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العمل في أونتاريو
التحضير للعمل

 Socialللعمل، يجب أن يكون لديكم رقم التأمين االجتماعي
Insurance Number - SIN. لمعرفة كيفية تقديم الطلب، 

زوروا “خدمة كندا” على موقعservicecanada.gc.ca  أو 
findlink.at/SIN

تقييم اعتمادات الشهادات

يطابق التقييم التدريب والتعليم اللذين أكملتموهما خارج كندا مع 
ما يوازيه في نظام التعليم الكندي. 

ربما تحتاجون أو ال تحتاجون إلى هذا التقييم. ُيفّضل أن تعرفوا 
تقييم اعتمادات الشهادات التي تحتاجونها قبل التقّدم بطلب 
للوظيفة. للمزيد من المعلومات، زوروا مركز المعلومات 

الكندي ألوراق االعتماد الدولية على موقع cicic.ca أو 
findlink.at/cicic-cred

الِمهن المنّظمة والمهن غير المنّظمة

للعمل في مهنة غير منّظمة، ال تحتاجون إلى ُرخصة محددة.

تتضّمن المهن غير المنّظمة: المدراء الماليين، واالقتصاديين، 
ومبرمجي الكمبيوتر، والمحاسبين، وممّثلي المبيعات، ومدراء 

التجزئة، وغيرهم الكثيرين.

هناك بعض المهن التي تتوّفر لديها ُرخصة لكنها ليست إلزامية 
من أجل العمل في أونتاريو.

ُتسّمى هذه “المهن المنّظمة ذاتياً”، مثل استشاري الموارد 
البشرية. يختار العديد من أصحاب العمل توظيف مهنيين 

ُمرخّصين حتى لو لم يكن ملزماً قانونياً.

المهن المنّظمة

للعمل في مهنة منّظمة، ستحتاجون إلى رخصة محددة 

تعطيها الهيئة التنظيمية في أونتاريو. تتضّمن المهن المنّظمة: 
األخصائيين االجتماعيين، والممرضات، والمعالجين بالتدليك، 

والكهربائيين، والسّباكين، والمهندسين، والمهندسين المعمارين، 
وغيرهم الكثيرين.

لمعرفة ما إذا كانت مهنتكم منّظمة، أو غير منظّمة، أو منّظمة 
findlink.at/occup أو ontario.ca ذاتياً، زوروا موقع

 Global لمعرفة معلومات حول الترخيص، اّتصلوا بـ
Experience Ontario )الخبرة الدولية في أونتاريو( على 
الرقم 4094-670-866-1 أو زوروا موقع ontario.ca أو 

  findlink.at/GlobalExpe

 )GEO( الخبرة الدولية في أونتاريو

تقّدم Global Experience Ontario - GEO  )الخبرة 
الدولية في أونتاريو( مجموعة من الخدمات لألفراد الذين 

تدّربوا دولياً في مهنة منّظمة أو في مهنة ِحرفية إلزامية، لكنها 
غير مرتبطة بالمجال الصحي. للتواصل مع الخبرة الدولية في 

أونتاريو، اّتصلوا بالرقم 4094-670-866-1  أو زوروا 
  ontario.ca موقع

قوة الصحة في أونتاريو

متوّفر HealthForceOntario )قوة الصحة في أونتاريو( 
معلومات عن الترخيص والخيارات المهنية للمهنيين الصحيين 

المدّربين دولياً. للتواصل مع قوة الصحة في أونتاريو، 
اّتصلوا بالرقم 4046-596-800-1  أو زوروا موقع 

  findlink.at/healthprofs أو healthforceontario.ca

Bridging Programs برامج

توّفر برامج Bridging التدريب وخبرة العمل للعاملين 
المدّربين دولياً باإلضافة إلى المساعدة في البحث عن عمل. كما 
يمكن أن تساعدكم هذه البرامج في الحصول على الرخصة التي 

تحتاجونها لممارسة مهنتكم المنّظمة.



لمعرفة المزيد عن برامج Bridging في منطقتكم، زوروا 
findlink.at/training أو canada.ca  موقع

البحث عن عمل

تساعد البرامج والمواقع اإللكترونية التالية القادمين الُجدد على 
التعّرف على سوق العمل والعثور على وظيفة. 

معلومات عن سوق العمل في أونتاريو: ontario.ca أو  •
.findlink.at/LMI

• Working in Canada Tool أداة العمل في كندا
workingincanada.gc.ca أو settlement.org أو 

findlink.at/Employinfo

jobbank.gc.ca :قاعدة بيانات “خدمة كندا” للوظائف •

التقّدم إلى وظيفة

أونتاريو للتوظيف Employment Ontario – عند البحث 
عن عمل، ستحتاجون إلى المعلومات الصحيحة عن المهارات 
والخبرة المطلوبة للوظائف الشاغرة كذلك فرص التدريب. كما 
عليكم كتابة سيرة ذاتية وتعلّم كيفية القيام بمقابلة وظيفة بشكل 

فّعال.

للحصول على معلومات عن هذه المهارات واألدوات 
وللوصول إلى الخدمات المرتبطة بالتوظيف، زوروا مكتب 

أونتاريو للتوظيف Employment Ontario في مجتمعكم. 
وللعثور على مكتب ألونتاريو للتوظيف، اّتصلوا على 

الرقم 5514-387-800-1 أو زوروا موقع tcu.gov.on أو 
  findlink.at/ineedajob

للحصول على معلومات عامة، اّتصلوا بمركز اّتصال أونتاريو 
للتوظيف على الرقم 1-800-387-5656.

تتوّفر الخدمة باللغتين اإلنجليزية والفرنسية وبلغات أخرى.

بنك كندا للوظائف Canada Job Bank – باإلضافة 
إلى وضع قوائم للوظائف المتوّفرة، يقّدم بنك كندا للوظائف 

معلومات عن التدريب والمهن.

لمعرفة المزيد، زوروا موقع workingincanada.gc.ca أو 
  jobsetc.gc.ca

التطّوع وفترات التدريب

إن التطّوع طريقة ممتازة لتعلّم مهارات جديدة واكتساب الخبرة 
وبناء شبكة عالقات مع أصحاب العمل المحَتَملين. إن فترة 

التدريب هي فرصة قصيرة األجل الكتساب خبرة العمل. تكون 
بعض فترات التدريب مدفوعة األجر، والبعض اآلخر فرصاً 

تطّوعية.

اّتصلوا بالرقم 211 واسألوا عن عنوان مركز التطّوع المحلي 
في منطقتكم.

  ovcn.ca زوروا شبكة مركز التطّوع في أونتاريو على موقع

توّفر Career Edge فترات تدريب في مختلف مجاالت 
المهن غير المنّظمة. للمزيد من المعلومات، اّتصلوا بالرقم 

careeredge.ca 3343-507-888-1 أو زوروا موقع

الحقوق في مكان العمل:

قانون أونتاريو لحقوق اإلنسان  - تحت هذا القانون، من 
غير الشرعي التمييز ضد أو التحّرش بشخص بناًء على سّنه، 

أو عرقيته، أو بلد المنشأ، أو اإلثنية، أو الدين، أو اإلعاقة، 
أو الوضع العائلي، أو الهوية الجنسية، أو التوّجه الجنسي. 

اعرفوا كيف يضمن هذا القانون المساواة في سوق العمل على 
موقع مفوضية حقوق اإلنسان اإللكتروني: ohrc.on.ca أو 

findlink.at/ohrcemploy

)ESA(  قانون معايير التوظيف

 Employment Standards Act – ESA يحّدد قانون
المعايير التي يتوجب على أصحاب العمل والموظفين اّتباعها 

بما فيها ساعات العمل، والمبلغ المدفوع، وبيئة العمل. لمعرفة 
المزيد، اّتصلوا بمركز المعلومات في وزارة العمل على 

الرقم 5551-531-800-1 أو زوروا موقع ontario.ca أو 
findlink.at/err

قانون الصحة والسالمة المهنية

يحمي هذا القانون صحة وسالمة العاملين ويحّدد الخطوط 
العامة لواجبات أصحاب العمل. اعرفوا المزيد عن السالمة 

في مكان العمل وحقوقكم كعاملين على موقع ontario.ca أو 
findlink.at/hsafety

صحة العاملين والوعي بالسالمة في 4 خطوات هو 
إصدار تنشره وزارة العمل. لطلب نسخة منه، اّتصلوا بـ 

ServiceOntario على الرقم 8097-267-800-1 أو زوروا 
  findlink.at/hsawarenes أو ontario.ca موقع

لإلبالغ عن مخاوف بشأن السالمة في مكان العمل، اّتصلوا 
على الرقم 1-877-202-0008

التعويض للعاملين

إذا حدثت لكم إصابة في العمل، قد تكونوا ُمسِتحقين لتعويض 
 Ontario Workplace Safety and Insurance من

Board - WSIB )مجلس أونتاريو للسالمة والتأمين في 
مكان العمل(. للمزيد من المعلومات، اّتصلوا على الرقم 

wsib.ca 0750-387-800-1 أو زوروا موقع




