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المواصالت
القيادة أو السياقة

يمكنكم استعمال ُرخصة القيادة )السياقة( الصادرة من 
بلدكم األم ألول 60 يوماً من وجودكم في أونتاريو.

للحصول على ُرخصة قيادة أونتاريو، ستحتاجون إلى 
إبراز مستندات هويتكم. كما عليكم إحضار ُرخصة القيادة 
الخاصة بكم ودليل على خبرتكم في القيادة من بلدكم األم.

ربما تحتاجون إلى الخضوع لفحص نظر والنجاح في 
اختبار للمعلومات.

للمزيد من المعلومات عن الحصول على ُرخصة •
قيادة من أونتاريو، زوروا موقع drivetest.ca أو 

findlink.at/driverinfo

لمعرفة المستندات التي ستحتاجون إليها، زوروا •
findlink.at/licensing أو drivetest.ca :موقع

تعلّموا عن قواعد الطريق والمرور في أونتاريو على موقع 
  findlink.at/dhandbook أو  ontario.ca

التأمين

يتوجب على كل مالك سيارة الحصول على تأمين. لدى 
أونتاريو خطة تأمين بال أخطاء )تأمين ضد اإلصابات 
الشخصية(. لو حدثت لكم إصابة أو تضّررت سيارتكم 

في حادث ما، تقّدمون دعوى مع شركة التأمين الخاصة 
بكم، وليس مع شركة تأمين السائق اآلخر.

اعرفوا المزيد عن التأمين بال أخطاء على موقع مكتب 
findlink.at/nofault أو ibc.ca :التأمين الكندي

اعثروا على وسطاء تأمين وشركات تأمين في دليل الهاتف  -
 yellowpages.ca الصفحات الصفراء على موقع

المواصالت العامة

لدى العديد من مجتمعات أونتاريو نظام مواصالت 
عامة. يمكنكم شراء تكلفة الرحلة بشكل فردي، لكن من 

األرخص واألسهل شراء بطاقة مرور شهرية أو بطاقات 
تكلفة الرحالت بالُجملة )كميات كبيرة(. تضع بعض 

أنظمة المواصالت العامة أسعاراً خاصة للطاّلب وكبار 
السّن.

لمعرفة معلومات عن المواصالت العامة في منطقتكم، تفّقدوا 
الصفحات الزرقاء في دليل هاتفكم أو زوروا موقع وزارة 

  findlink.at/transit أو ontario.ca المواصالت على

سيارات األُجرة أو التاكسي – يمكنكم االّتصال بسيارة 
تاكسي أو استخدام التطبيق على هاتفكم الذكي لترتيب 
الحصول على سيارة أُجرة. في بعض المدن، بإمكانكم 

توقيف تاكسي على الطريق. هناك عّداد في معظم 
سيارات التاكسي ويجب أن تكونوا قادرين على رؤيته 
بوضوح. تستطيعون االستفسار من السائق عن التكلفة 

التقريبية قبل ركوب السيارة.

لخدمات سيارات التاكسي المحلية، انظروا في الصفحات 
  yellowpages.ca الصفراء أو زوروا موقع

استئجار سياة أو شاحنة

يمكنكم استئجار سيارات أو شاحنات صغيرة ليوم 
واحد أو لعطلة نهاية األسبوع أو لفترة أطول من خالل 

شركات التأجير الخاصة. اقرؤوا العقد جيداً. وابحثوا 
عن شركة تأمين في الصفحات الصفراء أو زوروا موقع 

yellowpages.ca

سيارات التشارك – في المدن الكبيرة، يمكنكم االنضمام 
إلى خدمة سيارات التشارك التي تتيح لكم استئجار 

السيارة لفترات قصيرة والدفع بالساعة. تقّدم هذه الخدمات 
تسهيالت في أماكن أخذ السيارة وإرجاعها. ابحثوا عن 

شركات سيارات التشارك في الصفحات الصفراء أو 



•

  yellowpages.ca زوروا موقع

ركوب الدّراجة الهوائية )البايك(

توجد في بعض المجتمعات خطوط )حارات أو مسارات( 
مخّصصة للّدراجات الهوائية لمن يستعملونها في التنّقل 
أو ألغراض الترفيه. كشخص يركب الدّراجة الهوائية، 

عليكم التزام بجميع قوانين المرور. يجب أن يعتمر 
األشخاص تحت عمر 18 سنة الذين يركبون الّدراجة 

الهوائية خوذة خاصة بالّدراجة الهوائية.

لمعرفة المزيد عن ركوب الدّراجة الهوائية واألمان، 
اّتصلوا بخدمة كندا Service Ontario على 

الرقم 8097-267-800-1 أو زوروا موقع 
وزارة المواصالت في أونتاريو ontario.ca  أو 

findlink.at/Cycling

مالحظة هامة

احملوا معكم ُرخصة القيادة كإثبات للهوية. •

اتركوا في السيارة دائماً أوراق الملكية والتأمين •
الخاصة بكم.

ال تشربوا الكحول وتقودوا السيارة أو المركبة أبداً. •

ال تستعملوا الهاتف أو ُترسلوا رسائل نّصية أثناء •
القيادة.

ضعوا دائماً حزام األمان. •

هناك ُرخصة خاصة مطلوبة للشاحنات والّدراجات •
الناّرية.




