريبية 
www.caribanatoronto.com

ديزي فيست DesiFest، هو مهرجان موسيقي لجنوب آسيا:   
http://desifest.ca

 International مهرجان التنين الدولي لسباق المراكب
Dragon Boat Race Festival في تورنتو: 

http://dragonboats.com

ونترلود  Winterlude في أوتاوا: 
 www.canada.pch.gc.ca/eng/1416239267950

أكتوبر فيست  Oktoberfestفي كيتشنر:  
 www.oktoberfest.ca

    Ontario Pride: أونتاريو برايد
 www.ontariotravel.net/en/play/lgbt/pride

مهرجان تورنتو للفيلم والموسيقى اإلفريقية 
 www.torontoafricanfilmmusicfest.com

 Fiesta London Mexican  مهرجان فياستا المكسيكي
 www.fiestalondon.ca  :في لندن Festival

مهرجان الفنون الالتينية  Latin Arts Festival في تورنتو: 
 http://ontariolatinartsfestival.ca

 Brantford مهرجان برانتفورد الدولي للثقافة القروية
  International Villages Cultural Festival:

 www.brantfordvillages.ca

المهرجان اإلثني والواجهة البحرية في بيلفيل 
  Belleville Waterfront and Ethnic Festival:

 www.bellevillewaterfrontfestival.com

الروحانيات

إن أونتاريو مجتمع علماني، لكن لدى الناس من جميع العقائد 
الدينية حرية العبادة بحسب ما يختارون. يمكنكم إيجاد كنائس، 

ومساجد، ومعابد يهودية، ومعابد في دليل الهاتف المحلي أو من 
خالل البحث على اإلنترنت.

http://muslimcanada.org :مساجد ومراكز إسالمية

www.cjccc.ca or findlink.at/syndir  :معابد يهودية

www.shaivam.org :معابد هندوسية

معابد السيخ:  www.worldgurudwara.com أو 
findlink.at/stemples

findlink.at/bcentr أو www.buddhist.ca  :مراكز بوذية

www.anglican.ca :كنائس إنجيلية

www.catholiclinks.org  :كنائس  رومانية كاثوليكية

الكنسية الموّحدة )يونايتد( في كندا:  
http://locator.united-church.ca

http://baptist.ca :الكنائس المعمدانية في كندا

http://omc.ca/



