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الفرنكفونيون القادمون الُجدد إلى أونتاريو
المجتمع الفرنكفوني في أونتاريو

يضمن قانون الخدمات باللغة الفرنسية حّق الفرد في تلّقي 
الخدمات باللغة الفرنسية من وزارات ووكاالت حكومة أونتاريو 

في 25 منطقة محددة.

الكتشاف المزيد عن المناطق الـ25 المحددة، زوروا موقع 
www.ofa.gov.on.ca/fr

 ServiceOntario للمزيد من المعلومات، اتّصلوا بـ
Infoline )خط معلومات خدمة أونتاريو( على الرقم المجاني  

3161-532-866-1  أو على الرقم 416-314-5518 

ربما تريدون العثور على مجتمعات في أونتاريو حيث يمكنكم 
الوصول إلى مختلف الخدمات باللغة الفرنسية. للمزيد من 

 www.etablissement.org المعلومات، يُرجى زيارة موقع

إذا كان لديكم أصدقاء أو عائلة تفّكر في االنتقال 
إلى أونتاريو، بإمكانكم دعوتهم لزيارة موقع 

www.immigrationfrancophone-ontario.ca

هنا سيجدون معلومات عن المجتمعات الفرنكفونية وخدمات 
ُمتاحة لهم فيها، مثل المعلومات المحلية عن التعليم، واألعمال، 

والتوظيف، والرعاية الطبية.

يضمن هذا القانون وجوب توّفر الخدمات باللغة الفرنسية في 
مكاتب الحكومة الفدرالية.

الموارد الُمتاحة

معلومات التوطين واالستقرار

بينما تتوّطنون في أونتاريو، هناك العديد من الموارد يفيدكم 
اكتشافها.

للعثور على وكالة توطين واستقرار بالقرب منكم، زوروا موقع 
www.etablissement.org

لدى حكومة أونتاريو معلومات قّيمة عن الفرنكفونيين القادمين 
الُجدد الذين يعيشون في أونتاريو. للمزيد من التفاصيل عن 

المجتمع الفرنكفوني في أونتاريو وعن العيش في أونتاريو باللغة 
 stage.ontarioimmigration.ca الفرنسية، زوروا موقع

لالستقرار في أونتاريو، ستحتاجون إلى معلومات عن 
مختلف المجاالت، مثل اإلسكان، والتوظيف، والرعاية 

الطبية، والخدمات القانونية، والتعليم، والثقافة، ونمط الحياة 
وغيرها الكثير. لمعرفة التفاصيل، ُيرجى زيارة موقع 

 www.etablissement.org

للعثور على الخدمات المجتمعية التي قد تحتاجون إليها أو 
للحصول على معلومات على مدى 24 ساعة في اليوم خالل 7 
أيام في األسبوع، زوروا موقع www.211ontario.ca/fr مراجعه 

أو اّتصلوا على الرقم 211

لألشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع، اّتصلوا على 
الرقم 1001-340-888-1 عندما تتصلون بالرقم 211، 

ستتحّدثون مع شخص وليس مع آلة، وتكون الخدمات مجانية 
وسّرية. وتتوّفر هذه الخدمات بأكثر من 100 لغة.

التوظيف

تمتلك أونتاريو اقتصاداً قوياً ومتنوعاً مع الكثير من أنواع العمل 
والقطاعات المختلفة. للمزيد من المعلومات عن فرصكم في 
البحث عن عمل، اّتصلوا بـ Emploi Ontario )توظيف 

أونتاريو( على الرقم 5656-387-800-1 أو زوروا موقع 
 www.ontario.ca/fr/communities/employment

التعليم

توجد في أونتاريو أربعة أنظمة مدارس ُممّولة من القطاع العام: 
النظام العام باللغة الفرنسية، والنظام الكاثوليكي باللغة الفرنسية، 



والنظام العام باللغة اإلنجليزية، والنظام الكاثوليكي باللغة 
اإلنجليزية. هناك 12 مجلس مدارس بالفرنسية، ويمّثل 425 
مدرسة ناطقة باللغة الفرنسية. للمزيد من المعلومات، زوروا 

www.ontario.ca موقع

الخدمات الصحية واالجتماعية

إذا كنتم تبحثون عن خدمات باللغة الفرنسية في مجال الخدمات 
  www.cliquezsante.ca/fr الصحية واالجتماعية، زوروا موقع

النساء

إذا كنت امرأة فرنكفونية تعانين من العنف وتحتاجين 
إلى مساعدة، ُيرجى االتصال بـ Fem’aideعلى الرقم 

2433-336-877-1  أو على الرقم 1-866-860-7082
إذا كانت لديك مشاكل في السمع. إن خط المساعدة الفرنكفوني 
هذا ُمتاح 24 ساعة في اليوم وعلى مدار 7 أيام في األسبوع. 

للمزيد من المعلومات عن هذه الخدمة، زوري موقع 
 www.femaide.ca

يمكنكم المشاركة في منتدى على اإلنترنت للقادمين 
الُجدد الفرنكفونيين من فئة الشباب عبر زيارة موقع 

 www.nouveauxjeunes.ca

هنا يمكنكم مشاهدة فيديوهات مصنوعة من فئات الشباب عن 
رحلتهم مع التوطين واالستقرار، انضّموا إلى مجموعات النقاش 

واحصلوا على معلومات عن المدرسة، والتوظيف، واإلسكان 
وغيرها الكثير من المجاالت التي تهّمكم.

إذا كان عمركم 20 سنة أو أقّل، وتحتاجون إلى التحّدث مع 
أحد عن مشاكل لديكم أو قضايا تواجهونها، بإمكانكم االتصال 
على الرقم  6868-668-800-1 على مدى 24 ساعة في 
اليوم خالل 7 أيام في األسبوع. هذه الخدمات ال تكشف هوية 

الشخص، وهي مجانية، وسّرية، ومهنية. للمزيد من المعلومات، 
www.jeunessejecoute.ca زوروا موقع




