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"لي1 لال/.ي' !ل,+*يي' في ك#"!

لم "ترجم :ذ) )لدل(ل من قبل مترجم محتر1 بسبب )لتكال(ف.  )لمؤلف "ر"د
)لسوK"(ن )لقاIم(ن )لجدI )لحصوF على نسخة مجان(ة.  Aنت(جة لذلك> :ذ;
L(KاMلم( لد"ك Nمقدما.  عندما "كو KعتذP .ا)مثال Nلترجمة قد ال "كو(
)لكاف(ة في )للغة )إلنجل(ز"ة> "رجى )لنظر في شر)ء )لنسخة )إلنجل(ز"ة من

:ذ) )لدل(ل.

)لنسخة )إلنجل(ز"ة من :ذ) )لدل(ل "مكن شر)]:ا في: 
www.amazon.ca/Syrian-Refugee-Guide-Canada-

Barbara/dp/1519784430/
ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1453773236&sr=8-1&key

words=syrian+refugee+guide+to+canada

Barbara Dixonقب
Diversity ERAA Training
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2 )6ن=ب=غ2 مان=توبا2 كند'.ERAA TRAINING با9بر' 67كسو23 'لتنو0 2015حقو, 'لطبع )'لنشر © 

جم=ع 'لحقو, محفوVة.  HD جزء من Bذ' 'لكتاQ قد Pبع M (DعاM N7نتاHD L شكل D) بأH )'اللكتر)ن=ة )'لم=كان=ك=ة D) غ=رBا من
 Yلك 'لتصو6ر )'لتسج=ل )تخز6ن 'لمعلوما[ )'سترجاع]ا2 7)3 'لحصوd 2 بما فيNختر0 'آلخر' (D 3آل' iلوسائل2 'لتي تعر'

على 3dM كتابي من 'لمؤلف.
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)لمقدمة

مرحبا بكم في كند'!

تم Mعد'7 7ل=ل لالجئ=ن 'لسو69=ن Mلى كند' لمساعدN 'لالجئ=ن 'لسو69=ن 6ستقر بنجاq في .  7ل=ل 'لالجئ=ن 'لسو69=ن Mلى كند' 
6سلط 'لضوء على BDم 'لمعلوما[ 'لقا7م=ن 'لجد7 بحاجة . 

:Yلى خمسة فصوM لدل=ل 6نقسم'
: 'لتعامل مع مر'حل 'لتكامل )'لصدما[ 'لنفس=ة2فصل 

'لفصل 'لثالث: 'لتسو6ة )'لتكامل
: 'لعثو9 على )V=فة4'لفصل 
: 'الختالفا[ 'لثقاف=ة5'لفصل 

 'لتد69ب 'لمساعدN على 'الندماL )'لبحث عن )V=فة 'لتوج=v للو'فد6ن 'لجد27 فضال عن 'لتد69ب 'لتنو6ERAA 0وفر 'لتنو0 
أل9باQ 'لعمل )مجموعا[ 'لقطا0 'لم]ن=ة.

http://diversityeraa.ca 'لتد69ب: dMERAA' كنت تحتاM Lلى مز6د من 'لمساعد2N 'تصل 'لتنو0 

!Nذ' 'لدل=ل مف=دB 3 تجدD 9جوD

با9بر' 67كسو3
Hلرئ=س 'لتنف=ذ'

Diversity ERAA Training

: تعلم عن كند'1'لفصل 
'لو6ن=ب=غ2 مان=توبا2 كند
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!ل56ت+يا2

6: )صو1Y'لفصل 

27: 'لتسو6ة )'لتكامل2'لفصل 

32 توP=ن )7Mما3L'لفصل 

44: 'لعثو9 على )V=فة4'لفصل 

64: 'الختالفا[ 'لثقاف=ة5'لفصل 
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! : )صو1Y'لفصل 

v=تع=ش ف Hتقر9 'لمكا3 'لذ i3 'لحكومة سوD لى كند'.  في 'لبد'6ةM لتحد6ا[ )'لفر~ ما {'لت تنتظرنا عند )صولك'

كمق=م 7'ئم في كند'2 لد6ك نفس حقو, 'لتنقل كما 'لكند6=ن.  )Bذ' 6عني Dنv 6مكنك نقل Mلى 6Dنما كنت تر6د 3D تع=ش D) ح=ث 
6مكنك 'لعثو9 على )V=فة.

تم تصم=م Bذ' 'لقسم للمساعدN في تس]=ل عمل=ة 'النتقاY من 'النتقاM Yلى كند'.

كند) على تعر1

كند' Bي بلد كب=ر جد'.  BناÄ عشر مقاPعا[ )ثالثة Dقال=م.  BناÄ ست مناPق {من=ة.

كند' مقاPعة كولومب=ا 'لبر6طان=ة 'لساحل 'لغربي

كولومب=ا 'لبر6طان=ة ب=ن 'لمح=ط 'ل]اH7 في 'لغرQ )مقاPعة Dلبرتا )جباY 9)كي في 'لشر,.  ))فقا "Mحصاء'[ كند'"2 6ع=ش 
  تكلفة 'لمع=شة في كولومب=ا 'لبر6طان=ة 6عتمد على ح=ث تختا9 1 في 'لمائة 'لم]اجر6ن في كند' في كولومب=ا 'لبر6طان=ة.17.6

'لع=ش.

 Éنسبة عال=ة من 'لقو ÄناB(  .فانكوفر Nلجنوبي من جز6ر' iي تقع على 'لطرB(  .ي عاصمة كولومب=ا 'لبر6طان=ةB ف=كتو69ا
  ف=كتو69ا قد 'لطقس لط=فا2 ال س=ما خالY فصل 'لشتاء2 )قد Dصبحت2'لعاملة تعمل في 'إلN9'7 'لعامة )'لس=احة )تجاN9 'لتجزئة.

)ج]ة شعب=ة تقاعد.

 Dكبر مد6نة 8THبالنسبة لكث=ر من 'لقا7م=ن 'لجد27 'لمد6نة 'لوح=دN 'لتي تعرi في كولومب=ا 'لبر6طان=ة Bي فانكوفر.  فانكوفر 
3في كند'.  )تشمل 'لقطاعا[ 'القتصا67ة 'لرئ=س=ة 'لف=لم2 )'لتجاN9 'لد)ل=ة )'لتجاN9 )'لمو'79 'لطب=ع=ة2 )'لتكنولوج=ا )'لس=احة.

  'لذ6ن 4 فانكوفر Bي Dغلى مد6نة في كند' للع=ش.  فانكوفر Bو ثاني Dكثر 'إلسكا3 بأسعا9 مرتفعة في 'لعالم بعد Bونغ كونغ .
6ع=شو3 في مد6نة مختلفة D) مجتمع Dصغر في كولومب=ا 'لبر6طان=ة )سوi نقدÜ لكم 'نخفاÖ تكلفة مع=شة.

 Ü3 6كو3 'القتصا7 'ألسر0 نمو'ً في كند' في عاD عة كولومب=ا 'لبر6طان=ة من 'لمتوقعPقطاعا[ 2016مقا( Hبسبب بناء قو 
'إلسكا3.

:+!:ة !ل>/ر; لك+ل+6:يا !ل:ري8ا#ية: 
www.welcomebc.ca/home.aspx 

1. Statistics Canada, http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011001-eng.cfm 

2. Work BC, https://www.workbc.ca/Statistics/Labour-Market.aspx

3. Ibid

4. 11th Annual Demographia International Housing Affordability Survey: 2015, www.demographia.com/dhi.pdf 
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Lكند) مقا_عا `K(مان(توبا>: )لبر N(لبرتا ساسكاتشو(A

 في 'لمائة 9.5ثالà مقاPعا[ 'لبر'H9 من 'لغرM Qلى 'لشر,: مان=توبا2 ساسكاتشو'3 )'لبرتا.  ))فقا "Mحصاء'[ كند'"2 6ع=ش 
5 في 'لمائة في ساسكاتشو'2.3.3 في 'لمائة في مان=توبا ) 5.0'لم]اجر6ن في كند' في Dلبرتا2 

Pلبرتا

عاصمة 'لبرتا Bو '7مونتو7M  .3مونتوB 3و 'لخامس Dكبر مد6نة في كند'.  'لمال=ة2 )'لعقا9'[ )'لخدما[ 'لتجا69ة )'لم]ن=ة2 
 'لمد6نة 'لكب=رD Nفضل 26 كا3 'سم7M vمونتو3 2015  في عاÜ 6)'لتقن=ة )'إلN9'7 )'لتصن=ع Bي 'لصناعا[ 'أل)ل=ة في 7Mمونتو3.

7للع=ش في كند'.

كالجاB É9ي 'لثالثة Dكبر مد6نة في كند' بكل من 'لسكا3 )'لمساحة.  كا3 'سمv كالغاH9 'لثالثة 'لمد6نة 'لكب=رD Nفضل للع=ش في 
 Üلعمل 'لمحتمل=ن 'آلخر6ن في 8..2015كند' في عا' Q9باD ي مركز 9ئ=سي لصناعة 'لطاقة 'لعالم=ة.  )توجدB H9كالجا  

9خدما[ تكنولوج=ا في 'لقطا20 )'لمال=ة )'ألعماY 'لتجا69ة2 'لتصن=ع )'لنقل )'إلمد'27 )'لس=نما )'لصناعا[ 'إلبد'ع=ة.

Dلبرتا لد6]ا 'لعد6د من 'لمز'6ا تكلفة 'لمع=شة مقا9نة بمتوسط تكلفة 'لمع=شة في كند'.  Bي 'لمقاPعة 'لوح=دN في كند' مع ال ضر6بة
'لمب=عا[ 'إلقل=م=ة7D 2نى 'لضر'ئب على 'لبنز6نD( 2ن]ا بعض من 7Dنى 'لضر'ئب على 'لممتلكا[ في 'لبال7.

بو)بة )لMجرP cلبرتا:
http://albertacanada.com

N(ساسكاتشو

69ج=نا Bي عاصمة ساسكاتشو'3.  69ج=نا Bي 'لثان=ة Dكبر مد6نة في ساسكاتشو'3.  69ج=نا Bي مركز 'لتمو6ل )'لتأم=ن 
Yلعامة )'ألعما' N9'7لساسكاتشو'3.  'لصلب )'لتصن=ع2 تكنولوج=ا 'لمعلوما[2 'لطاقة )'لب=ئة2 )'لمال=ة2 )'لتأم=ن )'لعقا9'[2 'إل

'لز9'ع=ة Bي بعض 'لصناعا[ 'لرئ=س=ة 'ألخرÉ في 69ج=نا.

ساسكاتوB 3ي Dكبر مد6نة ساسكاتشو'3 من قبل كل من 'لسكا3 )'لمساحة.  )Bو 6عتبر 3D تكو3 مد6نة متوسطة 'لحجمB( 2ي 
)'حدD Nسر0 'لمد3 نمو' في كند'.  )تشمل 'لصناعا[ 'لرئ=س=ة 'لز9'عة )'لتعد6ن )'لنفط )'لغا{ )'لنقل )'لخدما[ 'للوجست=ة.

 'لمقاPعا[ من 7Dنى )Bو B 5%2و 'إلقل=م=ة 'لمب=عا[ ضر6بة.  كند' بق=ة مع بالمقا9نة منخفضة ساسكاتشو'3 في 'لمع=شة تكال=ف تعتبر
 في 6جعل]ا مما كند' في 'لكبرÉ 'لمد3 معظم في عل=v كانت مما ساسكاتشو'3 في Dقل 'لسكن تكال=ف.  مب=عا[ ضر6بة تفرÖ 'لتي 'لتسع
Y(متنا Äمتال' Yمنز..

5. Ibid

6. The City of Edmonton, http://www.edmonton.ca/business_economy/demographics_profiles/industries.aspx 

7. MoneySense, http://www.moneysense.ca/canadas-best-places-to-live-2015-full-ranking/ 

8. MoneySense, http://www.moneysense.ca/canadas-best-places-to-live-2015-full-ranking/ 

9. Calgary Economic Development, http://www.calgaryeconomicdevelopment.com/industries 
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cجرMبو)بة )ل N(ساسكاتشو :
http://www.economy.gov.sk.ca/immigration/

مان(توبا

عاصمة مان=توبا Bو 6ن=ب=غ.  )6ن=ب=غ Bي 'لسابعة Dكبر مد6نة في كند' )Dكبر مد6نة في مان=توبا.  'عتبر 3D تكو3 مد6نة متوسطة 
'لحجم.  

 Üفضل للع=ش في كند' في عاD N2 'لتمو6ل 10. .2015)6ن=ب=غ في 'لمرتبة 'لر'بعة مد6نة كب=رYلمب=عا[ )'لخدمة )'ألعما'  
11)'إل2N9'7 )'لبحوà 'لطب=ة2 )'للوجست=ا[2 'لتجاN9 )'لنقل Bي 'لصناعا[ 'لرئ=س=ة مع 'لعمالة.

بر'ند)B 3و 'لثاني Dكبر مد6نة في مان=توبا.  غالب=ة فر~ 'لعمل في بر'ند)B 3ي في 'لرعا6ة 'لصح=ة2 )'لخدما[ 'الجتماع=ة2 
12)'لصناعة 'لتحو6ل=ة )تجاN9 'لتجزئة.

مان=توبا Bي )'حدN من Dكثر 'لمحافظا[ بأسعا9 معقولة في كند'.  Dسعا9 'لمنا{2Y 'لتأم=ن على 'لس=ا9'[2 )'لمر'فق2 )تكال=ف 
'لتعل=م ما بعد 'لمرحلة 'لثانو6ة Bي بعض من 7Dنى 'لتكال=ف في كند'.  مان=توبا لد6]ا باستمر'9 )'حد من 7Dنى معدال[ 'لبطالة في

كند'.

6قوY مجلس مؤتمر كند' 3D مان=توبا سوi تكو3 9'ئدN في 'لنمو 'القتصاH7 في 'لعام=ن 'لمقبل=ن.  مان=توبا 6توقع 3D 6كو3 نمو 
 Üسر0 في عاD-2016'القتصا7 'لثان=ة Üفي عا ÉقوD 33 تكوD لبناء )'لتصن=ع )قطاعا[ 22017 )6توقع' Hبسبب قو 

13'لخدما[..

www.immigratemanitoba.com: مان(توبا )لMجرc بو)بة

كند' 'لمركز6ة: D)نتا69و )ك=ب=ك

 في 53.3)سط كند' 6ش=ر Mلى 'ثن=ن Dكبر مساحة )DكثرBا سكانا مقاPعا[ كند'D 2)نتا69و )ك=ب=ك. ))فقا "Mحصاء'[ كند'"2 
14 في 'لمائة 'لم]اجر6ن في كند' )6ع=ش في ك=ب=ك.14.4'لمائة 'لم]اجر6ن في كند' تع=ش في D)نتا69و ) 

10. MoneySense, http://www.moneysense.ca/canadas-best-places-to-live-2015-full-ranking/

11. http://www.city-data.com/canada/Winnipeg-work.html 

12. Economic Development Brandon, http://economicdevelopmentbrandon.com/industry-employment-business 

13. Provincial Outlook executive Summary: autumn 2015, The Conference Board of Canada, December 7, 2015, http:/
/www.conferenceboard.ca/e-library/abstract.aspx?did=7557

14. Statistics Canada, http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011001-eng.cfm
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APنتاK"و

)سط كند' 6ش=ر Mلى 'ثن=ن Dكبر مساحة )DكثرBا سكانا مقاPعا[ كند'D 2)نتا69و )ك=ب=ك.  'لقطاعا[ 'لصناع=ة 'لرئ=س=ة Bي 
'ألعماY )'لخدما[ 'لم]ن=ة2 تصم=م2 'لتعل=م2 'أل{6اء2 'لف=لم )'لتلفز6و23 )'لتمو6ل 'لب=ئي2 )علوÜ 'لح=ا2N 'لموس=قى )'لس=احة 

15)'لض=افة )'لتكنولوج=ا.

 Üتا)' في عا(D vكبر مد6نة.  كا3 'سمD ي عاصمة كند' )'لر'بعB '(تا(D2015.فضل في كند' للع=شD N216 'لمد6نة 'لكب=ر N9'7إل'  
17'لعامة )'لتكنولوج=ا 'لعال=ة Bي 'لقطاعا[ 'لرئ=س=ة في D)تا)'.

م=س=سوجا Bو 'لساD ã7كبر مد6نة في كند'.  بر'مبتوB 3ي تاسع Dكبر مد6نة في كند'. Bام=لتوB 3و عاشر Dكبر مد6نة في كند'.  
Bام=لتو23 كتشنر2 لند23 ')شا)'2 سانت كاتر6ن2 ))ندسو9 )سدبرB Hي 'لمد3 متوسطة 'لحجم.

 www.ontarioimmigration.caبو)بة )لMجرAP cنتاK"و: 

ك(ب(ك

 Üكبر مد6نة ك=ب=ك. في عاD و ثانيB(  .ي عاصمة ك=ب=كB 2015مد6نة ك=ب=كNفضل مد6نة كب=رD 2 في 'لمرتبة مد6نة ك=ب=ك كثاني
.v=18للع=ش ف  

مونتر6اB Yي ثاني Dكبر مد6نة في كند' )Dكبر مد6نة ك=ب=ك من ح=ث عد7 'لسكا3.

'لصناعا[ 'لرئ=س=ة في ك=ب=ك Bي تكنولوج=ا 'لمعلوما[ )'التصاال[2 )'إللكتر)ن=ا[2 )علوÜ 'لح=ا2N )تج]=ز 'ألغذ6ة 
19)'لخدما[ 'لمال=ة )'لتأم=ن2 )بناء 'ألخضر )'لذك=ة )مو'd 7'[ ق=مة  مضافة )معد'[ 'لنقل..

cجرMبو)بة لك(ب(ك )ل
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/index.php 

محافظا[ 'ألPلسي ن=و بر)نز)6ك2 )نوفا سكوت=ا2 جز6رN 'ألم=ر 7M)'79 )ن=وفا)ندالند )البر'7)9

 79'(7M ألم=ر' Nلى 'لشر, في كند' ن=و بر)نز)6ك2 )نوفا سكوت=ا2 جز6رM Qلسي من 'لغرPتشمل محافظا[ 'لمح=ط 'أل(
 في 'لمائة 0.9% م]اجر6ن 'لكند6=ن 6ع=شو3 في ن=و بر)نز)6ك2 0.5)ن=وفا)ندالند )البر'7)9.  )فقا "Mحصاء'[ كند'"2 

 في 'لمائة 6ع=شو3 في ن=وفا)ندالند 0.2 في 'لمائة 6ع=شو3 في جز6رN 'ألم=ر 7M)'79 )نسبة 60.2ع=شو3 في نوفا سكوت=ا2 
20)البر'7)9..

15. City of Toronto, Key Industry Sectors, http://www1.toronto.ca/wps/portal/
contentonly?vgnextoid=401132d0b6d1e310VgnVCM10000071d60f89RCRD 

16. MoneySense, http://www.moneysense.ca/canadas-best-places-to-live-2015-full-ranking/

17. City of Ottawa, Economy and Demographics, http://ottawa.ca/en/long-range-financial-plans/long-range-financial-plan-iii-part-1-and-
part-2/economy-and-demographics 

18. MoneySense, http://www.moneysense.ca/canadas-best-places-to-live-2015-full-ranking/

19. Quebec International, http://www.quebecinternational.ca/key-industries
20. Statistics Canada, http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-010-x/99-010-x2011001-eng.cfm
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ن(و برAنزA"ك

ن=و بر)نز)6ك 9سم=ا لغت=ن ('إلنكل=ز6ة )'لفرنس=ة).  )Bو 'لمقاPعة في كند' لغت=ن فقط.  Dكبر ثالà مد3 في ن=و بر)نز)6ك Bي 
فر6د69كتو23 مونكتو3 )سانت جو3.

فر6د69كتوB 3ي 'لعاصمة في ن=و بر)نز)6ك.  )تشمل 'لصناعا[ 'لرئ=س=ة في فر6د69كتو3 'إلN9'7 'لعامة )'لتعل=م )تكنولوج=ا 
21'لمعلوما[ )'ل]ندسة )'لتكنولوج=ا 'لب=ئ=ة.

سانت جوN :ي Pكبر مد"نة في ن(و برAنزA"ك من ح(ث عدI )لسكاA N)لمساحة.  )لصناعاL )لرئ(س(ة :ي 
.Fكز )التصا(مرA ر)لتخم(A <رباءMلك(A <لنقل(A ع"iلتو(A <iلغا(A 22)لنفط

 www.gnb.ca/Immigrationبو)بة )لMجرc ن(و برAنزA"ك: 

نوفا سكوش(ا

)عاصمة نوفا سكوت=ا Bي Bال=فاكس.  Bال=فاكس Bي بلد6ة Dكبر مد6نة بالمنطقة في نوفا سكوت=ا.  م=ناء Bال=فاكس Bو 'لم=ناء 
'ألكبر 'لثان=ة في 'لعالم.  )تشمل 'لصناعا[ 'لرئ=س=ة 'لفضاء 'لجو2H )'لرعا6ة 'لصح=ة2 )'لتعل=م )'لحرi )'لصناعا[ 

  23'لرقم=ة.

بو)بة )لMجرc نوفا سكوت(ا:
www.novascotiaimmigration.ca 

IK(AIl ر)ألم( cجز"ر

Bو جز6رN 'ألم=ر D 79'(7Mصغر مقاPعة في كند'.  عاصمت]ا Bي شا9لو[ تا)Q9  .3 'لعمل 'لرئ=سي في شا9لو[ تا)3 في 
.iلحر'( N9'7لتجا69ة2 )'لتمو6ل )'إل' Yي سوم=رس=د    24'لمب=عا[ )م]ن 'لخدما[ )'ألعماB مد6نة ÉخرD في Nألم=ر جز6ر' 

79'(7M.

:IK(AIl ر)ألم( cلجز"ر cجرMبو)بة )ل
www.gov.pe.ca/immigration

21. City of Fredericton, http://www.fredericton.ca/en/communityculture/communityprofile.asp 
22. Living in Canada, living in New Brunswick, http://www.livingin-canada.com/living-in-new-brunswick.html

23. http://twosmallmen.com/halifax-ns-movers/main-industries-and-job-opportunities-in-halifax 

24. http://www.city-data.com/canada/Charlottetown-City-work.html 
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KAI(البرA ندالندAوفا)ن

ن=وفا)ندالند )البر'B 9(7و 'لساã7 عشر Dكبر جز6رN في 'لعالم.  )عاصمة ن=وفا)ندالند )البر'B 9(7ي سانت جونس2 مد6نة 
متوسطة 'لحجم.

سانت جوB 3ي Dكبر مد6نة في ن=وفا)ندالند )البر'7)9.  )تشمل 'لصناعا[ 'لرئ=س=ة 'لنفط )'لغا{ )'لطاقة 'لمائ=ة2 تكنولوج=ا 
25'لمح=طا[2 )'لبناء2 )'لتعل=م )'لثقافة )'لس=احة.

:KAI(البرA ندالندAوفا)ن cجرMبو)بة )ل
www.nlimmigration.ca

شماY 'أل9'ضي 6وكو23 'ألقال=م 'لشمال=ة 'لغرب=ة )نونافو[

كند' لد6]ا ثالثة Dقال=م شماY 6وكو23 'ألقال=م 'لشمال=ة 'لغرب=ة )نونافو[. عاصمة 6وكوB 3ي )'6ت Bوã9. عاصمة 'ألقال=م 
'لشمال=ة 'لغرب=ة Bو 6لونا6ف. عاصمة نونافو[ Bو Mكالو6ت.

 :Nوكو" cجرMبو)بة )لwww.immigration.gov.yk.ca

www.gov.nt.caبو)بة )لMجرc ألقال(م )لشماF )لغربي: 

 :Lنونافو cجرMبو)بة )لwww.gov.nu.ca
.

26!ل6قا*#ة :ي' !ل,كا' في ك#"! +!لع6ر

كند'سوK"ا

'لسكا3مل=و3 35مل=و3 22.85

'أل9'ضي مساحة9,984,670 2 كم186,475 2 كم

'لسكان=ة 'لكثافةkm² في Dشخا~ km²4 في شخصا 121

'لعمر متوسطسنة 41.7سنة 23.3

موندH )مؤشر 'لد)لي )'لبنك كند' Mحصاء'[ مصد9

% حجم كند'.  كما تر)23 1.9معظم 'لناã 6ع=شو3 في 'لجزء 'لجنوبي من كند'.  عند مقا9نة مساحة 'ل=ابسة2 سو69ا Bو فقط 
كند' )6بلغ عد7 سكان]ا Dكبر سنا بكث=ر من سو69ا بأقل بكث=ر مما نسمة لكل ك=لومتر مربع.

25. The Canadian Trade Commissioner Service, St. John’s: An Emerging Economy and Cultural Capital, http://www.international.gc.ca/
investors-investisseurs/cities-villes/saint_johns.aspx?lang=eng 

26. https://www.cia.gov and http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL 
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ماd' 6عني Bذ' لك كقاÜ7 جد6د؟

ستالحظ B 3DناÄ عدD 7قل من 'لناã.  في 'لبد'6ة2 بالنسبة للبعض منكمB( 2ذ' قد تجعلك تشعر بأنك )ح=د'.  بالنسبة للبعض2 
)سوi تستمتع فو9' 6جرH في مكاD 3قل '{7حاما.

نظر'ً لعد7 'لسكا3 كبا9 'لسن في كند'2 'ألPفاY 'لخا~ بك )س=كو3 لد6ك فر~ 'لعمل

!ل8ق?

 كانو3 'أل)Y/67سمبر) )'لرب=ع 6D 21لوY/سبتمبر) )'لشتاء (6بدD في 21لدÉ كند' 'لفصوY 'أل9بعة: 'لخر6ف/خر6ف (6بدD في 
 حز6ر'6/3ون=و).dè 21'9/ماã9) )'لص=ف (6بدD في 21(6بدD في 

 Dش]ر. معظم 5'لشتاء 6ستمر 9سم=ا ثالثة Dش]ر2 )لكن في 'لو'قع2 'عتما7' على 'لمكا3 'لذH تع=ش في كند'P 2و6لة حو'لي 
'لقا7م=ن 'لجد7 تقلق بشأ3 'لك=ف=ة 'لتي سوi تتك=ف مع 'لطقس 'لبا79.

معظم منكم 'بدD 'نخفاÖ 97جا[ 'لحر'N9 'لتي توجد في كند' ش]د[ )قد.  لد6كم ما )Dفضل DسوD بك 'لخا~ بك 'لخا~ 'أل)Y 'لشتاء 6كو3
خالY فصل 'لشتاء.  Bو 'لمفتاq للتمتع بفصل 'لشتاء 'لبقاء 'لنشط2 )'9تد'ء 'لمالبس 'لمناسبة.

 3D م=ةBن]ا بالغة 'ألD 2لكd جم=ع 'لمباني )'لمركبا[ 6تم تسخ=ن]ا في فصل 'لشتاء.  س=كو3 حا9' عندما كنت في 'لد'خل.  )مع
 (D معز)لة. تعلم ك=ف=ة 'لجل=د سك=ت( Qال2 6مكنك 6صبح 'الكتئاM(  .فصل 'لشتاء Yخال L9على خا Yتبقى نشطة2 )'لحصو

'لجل=د D) 'لتزلج D) 'النضماM Üلى فر6ق 'لشباÄ.  تأخذ PDفالك {الجا[ (مزلقة 6مكنك 'لجلوã على )'نتقل Mلى Dسفل تل).
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فصل 'لشتاء

 
ص=ف

 1من 'لم]م 6Dضا للحفاV على مستو6ا[ كاف=ة من ف=تام=ن (7) خالD Yش]ر 'لشتاء بسبب عدÜ 'لتعرÖ ألشعة 'لشمس.  من 
 ")حدN 7)ل=ة" ()حدN 7)ل=ة) 6وم=ا.  'سأP Yب=بك 1000 حز6ر'6/3ون=2v 6نبغي عل=ك 'تخاd 'لحد 7Dنى من 6D30لوY/سبتمبر Mلى 

للجرعة 'لموصى ب]ا لك.

.qلر6ا'( N9'خلع 'لمالبس على 'لنحو 'لمناسب للطقس م]م للغا6ة!  بشرتك 6مكن تجم=د تبعا لد9جة 'لحر

)Bنا بعض 'لنصائح حوY ك=ف=ة 'للباã في فصل 'لشتاء.

_بقة )لمالبس )لخاصة بك

Dفضل Pر6قة قاعدNإلبقاء 'لحاN9 في فصل 'لشتاء Mلى Pبقة 'لمالبس 'لخاصة بك.  تبدD مع2 مثل 'لمالبس 'لد'خل=ة 'لطو6لة (6شا9
  .qا قذ6فة )'ق=ة من 'لر6اBبقا[ تعلوP لد'خلي ثم قم بإضافة بضعة منتصف' ãللبا' (D (و6لةP ل=]ا في بعض 'ألح=ا3 جونزM

شر'ء معطف 'لذH 6قع تحت 'لخصر2 )6فضل 3D 6كو3 ب=ن مؤخرتك )'لركبت=ن. 7فع 'مو'Y 'ضاف=ة لشر'ء {)L ج=د من 
'ألحذ6ة في فصل 'لشتاء. Mضافة 'لمز6د من Pبقا[ تبعا لنشاP في 'ل]و'ء 'لطلق.

 D) ألسفل thinsulateعند شر'ء 'لمالبس 'لشتو6ة2 )'لبحث عن 'لمو'7 'لحاN9 مثل 'لصوD i) 'ألل=اi 'لصناع=ة  'بحث عن 
بطانة للمعاPف. تجنب '9تد'ء 'لقطن في فصل 'لشتاء كما 6مكن 'ستخال~ 'لحر'N9 بع=د' عن 'لجسم. تذكر 3D 'لمالبس 
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.Yفضفاضة 6وفر 'لمز6د من 'لعز

تBكر D' تق+F :تغ8ية !لرD?@ +!الB#ي'@ +!لرق:ة@ !لي"ي' +!لق"6ي'

 Hd3 تصبح بس]ولة 6ؤD ìفصل 'لشتاء. )6مكن ل]ذ Yن=ن )'لرقبة )'ل=د6ن )'لقدم=ن خالdسك )'ألD9 من 'لم]م للغا6ة لتغط=ة(
بالصق=ع (Dص=ب تجم=د D) 'لتجم=د 'لجزئي). )من 'لم]م 6Dضا جد' للحفاV على من 'لبلل خالY فصل 'لشتاء. Bكذ' على سب=ل 

'لمثاdM 2Y' كاPD 3فالك 6لعبو3 في 'لثلج2 فإن]ا قد تحتاM Lلى تغ==ر 'لقفا{'[ 'لخاصة ب]م بمجر7 'لحصوY على 'لرPب.

N(qآل(A س)ئK

في 'لطقس 'لبا279 فقدنا Dكثر من حر'N9 'لجسم لد6نا من خالî9 Yساء 7)لنا. '9تد'ء قبعة 'لصوD i) 'لقبعة 'لتي تغطي 'dن=ك.  
 )ضوحا) Bو Pر6قة DخرÉ للقوY قبعة 'لشتاء.TUKE'لقبعة (
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)لعنق

شر'ء )'9تد'ء 'ال)شحة 'لصوف=ة )سم=كة )عر6ضة.  6مكنك 'ستخد'Ü 'أل)شحة لتغط=ة PDفالك 'لصغا9 في 'ألنف )'لفم )Dعلى 
.L9لجب=ن عندما كانو' 6لعبو3 خا'

`Iا"P

'9تد'ء قفا{'[ مصنوعة من 'لصوD i) 'لمعز)لة )مغطاN بإخفاء 'لح=و'3.
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t(قدP

شر)ء wAi ج(د من )ألحذ"ة )لشتو"ة )لتي :ي KIجة )لحر)cK مصنفة AلMا قبضة ج(دc في )لقاu. )ألحذ"ة 
 $ لأل_فاF.  كما NP تعتاI على فصل )لشتاء> 80 $ للبالغ(ن q200 A)L نوع(ة ج(دc تكلف ما "قرx من 

Aمن ثم "مكنك شر)ء )ألحذ"ة iP"اء )لشتاء.

6مكن 3D 6كو3 'لشتاء متعة dM' كنت على 'ستعد'27 )'للباã لذلك.  'لذBاQ خاL9!  تعلم 'لتزلج D) 'لتزلج على 'لجل=د.

!,تكLاM !لLتاK +/6يع 6ا ل>ا 6' ع/ا.H !ل"#يا!

Nل:ر" !لريا! F<ف

في كند'2 )'لطقس Bو موضو0 'ل=ومي للمحا7ثة.  'لناã سوi تحقق توقعا[ 'لطقس عدN مر'[ في 6وÜ كالطقس 6مكن 3D 6تغ=ر
بشكل كب=ر.

في فصل 'لشتاء2 تحتاM Lلى ف]م "مؤشر 'لبر7 )'لر6اq" في كند'.

مؤشر 'لبر7 'لر6اq 6عاY7 'لظر)i في 'ل]و'ء 'لطلق في 97جة حر'N9 تعاY7 مع عدÜ )جو7 'لر6اq. 6خبرÄ 97جة 'لبر7 'لتي 
تستشعر بشرتك. من خالY ف]م مؤشر 'لبر7 'لر6ا2q 6مكنك تجنب 'إلصابا[ 'لناجمة عن 'لبر7.
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سرعة )لر"ا}
(كم/ساعة)

KIجة )لحر)cK (KIجة مئو"ة)

0 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45
10 -3 -9 -15 -21 -27 -33 -39 -45 -51 -57
20 -5 -12 -18 -24 -30 -37 -43 -49 -56 -62
30 -6 -13 -20 -26 -33 -39 -45 -52 -59 -65
40 -7 -14 -21 -27 -34 -41 -48 -54 -61 -68
50 -8 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56 -63 -69
60 -9 -16 -23 30 -36 -43 -50 -57 -64 -71

Source: http://www.almanac.com/content/windchill-chart-canada 

- ì7ناD qب 'لبر7 'لر6اB27عندما 6ذC 6مكن تجم=د في i3 'لجلد 'لمكشوD وB 'ذB v=خطر 'لصق=ع. ما 6عن ÄناB 210-30.7ق=قة 

توقعا[ 'لطقس في 'إلd'عة D) 'لتلفز6و23 في 'لصحف D) على 'لخط في 'كند' 'لب=ئة'. 'للباã )فقا لحالة 'لطقس.

!للغا2 !لر,6ية

)لكند' لغتا3 9سم=تا3 'إلنجل=ز6ة )'لفرنس=ة. 'عتما7' على 'لمكا3 'لذH تع=ش في كند'2 قد تحتاM Lلى تحس=ن م]ا9'تك 'إلنجل=ز6ة 
D) 'لفرنس=ة.

)تقدã(97 Ü 'للغة 'إلنجل=ز6ة D) 'لفرنس=ة ''لحرN' عبر كند' للقا7م=ن 'لجد7.  'لخا~ بك ''لر'عي' D) 'مستشا9 'لو'فد 'لجد6د' 
6مكن 3D توج]ك Mلى 6Dن تأخذ 'ختبا9 'للغة.

.ÉخرD تعلم لغة (D ا9'تك 'للغو6ة[كنت ترغب في تحس=ن م 'dM ã(97 6تم تقد6م .Nفائد ]'d ي 7'ئماB ÉخرD تعلم لغة

P6رفي

'لمؤسسا[ 'لمال=ة في كند' èمنة. 6مكنك 3D تشعر باألما3 حفظ Dمو'لك في 'لبنك D) 'تحا7 'الئتما3.

كل من 'لبنوÄ )'التحا7'[ 'الئتمان=ة تقدÜ 'لتمو6ل 'لعقاH9 'لسكني2 'لقر)Ö 'الست]الك=ة )خدما[ 'إل6د'20 ح=ث 'لو7'ئع2 
)2 'لمنتجا[ 'لتجا69ة2 )'لقر)2Ö )تقد6م RRIFs)2 مسجل 'لتقاعد صنا67ق 'لدخل (RRSPsمسجل 'لتقاعد خطط 'ال7خا9 (

'لمشوN9 'لمال=ة )'لثقة )خدما[ 'لتأم=ن.

لدÉ كند' نظاP( Üني للخدما[ 'لمصرف=ة.  )Bذ' 6عني Dنv بغض 'لنظر عن 'لمكا3 'لذH تع=ش ف=v في كند'2 6مكنك 'لوصوM Yلى
خدما[ مماثلة بنفس 'لسعر في HD مصرi.  'لمساBم=ن تملك 'لبنوB  .ÄناÄ تسعة )عشر6ن 'لبنوÄ 'لمحل=ة9D 2بع )عشر6ن 
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27'لشركا[ 'لتابعة 'لبنوÄ 'ألجنب=ة )سبعة )عشر6ن خدمة كاملة فر)0 'لمصاi9 'ألجنب=ة.

) Yلي)2 بنك مونتر6ا(لد' H9لتجا') N9للتجا Hلكند' Yمبر6اM في كند' بنك Éلخمسة 'لكبر' Äتشمل 'لبنو(BMO 2 بنك نوفا(
).  )Bنا6D Äضا 'لمؤسسا[ 'لمصرف=ةRBC)  )9)6اY بنك i(D كند' (TDسكوت=ا (سكوت=ابنك)2 تو9)نتو 7)م=ن=و3 بنك كند' (

'ألخرÉ في كند'.

 Yلى 'لحصوM Lنت ال تحتاD .Qكانت توفر تحد6د 'لمطلو 'dM 'تحا7 'الئتما3 في كند' (D مصرفي Qشخص فتح حسا H6مكن أل
.Qإل6د'0 لفتح حسا Yما (D فة=V( على

 125 7)الM 9لى 5'التحا7'[ 'الئتمان=ة تملك]ا )تس=طر عل=]ا 'ألعضاء 'لخاصة ب]م.  'لتكلفة لتصبح Dعضاء تتر')q ب=ن 
7)ال9'ً.

 'التحا7'[ 'الئتمان=ة 'لمختلفة ('لصنا67ق 'لشعب=ة في ك=ب=ك) في كند'. 'تحا7'[ 'الئتما3 )غالبا ما تقدB700 ÜناÄ ما 6قرQ من 
ق=مة Dفضل من 'لبنو2Ä )خاصة مع Dسعا9 تنافس=ة )شفافة على 'لقر)Ö 'لعقا69ة.

بطاقا[ 'لسحب 'آللي لدÉ 'لبنوÄ )'التحا7'[ 'الئتمان=ة 6مكن 'ستخد'م]ا في HD ج]ا{  صر'è iلي في جم=ع Dنحاء 'لبال7 على 
 ساعة 6وم=ا2 سبعة 6DاÜ في 'ألسبو0.  6مكنك 6Dضا Mعد'7 حسابك لد6نا 'إلنترنت ) / D) 'ل]اتف 'لمصرفي.24مد'9 

'لعد6د من 9DباQ 'لعمل 7فع موVف=]ا عن Pر6ق 'إل6د'0 'لمباشر.  )Bذ' 6عني سوi تحتاM Lلى حساQ 'لبنك D) 'تحا7 'الئتما3 
لصاحب 'لعمل بإ6د'0 'أل9باq 'لخاصة بك.

ت5+ي1 !لع6ال2

 سنتا :ي )لد)"م10 سنتاL من )لن(كل5

 AIالK لبعالA;1 سنتا :ي Kبع25

27. Office of the Superintendent of Financial Institutions, May 2014, http://www.osfi-bsif.gc.ca/eng/pages/default.aspx 
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 7)ال9 50 7)ال29 20 102 )مبلغ 7)ال9 5 'لطو'ئف في 'لو9ق=ة 'لنقو7 تأتيB toonieو 7)ال9 2
100 )مبلغ

س=ستغر, بعض 'لوقت قبل 3D كنت مرتاحاً لمعرفة ما ق=مة 'لعملة 'لكند6ة.  ل=س محا)لة لتحو6ل من 'لماY 'لخا~2HD 2 9)ب=ة2
بالد)ال9'[ 'لكند6ة.  فمن 'ألفضل 3D تعلم بالعملة2 )ما 6ستحق من ح=ث ما 6كلف للع=ش في كند' )ما تستط=ع 3D تنفق.

في ح=ن تقوB Üي 'لتعو7 على 'لعملة2 جعل م=ز'ن=ة ش]ر6ة للنفقا[ 'لخاصة بك.  حا)Y 'لبقاء على 'لم=ز'ن=ة )عدÜ 'لخوÖ في 
'لد6ن.

!ال.ت6ا'

في كند'2 6مكنك تقد6م Pلب )'حد D (Dكثر من بطاقا[ 'الئتما3.  تتوفر بطاقا[ 'الئتما3 من 'لمصاi9 )'تحا7'[ 'الئتما3 
.Nلى 'لمتاجر 'لكب=رM باإلضافة

'الئتما3 6عني 3D عل=ك 3D تقترÖ 'لماY لشر'ء شيء 'آل3 )'لدفع مرD NخرÉ في )قت الحق باBتماÜ.  'لفائدN من 'لرسوÜ 'لتي 
6توجب عل=ك القتر'Ö 'لماY.  )تختلف Dسعا9 'لفائدN من بطاقا[ 'الئتما3 لبطاقة 'الئتما23 )لذلك فمن 'لم]م للحصوY على 

بطاقة 'الئتما3 مع 7Dنى معدY للفائدN 'لممكنة.

)من 'لم]م للغا6ة للحفاV على تصن=ف 'الئتما3 'لخاصة بك في كند'. للتأكد من 7فع ما ال 6قل عن 'لحد 'أل7نى مد6و3 كل ش]ر 
كما Bو موضح على 'لفاتوdM .N9' 'ستطعت2 )'ألفضل Bو 3D 6دفع 'لفاتوN9 بالكامل كل ش]ر.

ت5تاW Xلى !ل5فاU على تP#يM !.ت6ا#ي /ي" D '6/1 !لP5+1 على قر+S لLر!K ,لع ك:ير; 6ث1 !ل6#ز1
D+ !ل,يا*;.
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W,كا'

عندما جئت Mلى كند'2 )سوi تحتاL 'لمساكن.  معظم 'لقا7م=ن 'لجد7 في 'لبد'6ة 'إل6جا9 بدالً من شر'ء.  dM' كنت Dحد الجئ=ن 
تحت 9عا6ة 'لقطا0 'لخا~2 سوi تساعدÄ 'لر'عي 'لخا~ بك مع 'إل6جا9 للسنة 'أل)لى في كند'.

)Mل=ك معلوما[ حوD Yنو'0 'لمساكن 'لمؤجرN في كند':

•RoomsÜحما( Äكب=ر مع مطبخ مشتر Yخاصة في منز Üغرفة نو--
شقق – )حدN مكتف=ة d'ت=ا في مبنى•
• (D لد)بلكس'triplexes]'حد( àثال (D لى 'ثن=نM 6نقسم Hلذ' Yلمنز' - 
تا)B 3ا)ã – ثالثة D (Dكثر من )حد'[ بن=ت جنبا بجنب )حصة 'لمتاخمة للجد9'3•
DسرN )'حدN منفصلة - 'لمنزY 'لذH 6قف )حد2ì )6جلس على 'لكث=ر 'لخا~•

'لمستأجر6ن في 'لحقو, )'لمسؤ)ل=ا[2 )محم=ة بموجب 'لقانو3.  'لمستأجر 'لمسؤ)Y عن 7فع 'إل6جا9 كما كا3 مقر9'2ً عاN7 ما 
تكو3 مرN )'حدN في 'لش]ر.  'لمستأجر 'لمسؤ)Y عن تنظ=ف )ص=انة 'لشقة.  ل=س Dكثر من عائلة )'حدN 6مكن 3D تع=ش في شقة

.Nحد'(

Äم 'لمالB ~6ضا 'لعقا9 صاحب )قد.  'لمبنى 'ستئجا9 6متلكو3 'لذ6ن 'ألشخاD ,حقوc  على Vعن 'لحفا Y(مسؤ)ل=ا[.  'لمالك 'لمسؤ(
 Nفي فتر Nحد'( N9فع 'إل6جا9 مر Äجمع 'إل6جا9.  6مكن للمال( Nإل6جا9 'لمبالغ.12'لمبنى في حالة ج=د' N7ش]ر'. تحد7 'لحكومة 'لمحل=ة {6ا 

ال 6مكن 3D 6تجا){ 'لمالك {6اN7 'ستئجا9 'لقانون=ة.

للعثو9 على مكا3 لإل6جاD 29)الً تحد6د 'لمنطقة 'لتي تر6د 3D تع=ش.  6سأY 'لناã عن 'ألح=اء 'آلمنة للع=ش.  ثم2 تحقق من موقع 
'لو6ب 'لخا~ بك ك=ج=جي 'لمحل=ة لإل6جا9'[. قم بز6اN9 عدD Nماكن مختلفة قبل 'تخاd قر'9 )'حد 'إل6جا9.  'سأY ما 6شمل 

'إل6جا9: 'لحر'2N9 كابل )موقف للس=ا9'[ )'لم=ا2ì )'لك]رباء 'ستخد'Ü صالة 'أللعاQ 'لر6اض=ة D) منطقة مشتركة.

 حتى تأكد من قر'ءت]ا قبل 'لتوق=ع.vمرN تقر9 على مكا3 لإل6جا29 )سوi 6طلب منك 'لتوق=ع على عقد 6MجاB(  .9ذ' كتابة 'لعقد
 6حدà ب=نما كنت تع=ش في )حدN تأج=ر.  6شترP 'لقانو3D 3 'لو7'ئع v)سوi 6طلب منك 6Dضا لتأم=ن لتغط=ة HD ضر9 قد

'لخاصة بك تتضمن 'أل)لى فقط )'إل6جا9 في 'لش]ر 'لماضي.

)لمع(ش(ة )إلجمال(ة )ألسر Iخل )لمائة في 32 – 30 تتجاiA ال NP "نبغي بك )لخا{ )لسكن تكال(ف
)لخاصة بك.

Source: Royal Bank of Canada

عندما تقوÜ بنقل D)الً Mلى )حدN تأج=ر 'لخاصة بك2 جعل مالحظة D) 'لتقاP صوN9 من PD  .HDلب من 'لمالك 'لتوق=ع قائمة 
.Nضر'9 جد6دD HD ÄناB لم 6كن 'dM N97تعا7 لك عند 'لمغا i6د'0 'ألمن سوM  .بنسخة للسجال[ 'لخاصة بك Vباألضر'9 )'الحتفا

عندما تر6د 'لخر)L من تأج=ر 'لوحدN 'لخاصة بك2 6جب عل=ك Mعطاء 'لخا~ بك 'لمالك Mشعا9 مسبق2 على 'ألقل ش]ر D (Dكثر
تبعاً للمقاPعة2 قبل 'ل=وÜ 'أل)Y من 'لش]ر عندما تر6د 'لخر)D   .Lنت 6Dضا مسؤ)لة عن تنظ=ف شقتك تماما بمجرM 7{'لة كل ما 

تبذلونv من ممتلكات]م.
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مرD Nخر3D 2É 'لخطوN 'أل)لى 3D تقر6D 9ن تع=ش )ما Bو .  كند' في 6ع=شو3 'لذ6ن سنو'[ بضع بعد منزY شر'ء 'لجد7 'لو'فد6ن من 'لعد6د
نو0 من 'لب=ت 6مكن 3D تحمل.

)BناD Äنو'0 مختلفة من 'لمنا{Y 'لتي 6مكنك شر'ء:

•Nلوحد'[ ح=ث قمت بشر'ء )حد' N7عما9'[ – 'لمباني متعد
•Äمشتر Äفصل مد'خل مع جد'9 مشتر( Ö9منفصلة – منفصلة 'أل vشب
•Éألخر' Y}لى جنب على سلسلة من 'لمناM تعلق جنبا – ã(اB 3(تا
)'حد مستقل – منزY ح=ث كل من 'لب=ت )'ألÖ9 مملوكة•

 6جتمع مع Dخصائي 'لرBن 'لعقاH9 في مؤسسة مال=ة 'لذH 6مكن 3D تساعدÄ على.  Dن]م سوD iقوY لكم مبلغ كنت مؤBالً 
للرBن 'لعقاH9.  مرN كنت على مو'فقة مسبقة لقرÖ عقا2H9 ثم 6مكنك تحد6د حجم )سما[ من 'لمنزY 'لذH تر6د شر'ء.  

.H9عقا Öل لقرB2 )حسن تصن=ف 'الئتماني للتأNلمنشأ' Lتحتا iسو

تأج=ر معظم مشترH 'لمساكن )ك=ل عقاH9 لمساعدت]م على شر'ء منزY. 'لعقا9'[ ال تكلف.  )كالء 'لعقا9'[ )سوi تظ]ر لك
 Öفي جعل 'لعر Ä6ساعد iتر6د شر'ء.  سو Hلذ' Yب=و[ مختلفة )مساعدتك على 'ألفضل 'لممكن شر'ء 'لسعر على 'لمنز

'لرسمي للشر'ء.

/6ع !لق6ا6ة +WلقاK !لق6ا6ة

'لمد3 'لكند6ة قد جمع 'لقمامة2 )بر'مج MعاN7 'لتد)6ر.  عاN7 ما 6تم جمع 'لقمامة Dسبوع=ا.  )في 'لمد3 'لصغ=رN )'لمناPق 
'لر6ف=ةB( 2ناÄ مقالب 'لقمامة ح=ث تقوÜ بتسل=م 'لقمامة 'لخا~ بك.

Dنv من غ=ر 'لقانوني في كند' Mلى 'لقمامة. )Bذ' 6عني Dنv ال 6مكنك 9مي 'لقمامة )مو'7 'لنفا6ا[ D) 'لسجائر على 'لممتلكا[ 
.Éلتد)6ر في 'لشو'09 )'لحد'ئق 'لكبر' N7عاM( ]ع=ة 'لنفا6ا(D ÄناB  .N9لس=ا' Nلخاصة. ال 6مكنك 9م=]ا من نافذ' (D لعامة'

MعاN7 'لتد)6ر جزء من مجموعة 'لب=انا[ 'لم]ملة للنفا6ا[ 'لمنزل=ة 'لخاصة بك.  عاN7 'لعناصر 'لتال=ة 6مكن MعاN7 تد)6رBا في 
ح=اتك 'أل{9, بن

)لبالست(ك

7-1'لزجاجا[ 'لبالست=ك=ة )'لحا)6ا[ # •
KAقة

كل 'لو9, )'لبر6د 'إللكتر)ني 'لعشو'ئي•
كرتو3 'للبن )عص=ر•
•Éصنا67ق من 'لو9, 'لمقو
•Nألغذ6ة 'لمجمد' Éصنا67ق من 'لو9, 'لمقو
•Newspapaers]لمجال[ )'لكتالوجا'( 
•ãك=اD 2,9لو' Q'كوD 2,9لفا9غة 'لب=تز' علب 'لو'

wلزجا(

)'لزجاجا[ )'لجر'9•
NIلمعا(

علب معدن=ة )9قائق 'أللومن=وÜ )'لصو'ني•
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في بعض 'لمد23 )6تم MعاN7 تد)6ر 'لمنتجا[ 'لطا{جة 6Dضا في بن 'ألخضر. عاN7 'لعناصر 'لتال=ة 6مكن MعاN7 تد)6رBا في 
ح=اتك بن 'ألخضر

I(لغذ)ئ(ة )لمو(

Äلمحا9 )'ألسما'( Üمنتجا[ 'للحو ¥
منتجا[ 'أللبا3 )قشر 'لب=ض ¥

Hلشا' ãك=اD( ,92 )'لمرشحا[ 'لوNلق]و' ¥
'لفو'كv )'لخضر)'[ قصاصا[ ¥

'لحلوÉ )'لكعك )'لك=ك ¥
Qلخبز 'لمكونا[ )'ألعشا' ¥
'لخبز )'لحبوQ )'لمعكر)نة ¥

KAقة

•�KA تغل(ف I(ق مثل )لغذ)ئ(ة )لمو"Iلدق(ق كر"م )آل"س صنا(A لسكر(A <Äا)كPA  <ق(ة )لمستخدمةKلمناشف )لو(A
Lقة لوحاKA ل"Iلمنا(A

حفاضا[ )منتجا[ صح=ة ¥
 

Lلنباتا( Lلح(و)نا(A

'لنباتا[ 'لمنزل=ة بما في dلك 'لتربة ¥
'لقمامة 'لقط )'لنفا6ا[ 'لح=و'ن=ة ¥

Dغذ6ة 'لح=و'نا[ 'ألل=فة ¥

تحقق لمعرفة ما Bو على )جv 'لتحد6د 'لمقبولة في برنامج MعاN7 'لتد)6ر منطقتك 'لتي تع=ش ف=]ا.

Fلتعلي!

'لتعل=م Bو مسؤ)ل=ة 'لمقاPعا[ )'ألقال=م2 )تموY علنا.  )تتطلب جم=ع 'لمقاPعا[ 'لمعلم=ن 3D 6كو3 ترخ=ص D) ش]اN7 للتد69س
في 'لمد'ã9 'لعامة.

 سنة من16/18 ) 5/6حر'9 في 'لمد'ã9 'لممولة من 'لقطا0 'لعاÜ.  6جب 3D جم=ع 'ألPفاY 6ذBبوM 3لى 'لمد9سة dM' كانو' ب=ن 
'لعمر.  

6جب 3D 6ذBب 'ألPفاM Yلى 'لمد9سة كل 6وdM .Ü' كاP 3فلك غائب بسبب 'لمرD Ö) ألسباQ شخص=ة2 6جب 3D نقوY للمد9سة.

 D) 6) )'أل)سط ('لصف D 6) B(5ناÄ مد'ã9 مختلفة لمختلف 'لفئا[ 'لعمر6ة: 'لمرحلة 'البتد'ئ=ة (69اÖ 'ألPفاM Yلى 'لصف 
).  في معظم 'لمد'2ã9 'لفت=ا3 )'لفت=ا[ تعلم معا.  ال 12 للصف D 10) 9) )'لمد9سة 'لثانو6ة ('لصفD 9) M 8لى 'لد9جة 7

.ãلد6]ا قو'عد 'للبا ã9'لمد9سي )لكن معظم 'لمد' Hتوجد 'لز

6ذBب 'ألPفاM Yلى 'لمد9سة من 'الثن=ن Mلى 'لجمعة خالY 'لسنة 'لد9'س=ة2 باستثناء 6DاÜ 'لعطل.  تعمل 'لمد'ã9 من 6DلوY/سبتمبر
 Ü  'لعطلة 'لص=ف=ة من خالY تمو{/6ول=M ~ 03:30/Qè( vلى M09:00لى حز6ر'6/3ون=2v )6حضر 'لطلبة ب=ن حو'لي 'لساعة 

/9'dè ئل كانو3 'لثاني/6نا6ر.  عطلة 'لرب=ع في )قت ما من'(D لىM 67سمبر/Y(خر كانو3 'أل'(D غسطس. عطلة 'لشتاء من ب=نD
ماã9 تبعاً للمقاPعة.
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'لمد'ã9 'لعامة تم=ل Mلى 'لحصوY على تمو6ل Dفضل )'لحصوY على مز6د 'لبرمجة مقا9نة مع 'لمد'ã9 'لخاصة.

ÄناB( 6ضاD ã9'لد6ن=ة 'لخاصة 'لمد'(  .ã9'3 6جب )'لد6ن=ة 'لخاصة 'لمدD تتبع .Üلممولة من 'لقطا0 'لعا' ã9'ج 'لد9'س=ة بالمدBنفس 'لمنا
بعض 'لمد'ã9 'لخاصة باأل)الD 7) 'لبنا[ فقط.  )BناÄ 9سوÜ إل9ساP Yفلك Mلى مد9سة 'لخاصة D) 'لد6ن=ة.

)Bنا6D Äضا 'لتعل=م في 'لمنز2Y ح=ث تلقي 'ألPفاY تعل=م]م في 'لمنزY تدã9 من قبل Dحد 'لو'لد6ن D) 'لوصي.  'لتعل=م في 
.Üلممولة من 'لقطا0 'لعا' ã9'ج 'لد9'س=ة بالمدB3 تتبع نفس 'لمناD 6جب Yلمنز'

6مكن للطالQ حضو9 باللغة 'إلنجل=ز6ة D) 'لتعل=م باللغة 'لفرنس=ة. قد 6كو3 لد6ك 6Dضا خ=ا9 ألPفالك لحضو9 'لمد9سة غمر 
'للغة.  )تقدÜ بر'مج 'النغماã في 'لعد6د من 'للغا[ 'لمختلفة.  تحقق مع 'لخا~ بك 'لمجلس 'لمحلي للمد9سة لمعرفة ما Bي 

'للغا[ 'لتي تتوفر.

Pفلك 6ستط=ع 'لمشي Mلى 'لمد9سة. BناÄ 'لحافال[ 'لمد9س=ة لألPفاY 'لذ6ن 6ق=مو3 بع=د' جد'. توفر 'لمجالس 'لمد9س=ة 
2 من 'لمتوقع 3D 'تخاd )سائل 'لنقل 'لعاÜ.7 عاما D) في 'لصف 12'لحافال[. عا2N7 عندما 6كوP 3فلك من 'لعمر 

'ألPفاY سوi تحصل على بطاقة تقر6ر عدN مر'[ خالY 'لعاÜ 'لد9'سي 'لذH سوD iقوY لكم عن 'لتقدÜ 'لذD Hحر{تv.  'آلباء 
6شجعو3 على 'لتوP9 مع 'لمد9سة.  6لتقي 'لمعلم 'لخا~ بطفلك.  حضو9 'جتماعا[ مجالس 'آلباء )'لمعلم=ن )مد9سة 

.à'لحفال[ 'لموس=ق=ة )'لمسرح=ا[.  متطو0 لألحد'

'الختالفا[ في 'لتعل=م

كنت قد تكوD 3) ال 6جو{ 'ستخد'م]ا لنوD 0سلوQ 'لتد69س في كند'.  في سو69ا2 'لتعل=م 6م=ل Mلى 3D 6كو3 'لمعلم محوB9ا ب=نما 
في كند'2 'لتعل=م تتمحو9 حوY 'لطالب.  كنت قد تكوD 3) ال 6جو{ 'ستخد'م]ا ل]ذ' 'لنو0 من نمط 'لتد69س في كند'.

'لمعلم=ن 'لكند6ة 'ستخد'P Üر, تد69س متنوعة مثل عمل 'لفر6ق2 )'لتع==نا[D( 2لعاQ 'لكمب=وتر )'ألB  .9'(7ناÄ ل=س كث=ر'2 
HD 'لوقت 'لذH 6قض=v في 'لمحاضر'[.  )تقتصر 'لو'جبا[ 'لمنزل=ة.  عالما[ 'لمد9سة ال تقوÜ فقط على 'الختبا9'[ 

)'المتحانا[.  'لمعلم=ن توف=ر 'لنشر'[ للعد6د من 'لمو'7 'لتعل=م=ة.

من 'لمتوقع 3D تشاÄ9 )'ستخد'Ü 'لخ=اY )'إلبد'20 )'لتعلم من خالY 'كتشاi 'لطالQ.  قد تضطر Mلى مساعدP Nفلك على 'لتك=ف
مع Bذì 'لطر6قة 'لجد6دN للتعل=م )'لتعلم.  قد تضطر Mلى ضبط 6Dضا كأحد 'لو'لد6ن للنظاÜ )توقعا[ 'لمعلم=ن )'لطالQ قد تكو3 

.Y Üمختلفة جد'ً عن ما كنت تستخد

ك=ف تختا9 مد9سة عامة

ك=ف 6مكنك 3D تعرD iفضل 'لمد'ã9 ألPفالك؟

6ختلف 'خت=ا9 'لمد9سة )فقا لمد6نة )محافظة. على سب=ل 'لمثا2Y 6مكن للو'لد6ن 'خت=ا9 مان=توبا قدمت HD مد9سة في 'لمحافظة 
BناÄ 'لمساحا[ 'لمتاحة. في Dماكن Dخر2É 6جب 3D 6ذBب 'ألPفاM Yلى 'لمد9سة حي 'لمحل=ة. )نت=جة لذلك2 ح=ث 6مكنك 'خت=ا9 

للع=ش قد تحد7 ف=]ا حضوPD 9فالك 'لمد9سة.

نسأY 'ألصدقاء )'ألقاQ9 )'لمعاi9 )مد9ب=ن ){مالء 'لعمل آل9'ئ]م حوY ما تعتبر 'لمد'ã9 في مد6نتك لتكو3 'ألفضل.
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كمق=م 7'ئم D) مو'Pني كند'2 6توقع منك 3D تف]م )'Pاعة 'لقو'ن=ن 'لكند6ة.

'لشرPة في كند' ل=ست فاسدN.  ال توفر 'لماD Y) 'ل]د'6ا D) 'لخدما[ مقابل معاملة خاصة.  تقد6م 9شا)É ألH شخص 6عمل في 
 Nلى 'لسجن لمدM على ما 6صل Yلقانوني غ=ر قانوني )6مكن 'لحصو' Üا9 'لنظاPM14.سنة 

 Öعن 'ألنشطة 'إلجر'م=ة.  في كند'2 6فتر iتعر (D 3خذ مكاD كنت ضح=ة لجر6مة2 9'جع جر6مة 'dM ةPبالشر Y6جب 'التصا
.v7'نتM ء حتى تثبتHنك برD

 +Y !"#ك K5ا#D في /6يع Z*!+8ر8ة !لL Mل>ات! F911*ق

'ألسرN / 'لعنف 'لمنزلي

6عرi 'لعنف 'ألسرH كما 'لجسدD / ( H) 'العتد'ء 'لجنسي في 'ألسر.  )6شمل Bذ' 'لنشاP 'لجنسي غ=ر 'لمرغوQ ف=]ا ب=ن 
'لز)L )'لز)جة.

Dن]ا جر6مة:
L'(م على 'لزB9جباM (D ًل]م مع كائن2 )لمس من]م جنس=ا Qفل بضرP Yستعما' NساءM ¥

تعاPي Dحد Dفر'D 7سرN بطر6قة مال=ة D) نفس=ة ¥
'العتد'ء D) تكو3 قاس=ة لح=و'3 ¥

للفو{2 )ضر2Q )9كلD v) لكمD vحد Dفر'D 7سرN بما في dلك 'لطفل D) 'لز)جة ¥
)قد HD 'تصاY جنسي مع Pفل ¥

iلك 'لقتل بد'فع 'لشرd قتل شخص بما في ¥
É(توف=ر ما 6كفي من 'لغذ'ء )'لكساء )'لمأ Üعد Yلطفل من خال' YماBM ¥

àختا3 'إلنا ¥
ت]د6د ال6ذ'ء شخص ما ¥

BناÄ مالجئ èمنة للنساء )'ألPفاY 'لذ6ن 6تعرضو3 لسوء 'لمعاملة. 'الستشاB N9و متا6D qضا.

تأ"يH !أل8فا1 في :عS !ل:ل"!' يعت:ر W,اK; في ك#"!.

 Kأل,ر[.911!,ت"عا! M#ك#2 ^5ية !لع !BW 
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جم=ع 'لمد3 )معظم 'لمد3 'لرئ=س=ة في كند' لد6]ا نظاÜ )سائل 'لنقل 'لعاÜ مثل حافلة2 متر) 'النفا,2 'لتر'D Ü) 'لقطا9 ضوء 
'لسكك 'لحد6د6ة. في 'لعد6د من 'لمد3 )'لبلد'[B( 2نا6D Äضا خدما[ 'لنقل 'لمتاحة خص=صا لألشخا~ 'لذ6ن 6عانو3 من 

 Yالتصا' .Nلبلد' (D في 'لمد6نة Üسائل 'لنقل 'لعا( Yعلى 'لمز6د من 'لمعلوما[ حو Yلعجز.  6مكنك 'لحصو' (D محد)67ة 'لحركة
بخط 'لمعلوما[ 'لعابر D) {6اN9 'لموقع 'إللكتر)ني للحكومة 'لبلد6ة.

جم=ع 'لمد3 )بعض 'لمد3 تقدÜ خدمة س=ا9'[ 'ألجرN. س=ا9'[ 'ألجرN غال=ة في كند'. 'لناã 6م=لوM 3لى 'ستخد'م]ا عندما 6كو3 
لد6]م HD بد6ل.

س=ا9'[ 'ألجرN لد6]ا متر 'لتلقائي 'لتي تستخدÜ 'لمعدال[ 'لمحدN7 لحساQ تكال=ف 9حلتك. 6تم Mصالq 'ألسعا9 )غ=ر قابلة 
للتفا)Ö. عل=ك 7فع 'لمبلغ 'لمشاM 9ل=v على 'لعد'7 في ن]ا6ة 'لرحلة. تتوقع سائقي س=ا9'[ 'ألجرN نصائح خاصة dM' كانو' قد 

حملت 'ألمتعة 'لخاصة بك في 'لجذ0 ('لتم]=د) من س=ا9ت]م.

للحصوY على س=اD N9جر2N كنت 'تصل بشركة س=ا9'[ 'ألجرD( 2Nن]م سوi 6قلك على 'لعنو'3 6مكنك توف=ر.  )بدالً من dلك2 
6مكنك 'لتقاP س=اD N9جرN في موقف لس=ا9'[ 'ألجرN مع=نة مثل تلك 'لتي )جد[ في 'لمطا9'[.  6مكنك محا)لة 'لتلو6ح ب=دÄ في

س=اD N9جرN فا9غة 'لق=اN7 من قبلك2 )لكن قد D) قد ال 6توقفو3 لجمع لك.

) N+6ا !لرY+ @?#/ل6ثليا2 +!ل6ثليي' +ث#ا.يي !ل!LGBTT(

'لكند6و3 ق=مة 'لحر6ة من 'لتم==ز.  قد 6كوB 3ذ' Dحد 'ألسباQ 'لتي Dنت قاM Ü7لى كند'.

D) 'لعق=د2N )'لخلف=ة 'لعرق=ة2 )'لمعتقد'[ 'لس=اس=ة D) 'لتوجv  للعر, ضدBم 'لتم==ز 6تم 7)3 ح=ات]م 6ع=شو' 3D في 'لحق فر7 لكل كند'2 )في
'لجنسي.

في كند'2 فمن 'جتماع=ا )قانون=ا مقبوال 3D تكو3 مثلي 'لجنس D) مثل=v (مثلي 'لجنس)2 ثنائ=ي 'لجنس2 'لمخنث=ن D) 'ثن=ن (شخص 
من 'لسكا3 'ألصل==ن 'لذ6ن 6حد7 مع كل من 'لذكو9 )'إلنا7D à)'9 'لجنس=ن) 'لحماس=ة.

'لناã 'لذ6ن Bم مثلي 'لجنس D) مثل=v 6تمتعو3 بنفس 'لحقو, )'لحر6ا[ 'لتي 6تمتع ب]ا.  Dن]ا 6مكن 3D تتز)D  .Lن]ا 6مكن 3D تبني
'ألPفاB  .Yي تعتبر {)ج=ن ف=ما 6تعلق بالفو'ئد.

!لتر+يح +!لترفيه

)'حدN من 'لعد6د من 'لفو'ئد من 'لمجيء Mلى كند' Bو Dنv س=كو3 لد6ك 'لمز6د من 'لوقت لقضائv مع عائلتك. معظم 'لمقاPعا[ 
 ساعة في 40'لكند6ة لد6]ا قو'ن=ن 'لعمل2 )'لتي تملي عد7 ساعا[ 'لعمل في 'ألسبو0. في 'لمتوسط2 )معظم 'لكند6=ن 6عملو3 

 6DاÜ في 'ألسبو5.0'ألسبو20 

كل مقاPعة في كند' لد6]ا 'لمناVر 'لطب=ع=ة 'لخالبة للكم 'لتمتع. {6اN9 'لعد6د من 'لحد'ئق 'لعامة2 'نتقل Mلى 'لمتاحف )'لمو'قع 
.v=لفن=ة )'لمشا9كة في 'ألنشطة في مر'فق 'لترف' Ö9لتا69خ=ة )'لبح=ر'[2 بجولة في 'لمعا'

Äوكي 'لجل=د2 'لتزلج على 'لثلج ) 'لشباB ÄناB( 2فصل 'لشتاء Yمما9سة 'لر6اضة. خال àفي كند'2 على حد سو'ء 'لذكو9 )'إلنا
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 ÄناB( 2ألش]ر 'ألكثر 7فئا' Yلسلة. خال' Nكر( Nلطائر' Nنشطة 7'خل=ة مثل 'لسباحة )'لتنس )تنس 'لر6شة )'لكرD لىM باإلضافة
69اضا[ مثل 'لب=سبوY )كرN 'لقدÜ )'لسباحة )'كر)ã. كل من 'ألPفاY )'لكبا9 'الستمتا0 باللعب 'لر6اض=ة.

  ."ö'لبر'مج 'لترف=]=ة في كت=ب 6سمى "7ل=ل 'لفر' ìذB بر'مج ترف=]=ة.  )في بعض 'لمد23 6تم 7مج Üمعظم 'لمد3 في كند' تقد
6مكنك عاN7 'لعثو9 على 7ل=ل على 'لموقع 'إللكتر)ني للمد6نة. Bذ' Bو مكا3 ج=د للبدء في 'الشتر'Ä في 'ألنشطة 'لتر)6ح=ة 

'لكند6ة.
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: 'لتسو6ة )'لتكامل2'لفصل 

6ر!15 !لتكا16

ك1 !لقا"6ي' !ل/"" تb '6 HYBال1 /6يع 6ر!15 !لتكا16

 2i(لسبب غ=ر معر .Nفي 'ألسر Ä3 6سبب 'الحتكاD ذ' 6مكنB .كل مرحلة بشكل مختلف Yب من خالBتذ Nفر'7 'ألسرD مختلف
.Yسر0 من 'لرجاD لى 'لتك=ف مع 'لتغ==رM 3لنساء 6م=لو'( YفاPأل'

3D علم2 )حساسة للمز'L 'لخا~ بك )'آلخر6ن في 'لعائلة.  )V=فة قائمة بمر'حل مختلفة في مكاV 3اBر لإلشاM N9لى ح=ث 
6مكنك 'لتعرi على 'لمر'حل 'لتي 'لجم=ع.

Bنا )صف مختصر لكل مرحلة:

 ش]ر 'لعسل1'لمرحلة 

عاN7 ما تحدB àذì 'لمرحلة 'أل)لى بضعة 6DاD (D Üساب=ع بعد )صولM vلى كند'.  قد تكو3 متحمس )حر6ص.  تشعر بالثقة 
)'لتفاYî.  عند )صولك2 كل ما جد6د )مث=ر.  Dن]ا مثل 6جرH في 6وÜ عطلة.

: 'لصدمة 'لثقاف=ة2'لمرحلة 

عاN7 ما تحدB àذì 'لمرحلة خالY 'ألش]ر 'لستة 'أل)لى في كند'.  Dنت تبدD في 'لشعو9 باإلحباP )خ=بة 'ألمل )Pغت.  كنت Dفتقد
.Nصدقائك )تشعر بالوحدD( عائلتك

'لبدء في 'لترك=ز على 'الختالفا[ ب=ن نفسك )كند' تبحث Dساسا في 'لسلب=ة. قد 6كو3 لد6ك صعوبة في 'لنو2Ü من 'لمحز23 
بالحن=ن Mلى 'لوPن ) / D) 'ستنفد[.  قد كنت Dبكي من 7)3 شرq. تستط=ع )جبة 7سمة D) ال تشعر مثل 'ألكل على 'إلPال,. قد 

.Qلبدء في 'النسحا'( Qقد تشعر باالكتئا .Nفر'7 'ألسرD على ÜجوB( تكو3 غاضبة

في Bذì 'لمرحلة2 قد ال 6ر), لك ثقافة )'لكند6=ن 'لكند6ة. تستط=ع 'نتقاB( 27م=ة VM (D]ا9  'لعد'ء تجاì 'لكند6=ن. 

: ضبط3'لمرحلة 
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تبدD لتصبح Dكثر 97'6ة )مر6حة مع 'لثقافة )'لنا2ã )'لغذ'ء )لغة من كند'.  Dنت Dقل بالحن=ن Mلى 'لوPن2 )بدD[ لكسب 

'الصدقاء.  'لبدء في 'النخر'P في 'لمجتمع )6شعر بمز6د من 'لثقة )'لس=طرN.  6مكنك 'ستعاN7 تتحلو3 بv من q(9 'لدعابة. Dنت 
'آل3 تعرi ك=ف=ة 'لتك=ف على نحو Dفضل للع=ش في كند'.

 'لقبو4Y'لمرحلة 

في Bذì 'لمرحلة2 كنت تشعر بالر'حة في كند'2 لد6]م Dصدقاء )6شا9كو3 في 'لمجتمع.  كنت قا97'ً على مقا9نة كل 'لخ=ر )س=ئة 
من كند' مع حسن )س=ئ لبلدÄ.  كنت Dعرi 'آل3 ك=ف تتم 'ألمو9 في كند'.  عل=ك 3D تبدD 'آل3 لعرÖ كند' كما ب=تك 'لثاني.

 'لتكامل5'لمرحلة 

في Bذì 'لمرحلة 6مكنك 'آل3 6ع=ش ح=اN مر6حة في ثقافت=ن2 بنفسك )'لكند6ة. Dنت تبني بعض 'لسلوك=ا[ من ثقافة جد6دN.  6مكنك
."Yشعر 'آل3 "في 'لمنزD 6ع=شو3 في كند'.  كنت H9نفسك كند6ة من سو69ا بدالً من سو Öعر

)6PTSDا :ع" !لP"6ة !^8ر!H !إل/>ا" (

Bل تو'جv مشاكل في 'لنوÜ؟  Bل لد6ك 'لكو'ب=س؟  Bل تشعر )ح=د' )'الكتئاQ؟  Bل لد6ك 'ضطر'Q في معّدD 2N) 'لصد'0 
'لمستمر؟

 D). 'ضطر'Q ما بعد D 'dMPTSDجبت بنعم على HD من Bذì 'ألسئلةB 2ل 6مكن 3D 6كو3 6عاني من 'ضطر'Q ما بعد 'لصدمة 
'لصدمة Bو 79 فعل Pب=عي لتجاQ9 مر)عة.  كالجئ من سو69ا2 قد ش]د[ D) من H(d 'لخبرD Nصدقائك )Dفر'7 'لعائلة للتعذ6ب

D) 'لقتل. )'ضطر لك )لعائلتك لمغاN97 منزلك )على Bذ' 'لنحوB( 2ذ' 6مكن 3D 6كوd 3لك 'لحدà 'ألل=م 'لذH 6مكن 3D 6سبب 
'ضطر'با[ ما بعد 'لصدمة.

 3D خطر حق=قي.  6مكن HD و6لة بعد 'نقضاءP YفاPلك 'ألd شخص بما في HD 3 6ؤثر علىD ضطر'با[ ما بعد 'لصدمة 6مكن'
تظ]ر Dعر'D Öش]ر Mلى سنة بعد.

BناÄ مساعدN في كند' بالنسبة لك dM' كنت تعاني من Dعر'Ö 'ضطر'Q ما بعد 'لصدمة D) 'الكتئاQ. 'لتحدà مع Pب=بك2 
 Nلى مساعدM 3 توج]كD 6مكن Hبجمع=ة 'لصحة 'لكند6ة 'لعقل=ة 'لذ Yكف=لك. 'التصا (D مستشا9 'لتسو6ة 'لخاصة بك

www.cmha.ca

 D) 'لذBاM Qلى DقرQ قسم 'لطو'ú9 'لخاصة بك في 'لمستشفى 'لمحلي. dM911'dM' كنت تشعر )كأنك في 'النتحا29 'تصل بالرقم 
كنت بحاجة Mلى شخص ما للتحدà مع]ا على 'لفو29 'تصل خط 'أل{مة 'لمحلي. 6مكنك 'لعثو9 على خطوP 'ل]اتف D{مة في 

www.partnersformh.ca/resources/find-help/crisis-centres-across-canada/ 

Ö'قائمة مر'جعة 'ألعر
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بعض )ألعر)Å )لشائعة 

                                                                      Kلكبا( !
Ü7لصا' àكر6ا[ 'لماضي من 'لحدd ☐

'لكو'ب=س ☐
'لشعو9 بالخد9 عاPف=ا ☐
Hلشعو9 بالذنب قو' ☐
Qلشعو9 باالكتئا' ☐

Pلشعو9 بالقلق بشكل مفر' ☐
Üصعوبة في 'لنو ☐

غاضب ☐
'لشعو9 بالتوتر ☐

فقد'3 'الBتماÜ في 'ألنشطة 'لذH 'ستخدمتv لالستمتا0 ☐
Äما قد 6ضر iلخو' ☐
صعوبة في 'لترك=ز ☐

Yي 'لكحوPتعا (D ]'9لمخد' ☐
Dفكا9 'نتحا69ة ☐

Fسة لأل_فاKمرحلة ما قبل )لمد ☐
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'إلب]اÜ مص D) قضم 'ألVافر ☐
'لبكاء بد)3 سبب )'ضح ☐

'لتشبث 'ألD Ü) مقدÜ 'لرعا6ة ☐
H7'9Mلال' Yلتبو' ☐

Fسة لأل_فاKمرحلة ما قبل )لمد ☐
'لخوi من 'لظالD Ü) 'لنوÜ )ح=د' ☐

Fأل_فا( ☐
Qالكتئا' (D لقلق' ☐

قد 6رفض 'لذBاM Qلى 'لمد9سة ☐
'ألÜ في 'لمعدD/( N) 'لصد'0 ☐

MعاN7 سن D) 'لصدما[ Mعا7ت]ا من 'لتجاQ9 'لس=ئة ☐
'ضطر'با[ 'لنو2Ü بما في dلك 'لكو'ب=س ☐

غاضب ☐
Üلظال' iخو ☐

غ=ر قا97 على 'لترك=ز ☐
)لمر):ق(ن ☐

i}لمجا' Äلسلو' ☐
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صعوبا[ في 'لمد9سة ☐
جد' 'لذ'تي )'ع=ة ☐
6صبح 'لمتمر7 جد'ً ☐

Q6صبح سحب )'الكتئا ☐
'لنوÜ )'ضطر'با[ 'ألكل ☐

'ألفكا9 'النتحا69ة ☐
Yي 'لكحوPتعا (D ]'9لمخد' ☐

Sources: HeretoHelp, BC Partners for Mental Health and Addictions Information, http://www.heretohelp.bc.ca/visions/trauma-and-
victimization-vol3/war-trauma-in-refugees ,Caring for Kids New to Canada, Canadian Paediatric Society, http:/

/www.kidsnewtocanada.ca/mental-health/ptsd ,eMentalHealth.ca , http://m.ementalhealth.ca/
index.php?m=article&ID=8885&r=Winnipeg-Regional-Health-Authority ,Sirin, Selcuk R. and Rogers-Sirin, Lauren, The Educational 

and Mental Health Needs of Syrian Refugee Children, Migration Policy Institute, October 2015

'"قائمة 'ألعر'Ö"' ل=ست N'7D تشخ=ص=ة.  3D تستخدÜ فقط كدل=ل لإلشاM N9لى عند فقد تحتاM Lلى Pلب مسائل 'لصحة 'لعقل=ة 
مثل 'الكتئاD Q) 'الضطر'PD  .Qلب 'لمساعدN.'لرعا6ة 'لم]ن=ة.  تذكر B 3DناÄ 'لمساعدN 'لم]ن=ة 'لمتوفرN في كند' لمعالجة

 Kال#ت5ا*@ !,ت"عا! d6ا في عا.لت ebL +D 2#D 2#ك !BW911F,ق HقرD d: eاbلى !لW HاYBل! +D 
d: eاbفى !ل56لي !لLفي !ل6,ت Z*!+8ل!
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 توP=ن )7Mما3L'لفصل 

'لتسو6ة 

كنت قد )صلت Dخ=ر' في كند'.  ماd' تحتاL للق=اÜ على 'لفو29 في 'ألساب=ع 'لقل=لة 'لمقبلة2 )في 'لعاÜ 'لقاÜ7؟

.Hفي 'لمجتمع 'لكند Lتعلم ك=ف=ة 'الندما( qسئلتك )تقد6م معلوما[ عن 'لتك=ف بنجاD 6ج=ب على iذ' 'لقسم سوB

!أل,:+f !أل+1

لدA Üصولl Öلى كند)> A:ناÑ بعض )ألموK )لتي تحتاl wلى حضوK فوK). شر)ء خر"طة )لشاuK في متجر 
 Nلمختلفة لمعرفة )لمكا( Lلحافال( L(Kتأخذ مسا  .Fمحلي لمساعدتك على )لتنقل. )لبدء في )ستكشا1. "تجو

.Ö)لذ` تع(ش ف(

9قم 'لتأم=ن 'الجتماعي (س=ن)

'لبعض منكم تلقي بالفعل خط=ئة 'لخاصة بك عندما كنت )صلت.

' لشخص )'حد A 'SIN'خط=ئة' Bو عد7 تسعة 9DقاÜ 'لتي تحتاج]ا للعمل في كند' D) للحصوY على Mعانا[ 'لحكومة.  تصد9 
' بالن=ابة SIN 'كل ح=اتك.  6مكن للو'لد6ن D) 'أل)ص=اء 'لقانون==ن 'لتقدÜ للحصوY على 'SINفقط. )س=تم 'ستخد'Ü 'لخا~ بك 

 سنة من 'لعمر D (Dكثر 'لتقدÜ بطلب للحصوY على 'خطا6ا' 'لخاصة. ال 6وجد HD 12عن Pفل قاصر. 6مكن لألPفاY 'لذ6ن Bم 
9سوÜ للحصوY على ''لخط=ئة'.

أل)لئك منكم 'لذ6ن لم 6حصل على 9قم 'لضما3 'الجتماعي عند 'ل]بو2P 6جب عل=ك تقد6م Pلب شخص=ا في 'لخدمة 'لمحل=ة 
مركز كند' مع Mثبا[ 'ألصلي )ثائق 'ل]و6ة 'لخاصة بك. 6مكنك 3D تجد 'لخدمة 'لمحل=ة مركز كند' في 

www.servicecanada.gc.ca ل]اتف' (D 1-800-206-7218.

6جب 3D توفر )'حدN من 'لوثائق 'لتال=ة: 'بطاقة 'لمق=م 'لد'ئم'2 ''لتحقق من مركز' 'لصا97 عن 'لمو'Pنة )'ل]جرN 'لكند6ة.

 :Qكا3 'لمطلو 'dM 2لوثائق 'لد'عمة 'لتال=ة عند تطب=ق' ÉحدM لى تقد6مM Lتحتا iلى 'لمستند 'لرئ=سي 'لخا~ بك2 سوM باإلضافة
ش]اN7 'لز)'2L ش]اN7 'لطال,2 ش]اN7 قانون=ة تغ==ر 'سم2 'عتما7 'لنظاP( 2Üلب "تعد6ل 'لسجل لل]بوD "P) )ث=قة "تأك=د 'إلقامة 

.Üلك 'ل=وd تتلقى بطاقة خط=ئة iلبك2 سوP تمت 'لمو'فقة على 'dM  ."لد'ئمة'

Pلب للحصوY على فو'ئد

 (D 'من تا69خ )صولك في كند Nسنة )'حد Nتتلقى 7عما مال=ا من 'لحكومة 'لكند6ة لمد iلحكومة2 سو' Nكنت الجئا بمساعد 'dM
حتى تتمكن من 7عم نفسك. dM' كنت الجئا برعا6ة من 'لقطا0 'لخا~2 'عتما7' على 'لبرنامج 'لذH تم برعا6ة تحت2 )'لر'عي 

'لخا~ بك 6ساعدÄ مال=ا لمدN سنة )'حدB  .Nذ' قد 6كوD 3) ال 6كو3 في شر'كة مع 'لحكومة2 'لتي ستغطي 'لتكال=ف 'لخاصة بك 
لمدN ستة Dش]ر2 )'لر'عي 'لخا~ بك لألش]ر 'لستة 'لمقبلة. )Bنا6D Äضا بر'مج 'لمساعدN 'لمال=ة لالجئ=ن بمساعدN 'لحكومة 

)'لقر)Ö لالجئ=ن 'لذ6ن Dع=د توP=ن]م.

dM' كنت Dحد 'لو'لد6نB( 2ناÄ عد7 من 'لفو'ئد 'لف=د9'ل=ة قد تكو3 مؤBال لتلقي. 6مكنك 3D تسأY ك=ف=ة تطب=ق في مركز خدمة كند' 
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 Yبطلب للحصو Üعند 'لتقدSIN.لخا~ بك' 

)تشمل Bذì 'لفو'ئد ما 6لي

6 7)ال9 7فعة ش]ر6ة لألسر لكل Pفل تحت 'لسن M100عانة 9عا6ة Pفل عالمي: 'لخاضع للضر6بة2 •
 سنة من 218 7فع معفاN من 'لضر'ئب 'لش]ر6ة لمساعدN 'ألسر تث=ر 'ألPفاY 7)3 سن Aكند' 'لطفل Mعانة 'لضر6بة •

'لعمر على Dساã عائد'[ ضر6بة 'لدخل 'لخا~ بك
 6عانو3 من Mعاقة شد6دD N) 18'ستحقاقا[ 'لعجز 'لطفل: Mعانة معفاN من ضر'ئب لألسر 'لذ6ن 9عا6ة Pفل 7)3 سن •

لفتر'[ Pو6لة

كما توفر بعض 'لمحافظا[ فو'ئد Mضاف=ة. 9'جع موقع 'لمقاPعة D) 'إلقل=م للحصوY على مز6د من 'لمعلوما[ حوY 'لمز'6ا 
'لضر6ب=ة لألسر.

'لتأم=ن 'لصحي

6تم تغط=ة جم=ع 'لمق=م=ن 'لد'ئم=ن من قبل 'لتأم=ن 'لصحي 'لحكومي. تحتاM Lلى تقد6م Pلب للحصوY على بطاقة 'لتأم=ن 'لصحي
في DقرQ )قت )صولك. تصد9 'لحكوما[ 'لمحل=ة D) 'إلقل=م=ة 'لبطاقا[ 'لصح=ة.

) توفر تغط=ة 'لرعا6ة 'لصح=ة مؤقتة dMIFHP' كنت )صلت بصفة الجئ2 )برنامج 'لحكومة 'لكند6ة 'لمؤقت 'التحا67ة 'لصحة (
 Yإلقل=م. لتطب=ق 'تصا' (D عةPعلى 'لتأم=ن 'لصحي 'لمقا Yل=ن للحصوBأل)لئك 'لذ6ن ل=سو' مؤhttp:/

/www.cic.gc.ca/english/refugees/outside/arriving-healthcare/individuals/
apply-how.asp 

سوi تحتاL بطاقة 'لتأم=ن 'لصحي 'لخا~ بك لتلقي 'لرعا6ة 'لطب=ة من 'ألPباء )'لع=ا7'[ 'لطب=ة في 'لمستشف=ا[ ).

كولومب=ا 'لبر6طان=ة )D)نتا69و )ن=و بر)نز)6ك تتطلب 'لمق=م=ن 'لد'ئم=ن في 'النتظا9 لفترN مع=نة (تصل Mلى ثالثة Dش]ر) قبل 
'لحصوY على 'لتأم=ن 'لصحي 'لحكومي. توفر كل 'لمحافظا[ 'ألخرÉ تغط=ة 'لرعا6ة 'لصح=ة على 'لفو9.

'لطو'ú9 'لطب=ة

 س=اM N9سعاi. فإ3 س=اB911 ]'9ناD Äنو'0 مختلفة من حاال[ 'لطو'ú9 'لطب=ة. عن شيء غ=ر م]دN7 للح=ا2N 'ستدعاء 
'إلسعاi نقل بسرعة 'لمر6ض Mلى 'لمستشفى. BناÄ ت]مة لخدما[ 'إلسعا2i )'لذH 6ختلف في كل محافظة. معظم Dماكن 'لعمل 

.iإلسعا' Üتوفر 'لفو'ئد 'لصح=ة 'لموسعة 'لتي تشمل 9سو

لحاال[ 'لطو'ú9 'ألخرÉ مثل كسر 'لعظا2Ü 6توقع منك لنقل 'لمر6ض Mلى غرفة 'لطو'ú9 في 'لمستشفى 'لمحلي 'لخا~ بك 
.QقرD

 N7حضو9 ع=ا (D ب=ب 'لعائلةP ما تحد6د موعد معM لحلق2 6مكنك' Qلت]ا' (D ألنف=ة' Qلج=و' Qا[مثل 'لت ú9'لطو' ]لغ=ر حاال
 6DاÜ في 'ألسبو20 )6كو3 'ألPباء مختلفة على 'لدعوM Nلى 'تخاd 7'لمشي في. 'لمشي في ع=ا7'[ )عاN7 ما تكو3 مفتوحة 

'لمرضى في 'لحاال[ غ=ر 'لطا9ئة.

تسج=ل PDفالك في 'لمد9سة
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+ل"P+ g+له@ ي/H عليd !لت,/ي1 !لbاd: e !أل8فا1 في ,' !ل6"*,ة في 6#تMP !ل6ر5لة !ال:ت"!.ية@!
D+ !ل6"*,ة !لثا#+ية

{6اD N9قرQ مد9سة D) مد9سة 'لمجلس 'لمحلي لتسج=ل Pفلك. عند تسج=ل Pفلك2 سوi تحتاM Lلى ما 6لي: بطاقة 'إلقامة 
 (D 7م=ال N7لم 6كن لد6ك ش]ا 'dM  .Nكانت متوفر 'dM فلكP تطع=م N7فلك )ش]اP 7م=ال N7تأك=د 'إلقامة 'لد'ئمة2 )ش]ا (D لد'ئمة'

ش]اN7 تطع=م Pفلك2 6جب عل=ك ال 6ز'Y تسج=ل PDفالك في 'لمد9سة.  سوi تحتاM Lلى VM]ا9 'ل]و6ة مع عنو'نك 'لحالي في 
كند'.

'dM 3من سجال[ لد6ك كا ã9'لى 'لمد9سة عند تسج=ل  ترجمت]ا 6تم 'لتي لطفلك 'لسابقة 'لمدM لفرنس=ة2 جعل]ا معك' (D لى 'للغة 'إلنكل=ز6ةM
'لطفل 'لخا~ بك.

 ã9'ضافي. 'لعد6د من 'لمدM لى 7عمM Lكانت تحتا 'dM 3 توضع في )ماD 6نبغي Hلذ' Éفلك لتحد6د ما 'لمستوP لمد9سة قد تق==م'
لد6]ا عماY 'لمستوPنا[ 'لذ6ن 6تحدثو3 لغتك )6مكن 3D تساعد في 'إلجابة على Dسئلتك.

شر'ء 'ألغذ6ة )'لسلع 'لمنزل=ة

معظم 'لمجتمعا[ لد6]ا )'حد D (Dكثر من محال[ 'لسوبر ما9كت 'لكب=رN 'لتي تب=ع جم=ع Dنو'0 'لمو'7 'لغذ'ئ=ة )'لبقالة. بعض من
2 )سوبرستو9 'لكندH لایر مد69د2 ال 'لرتو2Sobeysù 'لس=فوDIGA( 2Loblaw 2Hكبر 'ألسماء محل بقالة تشمل: كوستكو2 

.N6ضا 'لعد6د من مختلفة ''لعرق=ة' محال[ 'لبقالة في 'لمجتمعا[ 'لكب=رD ÄناB .]9ما Y(((

في معظم 'لمد3 في كند'2 سوi تكو3 قاN97 على 'لعثو9 على 'لمو'7 'لغذ'ئ=ة من بلدÄ.  'لعد6د من 'لبنو7 )تبا0 في 'لمتاجر 
'لكب=رN )متاجر 'لبقالة 'لعرق=ة 'لمحل=ة.

في كند'2 ال مسا)مة للحصوY على Dقل سعر. 6تم تع==ن كافة 'ألسعا9 )عرÖ لكل عنصر. سوi تدفع ضر6بة مب=عا[ 'لمقاPعة
)PST ( (5) ضر6بة 'لمب=عا[ 'التحا67ة ٪GSTعلى 'لعد6د من 'لسلع )'لخدما[. ن=و بر)نز)6ك2 )نوفا سكوت=ا2 ن=وفا)ندالند (

2 ضر6بة 'لمب=عا[ 'لمحل=ة )'التحا67ة مجتمعة.HST)البر'D 29(7)نتا69و2 )جز6رN 'ألم=ر 7M)'79 67ك 

BناÄ مر'كز 'لتسو,2 'لتي لد6]ا مجموعة متنوعة من مختلف 'لمتاجر 'لتي تب=ع 'لسلع 'لمنزل=ة )'لمالبس )'لمتعلقا[ 'لشخص=ة. 
.Éأل7)'[ 'لمنزل=ة 'ألخر'( à6ضا مخا{3 من ج]ة ثان=ة )'لشحنة 'لتي تب=ع 'لمالبس 'لمستعملة2 )'ألثاD ÄناB

 D) في فناء D) 'لمرQD 'لمب=عا[.  6مكنك 6مكن www.kijiji.ca'لناã ب=ع 'ألش=اء Dن]ا لم تعد بحاجة على 'إلنترنت في 
 iصفقة لألصنا/Ö(في ساحة 'لمب=عا[.  6مكنك 6مكن 'لتفا (D لمستعملة تبا0 عبر 'إلنترنت' iصفقة لألصنا/Ö(لتفا'

'لمستعملة تبا0 عبر 'إلنترنت D) في ساحة 'لمب=عا[.  عند Y(D )صولك Mلى كند'2 )شر'ء في 'لمحال[ 'لتجا69ة 'لمستعملة شر'ء

.Nكثر فعال=ة من ح=ث 'لتكلفة من شر'ء جد6دD مستعملة N9س=ا

في Dش]ر 'لص=ف2 6مكن 3D تجد 'لخضر)'[ 'لطا{جة )'لفو'كv في Dسو', 'لمز'9ع=ن 'لمحل==ن.

مصرفي
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فتح حساQ مصرفي D) حساQ 'لتسل=ف قر6بة من 'لمكا3 'لذH تع=ش ف=v. 6جب عل=ك VM]ا9 معرi إلثبا[ 'إلقامة.

(Yلمحمو') Hاتف 'لخل=وB شر'ء

Dن]ا فكرd Nك=ة لشر'ء 'ل]اتف 'لخل=وH )شبكة 'ل]اتف 'لنقاY 'لخطة بعد )قت قص=ر من )صولك.  Dكبر ثالثة مقدمي 'لخدما[ 
. 'ل]اتف 'لخل=وH سوi 6سمح لك باالتصاY منظما[ 'لخدما[ 'لمختلفة.TELUSفي كند' Bم 9)جر{ السلك=ة2 جرã 'لتنقل )

خدما[ 'لتسو6ة 'لالجئ=ن

كند' تر6د )تحتاM Lلى 'لم]اجر6ن. لمساعدتك في 'لحصوY على بد'6ة ج=د2N )6عطي 'لحكومة 'لكند6ة 'ألمو'Y للوكاال[ 'لتي 
تخدÜ 'لالجئ=ن في كل محافظة.

 Y2 )'لعثو9 على عمل2 )'لحصوHعلى 'لتد69ب 'للغو Yلقا7م=ن 'لجد7 تسو6ة )'لحصو' Nلالجئ=ن مساعد' Üلمنظما[ 'لتي تخد'
على معلمة )'الندماL. ال 6وجد HD 9سوÜ ل]ذì 'لخدما[.  'ألكثر تقد6م 'لخدما[ للسكا3 'لد'ئم لمن 'لسنو'[ 'لثالà 'أل)لى في 

كند'.

6مكنك 'لعثو9 على )كالة 'لتوP=ن 'لمحلي 'لخا~ بك على 'لعنو'3 'لتالي:
www.cic.gc.ca/english/newcomers/map/services.asp 

 
لوكاال[ 'لتي تخدÜ 'لالجئ=ن على )جv 'لتحد6د:

http://ccrweb.ca/en/
members#zoom=3&lat=52.26816&lon=-96.50391&layers=TB  

!لbاd: e !لقليلة !أل+لى D,ا:يع

v=تع=ش ف Hخذ جولة 'لمكا3 'لذ

)توفر 'لعد6د من 'لمد3 نصف D) 6وÜ كامل 'لمعالم 'لس=اح=ة جوال[.  جولة س=اح=ة س=تم تز)6دÄ بمعلوما[ حوY 'لمد6نة.  
سوi تعط=ك Mحساã بما Bي Dجز'ء مختلفة من 'لمد6نة تبد).  6مكنك PرD qسئلة حوY مو'قع مختلفة.

BناP Äر6قة DخرÉ للحصوY على معلوما[ حوY 'ألح=اء 'لمختلفة 3D تتخذ مسا9'[ 'لحافال[ 'لمختلفة الستكشاi ما 6شبv كل 
 Yمنطقة 69ف=ة )6تجو (D أل)لئك منكم 'لذ6ن 6ع=شو3 في مد6نة  .Y6تجو( Y(لنز' (D ما 'لبقاء على متن 'لحافلةD من]ا.  6مكنك

)6î9ة 'لمو'قع.

dM' كا3 لد6ك 'لوقت2 'لتطو0 لوجبا[ على عجال[B( 2ي منظمة خ=ر6ة توفر )جبا[ منتصف 'لن]ا9 لكبا9 'لسن.  بل Bو )س=لة
9'ئعة للتعرi على 'لمكا3 'لذH تع=ش ف=2v )في نفس 'لوقت تلب=ة بعض 'لناã مختلفة.

'لبحث عن 'لرعا6ة 'لطب=ة
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))فقا لمنظمة 'لصحة 'لعالم=ة2 أل)لئك منكم 'لذ6ن كانو' في مخ=ما[ 'لالجئ=ن2 )'لمخا)i 'لصح=ة 'لرئ=س=ة Bي 'لت]ابا[ 'لج]ا{
'لتنفسي 'لعلو2H )'إلس]اY )'ألمر'Ö 'لجلد6ة. قد 6كو3 لد6ك 6Dضا 'ألمر'Ö 'لمزمنة مثل 'لشكا)É 'لمعو6ة )'لطف=ل=ا[ 'لمعو6ة

)'9تفا0 ضغط 'لدÜ )'لربو )'لسكرH )/ )'لظر)i 'لقلب )'أل)ع=ة 'لدمو6ة.

كجزء من 'لفحص 'لطبي 'لخا~ بك لتكو3 مقبولة Mلى كند'2 )'ألPباء بتق==م حالتك 'لطب=ة )كنت قد تلقو' 'لعالL. س=كو3 من 
'لم]م جد' بالنسبة لك اللمتابعة مع Pب=ب 'لعائلة 'لخا~ بك.

خالY فترN {من=ة قص=رN بعد )صولك2 سوi تحتاM Lلى 'لعثو9 على Pب=ب 'لعائلة )Pب=ب 'ألسنا3.  ك=ف 6مكنك 3D تجد Pب=ب
'ألسرP (D Nب=ب 'ألسناP (D 3ب=ب 'لع=و3؟  معظم 'لمد3 )'لمحافظا[ لد6]ا موقع على شبكة 'النترنت D) 9قم 'ل]اتف2 )'لتي 

6مكن 3D ندعو للعثو9 على Dسماء 'ألPباء في منطقتك 'لتي 6تم قبوY 'لمرضى 'لجد7.

تحد6د موعد لر6îة Pب=ب 'لعائلة.  Bاتف مكتب 'لطب=ب لتحد6د موعد.  تأخذ جم=ع 'لسجال[ 'لطب=ة 'لخاصة بك Mلى مكتب 
'لطب=ب.

 (D لعائلة' Yعلى 'إلنترنت. 'سأ (D ب=ب 'لع=و3 في كند'2 تبد) في 'ل]اتف 'لصفحا[ 'لصفر'ءP (D 3سناD ب=بP للبحث عن
'ألصدقاء ألسماء PDباء 'ألسناD 3ن]م 6عرفو3.  بعد dلك2 'ستدعاء لترdM É' كاP 3ب=ب 'ألسناB 3و قبوY 'لمرضى 'لجد7.

PDباء 'ألسنا3 ل=سو' Dحر'9'ً في كند'.  PDباء 'ألسنا3 مختلفة تقاضي Dسعا9 مختلفة2 تستند عاM N7لى متى كانو' في 'لمما9سة 
'لعمل=ة.  'لعد6د من 9DباQ 'لعمل توف=ر 'لفو'ئد 'لصح=ة 'لتي تغطي جزء من 9سوÜ 'ألسنا3.

Yج]ا{ 'لكمب=وتر 'لمحمو (D شر'ء ج]ا{ كمب=وتر

شر'ء ج]ا{ كمب=وتر D) ج]ا{ 'لكمب=وتر 'لمحموY )'لوصوM Yلى شبكة 'إلنترنت 6نبغي 3D تكوD 3)لو6ة DخرÉ كما تقبل معظم 
'لوVائف 'لمعلن عن]ا في كند' 'لتطب=قا[ على شبكة 'إلنترنت.  )سوi تتمكن من 'لبحث عن )Vائف2 )كتابة خطابا[ )'لس=ر 
'لذ'ت=ة2 )تقد6م 'لتطب=قا[ 'لخاصة بك dM' كا3 لد6ك ج]ا{ كمب=وتر مع 'لوصوM Yلى شبكة 'إلنترنت.  6كو3 'لمكتبا[ 'لعامة 6Dضا

Dج]زN 'لكمب=وتر 'لتي 6مكنك 'ستخد'م]ا حتى كنت شر'ء ج]ا{ 'لكمب=وتر 'لخا~ بك.

 ã(9كاال[ 'لخدمة 'الجتماع=ة 'لمحل=ة 'لتي توفر 'لد( ÄناB 3ما تكو N7ج]ا{ كمب=وتر2 عا Ü'ك=ف=ة 'ستخد iكنت ال تعر 'dM
 ã(93 تأخذ 'لدD لالجئ=ن 'لمحل=ة ح=ث 6مكنك' Üلمستشا9 في )كالة تخد' Y'منخفضة. فعل=ك بسؤ (D لكمب=وتر 'لتكلفة مجان=ة'

كمب=وتر مجانا.

لتعرi على ب=انا[ 'العتما7 للم]ن 'لخاضعة للتنظ=م

 Yعة بعض 'لم]ن.  قد تتمكن من 'لحصوPفي سو69ا2 'لتي قد تكو3 م]نة تنظم في كند'. )6نظم كل مقا iكنت قد تعمل كمحتر
على ش]اN7 للعمل في Bذì 'لم]نة في كند'.  )مع dلك3D 2 تد3D Ä9 'لعد6د من 'لوكاال[ 'لتنظ=م=ة سوi تشترP 'لوثائق.  بعض 

.ìرBمظا( Q9لتجا' Yمن خال Nعلى تق==م 'لم]ا9'[ 'لخاصة بك2 )'لخبر N97تكو3 قا iسو

{6اB N9=ئة تنظ=م=ة م]نتك لبدء عمل=ة 'لحصوY على ترخ=ص في م]نة D) تجا9تك.

P 'dMلب منك 3D تأخذ N9(7 'للغة 'إلنجل=ز6ة2 )حضو9 'لمز6د من 'لد)9'[ في كل=ة D) جامعة D) منظمة 'لم]ن=ة 'لخاصة بك2 

- 36 -



!

!

)'لمشا9كة في 'برنامج 'لتد69ب 'لتجس=ر' D) 'لحصوY على 'لخبرN 'لسر6ر6ة D) في مكا3 'لعمل قبل 3D 6سمح لك لكتابة 'متحا3 
'لترخ=ص 'لخا~ بك2 )'لنظر في تكلفة ) )قت 'لمشا9كة.

){6M 3جاب=ا[ )سلب=ا[.  6مكنك تحملv؟  6جب عل=ك 3D تنظر بم]ن بد6لة؟  dM' كنت تستط=ع 'لوقت )'لماY 6كلف2 6جب 'لسعي 
بقوN 'لترخ=ص 'لخا~ بك.

:d !ل,#ة !أل+لى

'لبحث عن 9عا6ة 'لطفل

 في 'لمنزY )حدBا في كند'. مرN )'حدN كنت تعمل2 )سوi تحتاL للرعا6ة 12)فقا للقانو23 ال 6مكن ترÄ 'ألPفاY 7)3 سن 
'لن]ا69ة ألPفالك 'لصغا9.

)لنMاK"ة )لمرخصة> KAI  :ناÑ )لعد"د من )لخ(اK)L )لمختلفة لرعا"ة )أل_فاF في كند): مر)كز )لرعا"ة
)لحضانة> مر)كز )لرعا"ة )لنMاK"ة )لمنزل(ة> A)لمدKسة

ف6' !ألف^1 للعث+* على *عاية !ل8ف1 ق:1 !ل:"K في !لع16@ ++^ع !,F 8فلd على قا.6ة !ال#تUا*

N7على 9خصة ق=ا Yلحصو'

تحتاL 9خصة 'لق=اN7 للق=اN7 في كند'. Bو غ=ر قانوني لدفع بد)3 ترخ=ص.  6تم Mصد'9 9خص 'لق=اN7 من قبل 'لمحافظة D) 'إلقل=م
 سنة من 'لعمر لدفع قانونا. 6جب 3D تحمل 9خصة 'لق=اN7 'لخاصة بك 16'لذH تع=ش ف=v. في معظم 'لمحافظا[2 6جب 3D تكو3 

معك في كل 'أل)قا[ عندما كنت تقو7 'لس=اN9. كل من 'لرجاY )'لنساء ق=اN7 'لس=ا9'[ في كند'.

dM' كا3 لد6ك 9خصة سا69ة 'لمفعوY من بلدكم D) 9خصة 7)ل=ة2 قد تكو3 قاN97 على محرÄ 'ألقر'~ لفترN قص=رN بعد 
)صولك.

عمل=ة 'لحصوY على 9خصة ق=اN7 تتبا6ن 'لمقاPعا[ )'ألقال=م. قد 6كو3 لد6ك لكتابة 'المتحا3 'لتحر6رH على قو'عد 'لطر6ق 

.N7ختبا9 'لق=ا' dمن ثم 'تخا(

Dخذ بعض 'لدã(9 'لد'فعة لمعرفة 'لمز6د عن قو'عد 'لق=اN7 في كند'.

dM' كنت سائقا جد6د'2 فمن 'لم]م 3D تأخذ 97)سا في 'لق=اN7 من مد9سة 'لق=اN7 'لم]ن=ة. 6مكنك مما9سة 'لق=اN7 مع سائق مرخص 
'لذB Hو Dحد Dفر'7 'لعائلة D) صد6ق قبل 'تخاd 'ختبا9 'لطر6ق.
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.ì7لى 7فع ثمن تجدM 3 تضطرD من 'لوقت قبل Nن]ا صالحة لفترD 2لخاصة بك' N7لد6ك 9خصة 'لق=ا Nحد'( Nمر

شر'ء 'لتأم=ن على 'لس=ا9'[ 

)BناÄ خ=ا9'[ مختلفة لس=ا9'[ 'لتأم=ن تبعاً للمقاPعة 'لتي تع=ش ف=]ا.

)في بعض 'لمقاPعا[2 6توفر 'لتأم=ن على 'لس=ا9'[ من خالY شركا[ 'لتأم=ن 'لخاصة.  )قد D)نتا69و Dعلى Dسعا9 'لتأم=ن على
'لس=ا9'[ 'لخاصة في كند'.  Dلبرتا Bي ثاني Dكثر تكلفة.  Dسعا9 'لتأم=ن على 'لسائق تتحد7 بعو'مل 'لخطر 'لفعلي.  على سب=ل 

'لمثا2Y فإ3 'ألصغر سنا2 سائق عد6م 'لخبرN 7فع سعر Dعلى.

في 'لمحافظا[ بالتأم=ن على 'لس=ا9'[ 'لخاصة2 من 'لم]م للحصوY على عر)Ö 'ألسعا9 من شركا[ 'لتأم=ن 'لمختلفة قبل 
لشر'ء. 'تخاd قر'9 بشأHD 3 )'حد

Y+ غير قا#+#ي ل"فع "+' !لتأ6ي' على !ل,يا*!2 في ك#"!

بعض 'لمقاPعا[2 مثل ساسكاتشو'3 )مان=توبا2 'لتأم=ن على 'لس=ا9'[ 6تم توف=رBا من قبل حكومة 'لمقاPعة.  6مكن شر'Bîا من 
خالHD Y )ك=ل 'لتأم=ن 'لمحل=ة.  تطب=ق 'لمعدال[ 'لق=اس=ة لكل سائق2 بغض 'لنظر عن 'لسن D) نو0 'لجنس.

ق+!#ي' !ل6ر+*

يتF فرS ق+!#ي' !لقيا"; :"قة في ك#"!@ +!لعق+:ا2 !ل6فر+^ة على b6الفة !لقا#+' Yي عا"; 6كلفة

 3D 3 6جبD i3 نعرD مBD ماB(  .9(لى معرفة )ف]م قو'ن=ن 'لمرM Lتحتا iنا لذلك سوB لكث=ر من 'لقو'ن=ن لقائمة تماما' ÄناB
6كو3 لد6ك 'لرخصة لمحرÄ 'ألقر'~ )لك 6جب 3D تكو3 مشمولة بالتأم=ن على 'لس=اM ]'9لى محرÄ 'ألقر'~.

BW! كا#2 !لLر8ة !يقافd لك,ر قا#+' 6ر+*@ !ل:قاK في !ل,يا*;.  ^ا:8 !لLر8ة !لB[ ,يأتي Wلى !ل,يا*;
للتi"5 6عM+,  .d ي8لd#6 H تق"يPb* Fة !لقيا"; !لbاPة :d +ت,/ي1 !ل,يا*!2.

N7لخمر )'لق=ا' Qشر
 

 3D ة )قف لك بعدPكانت 'لشر 'dM  .Yلكحو' Q3 كنت قد تم شرD بعد N7لق=ا' Yعا[ لد6]ا قو'ن=ن صا9مة جد'ً حوPمعظم 'لمقا
 QاBلخاصة بك2 )7فع غر'ما[2 )9بما 'لذ' N73 لد6ك س=ا9تك 'تخذ[ بع=د'2ً 6فقد 9خصة 'لق=اD 2 6مكنYلكحو' Qكنت قد تم شر

Mلى 'لسجن.

- 38 -



!

!

تذ'كر )قوi 'لس=ا9'[

dM' كنت 'لحد6قة في 'HD منطقة )قوi 'لس=اdM (D ']'9' كنت ال تضع ما 6كفي من 'لماY في متر )قوi 'لس=ا9'[2 قد تضطر Mلى
7فع غر'مة. كن متأكد' من مر'جعة عالما[ على 'لشا09 'لذH سوi 'قوY لكdM 2' )متى2 6مكنك 9كن س=ا9تك في Bذ' 'لشا09. 

ال 6مكنك 9كن س=ا9تك DماÜ صنبو9 'لنا9 ('لتي 6ستخدم]ا 9جاY 'إلPفاء للحصوY على 'لم=اM ìلى 'لنا9)D 2) في 'ألماكن 'لتي 
.Qلركا' Pتتوقف 'لحافال[ 'لعامة اللتقا

YفاPحزمة 'ألما3 )مقاعد 'لسالمة لألD

 3D ألما3 6مكن' Ü'9تد'ء حز' Üعة في كند'. غر'ما[ لعدPلسائق=ن في كل مقا'( Qلز'م=ة ال9تد'ء لجم=ع 'لركاM حزمة 'لمقاعدD
6كو3 مكلفا.

'لتشر6عا[ مقعد س=اN9 'لطفل Bو مختلف في كل محافظة2 )لذلك فمن 'لم]م 3D نعرi )نف]م 'لقانوdM .3' كا3 لد6ك Pفل 9ض=ع2
Pفل PD (DفاY 'لتي تتطلب مقاعد 'لس=ا9'[2 )شر'ء 'لعمر 'لمناسب مقاعد 'لس=ا9'[ 'لتي تلبي كند' موتو9 معا6=ر سالمة 

.N9بشكل صح=ح في س=ا N9ك=ف لتثب=ت مقعد 'لس=ا Yلمركبا[. نسأ'

مسرعة

 ك=لومتر' في 'لساعة (كم/ساعة) ما لم 6ع=ن.   خاL9 'لمد6نة2 )'لحد 'ألقصى50في معظم 'لمد3 في كند'2 'لحد 'ألقصى للسرعة 
 كم/ساعة قرQ 30 كم/ساعة.  )في بعض 'ألماكن2 6خفض 'لحد 'ألقصى للسرعة Mلى 110-90للسرعة Dعلى عاN7 ما ب=ن 

'لمد'ã9.  غر'ما[ للق=اD N7سر0 من 'لحد 'ألقصى للسرعة 6مكن 3D تكو3 مكلفة جد'ً.

'لرسائل 'لنص=ة )خال=ة 'ل=د6ن 'لحد6ث 

.N7ثناء 'لق=اD (Y'لجو') Hمثل 'ل]اتف 'لخل=و Yج]ا{ محمو Ü'ستخد' (D لى نصM 3ن]ا ضد 'لقانو'

5^+* !لكلية D+ !ل/ا6عة

Pر6قة )'حدN لتحس=ن 'لقدN9 'لتنافس=ة 'لخاصة بك Bو 'اللتحا, بكل=ة D) جامعة في كند'.  6مكنك 3D تأخذ مساV( 9=في جد6د 
كل=اD 2ً) 6مكنك 3D تأخذ بعض 'لد)9'[ 'لتي تكمل 'لتعل=م 'لخا~ 'ألجنبي.

'لعد6د من 'لو'فد6ن 'لجد7 6عتقد)D 3ن]م D 'dMخذ 'لمز6د من 'لتعل=مD( 2ن]ا ستكوD 3كثر قابل=ة للتوV=ف. Bذ' ل=س صح=حا 
بالضر)N9. 6تم تق==م 'لتعل=م فقط خالY مقابلة 'لعمل ''لفر{' 'لعمل=ة. معظم DصحاQ 'لعمل 6بحثو3 عن Dكثر من مجر7 'لتعل=م. 

 ]'d نة[لعمل في م' (D لعمل 'لتطوعي' .Hلعمل في مكا3 'لعمل 'لكند' H9(ل=نة 'من 'لضر ]'ف=ن لد6]م م]ا9V6ر6د)3 مو
'لصلة سوi تزD 3كثر من قائمة 'لمؤBال[.

6مكنك تحس=ن 'لقدN9 'لتنافس=ة من خالY 'تخاd بعض 'لد)9'[ 'لتي تكمل 'لتعل=م 'ألجنبي 'لخا~ بك D) 6مكنك 3D تأخذ مسا9 
)V=في جد6د كل=ا.

iجامعة.  "'لمعتر (D ا' كل=ة[ب iلى تحد6د ''لمعترM Lتحتا  .Hلتعل=م ما بعد 'لثانو'( ]نو'0 مختلفة من 'لمؤسساD ÄناB 2'في كند
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ب]ا" 6عني 3D حكومة 'لمقاPعة D) 'إلقل=م قد منح 'لسلطة لتلك 'لمؤسسة بمنح 'لد9جا[ )'لدبلوما[ )'لش]ا7'[.

xباKP بك )لخا{ )ألجنبي )لتعل(م تتعر1 ال قد )لكند"ة )لعمل .xباKP ك(ف "مكن )لعمل NموMال "ف
.للتعل(م )ألجنبي "عاFI )لتعل(م )لكند`

 (D بالكل=ة Yا9'[ 'للغة' للقبو[جامعة.  6تم تق==م ''لتعل=م 'ألجنبي' ) 'م (D في كل=ة Yللقبو Yلقبو' ]3 تستوفي متطلباD 6جب
'لجامعة.  6جب 3D 6كو3 لد6ك مستوÉ 'للغة 'لمناسبة للتأBل للبرنامج 'ألكا67مي.

كل=ة

 3'لكل=ا[ 'لتي تقدÜ بر'مج 97جة2 'لدبلوÜ )'لش]اN7 'لتي 7فع 'لرسوÜ 'لد9'س=ة للحضو9. بر'مج 'لكل=ة )عاN7 ما تكوD 3قل من 
سنو'[ في 'لطوY.  )تشمل 'لعد6د من ''لعمل 'لتعا)ني' تجربة ح=ث 6مكنك 'لحصوY على 'لخبرN 'لعمل=ة2 )'لتعرi على 'لثقافة 

'لكند6ة مكا3 'لعمل )'لحصوY على مر'جع 'لعمل.  )6تم تعل=م 'لكل=ة حو'لي نصف تكلفة 9سوÜ 'لتعل=م 'لجامعي.

جامعة

 :LجاKI من Lثالثة مستو"ا Ñنا: .Kس(ة للحضو(Kلد( tفع )لرسوI نكP جةKI بر)مج tتقد Lجامعا
)لبكالوK"وÄ> )لماجست(ر A)لدكتوK);. )لمرحلة )لجامع(ة بر)مج KIجة ح(ث "مكنك )لحصوF على KIجة 

 Nما تكو cIعاA Äو"K4-3)لبكالو.Fفي )لطو L(سنو 

خر"جي )لجامعاA L)لكل(اL> "حظى باحتر)t كب(ر في كند)

+:ع" !ل,#ة !أل+لى

بعد سنة )'حد2N 'لر'عي 'لخا~ بك ال توفر 'لدعم 'لمالي للك. قد 'ختر[ 'لبقاء ح=ث كنت تع=ش حال=ا D) في مرحلة ما قد 
ترغب في 'لعثو9 على مز6د من مسكن 7'ئم.

لعثو9 على 'لمز6د 'لد'ئم 'لصفحة 'لرئ=س=ة

تر6د 3D تع=ش.  6جب عل=ك 3D تقرdM 9' كنت 'إل6جاD 9) 'لشر'ء.   ح=ث بك 'لخا~ 'لبحث نطا, تض==ق )قد 'لمختلفة 'ألح=اء تعرi 'آل23
.Yا شر'ء منز[نD حتى ]'تقر9 معظم 'لو'فد6ن 'لجد7 'إل6جا9 )'النتظا9 بضع سنو

كنت بحاجة Mلى تحد6د م=ز'ن=ة لما تستط=ع 3D تدفع ش]ر6ا.  ف=ما 6لي بعض من Bذì 'لتكال=ف بالنظر:
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'إل6جا9•

'لمستأجر D) صاحب 'لمنزY 'لتأم=ن•
•Nأل7)'[ 'لمساعد'

oN9'لحر'

oìلم=ا'

oلك]رباء'

oل]اتف'

oنترنتM خدمة
o3ك=بل للتلفز6و

بدء B'dب لر6îة 'لشقق تأج=ر مختلفة. Pرq 'ألسئلة حوY ما تم تضم=نv في 'إل6جا9. نسأY ما Bي Dنو'0 من 'لناã 6ع=شو3 في 
'لشقة؟ Bل BناÄ عائال[ D (Dساسا كبا9 'لسن D) ''لفرH7'؟ ما Bي 'لمد'ã9 6وجد بالقرQ من]ا؟ ما )سائل 'لنقل مثل 'لحافال[ 

بالقرQ من]ا؟ Bل BناÄ محال[ 'لبقالة 'لقر6بة؟ ما Bو 'لحد 'ألقصى لعد7 'ألشخا~ 'لذ6ن 6مكن 3D تع=ش في شقة؟

عند 'تخاd قر'9 بشأ3 مكا3 لإل6جاB( 29نا Bو 'لمرجع=ة لتتمكن من 'ستخد'م]ا.

تأ/ير قا.6ة 6ر/عية
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! قائمة مرجع(ة !
'لقر'ء2N 6ف]م )توق=ع 'تفا, 'الستئجا9 'لمكتوبة ☐

فحص )حدN تأج=ر ''لضر9' )سجلت D) صوN9 فوتوغر'ف=ة ☐
حصلت 'لمالك للتوق=ع على قائمة 'ألضر'D( 9بقى نسخة ☐

9تبت للمر'فق 'لعامة 'لتي ال توفرBا 'لمالك: 'لك]رباء )'لماء )'لحر'2N9 )كابل للتلفز6وB( 3اتف )خدمة 'النترنت ☐
Yلتأم=ن صاحب 'لمنز' (D Éلمستأجر6ن 'شتر' ☐
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!لت,+ية قا.6ة 6ر/عية

tللق(ا !
1 'PSINلب للحصوY على بطاقة '
2 Pلب للحصوY على بطاقة 'لتأم=ن 'لصحي
3 ã9'في 'لمد YفاPتسج=ل 'أل
4 Mعد'7 حساQ 'لبنك D) حساQ 'تحا7 'الئتما3
5 Pلب للحصوY على 'فو'ئد 'لحكومة
6 شر'ء 'ل]اتف 'لخل=وH )'ل]اتف 'لخل=وH خطة
7 {6اN9 'لوكالة 'لتي تخدÜ 'لم]اجر6ن 'لمحل=ة
8 v=تع=ش ف Hبجولة في 'لمكا3 'لذ Üلق=ا'
9 'لعثو9 على Pب=ب )Pب=ب 'ألسنا3

10 'لعثو9 على 'لمز6د من مسكن 7'ئم
11 شر'ء كمب=وتر D (Dج]زN 'لكمب=وتر 'لمحموY مع 'لوصوM Yلى 'إلنترنت
13 YفاPلبحث عن 9عا6ة 'أل'
14 'لحصوY على 9خصة 'لق=اN7 )'لتأم=ن على 'لس=ا9'[
15 تحس=ن م]ا9'[ 'للغة 'إلنجل=ز6ة D) 'لفرنس=ة
16 'لمشا9كة في 'ألنشطة 'لمجتمع=ة
17 'لحصوY على 'لمساعدdM N' كنت في حاجة Mل=]ا
18 6كو3 'لمر6ض ) "ال تستسلم"
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: 'لعثو9 على )V=فة4'لفصل 

!ال,تع"!" لل:i5 ع' +Uيفة 

 3D 6تطلب لك N9عة كنت تع=ش في.  ' 'لم]ن 'لخاضعة للتنظ=م )'لتجاPغ=ر 'لمقننة' في مقا (D كانت م]نتك '6نظم 'dM تحد6د ما
تكو3 مصدقة قبل 'لعمل في Bذì 'لم]نة.  )6نظم بعض 'لم]ن في بعض 'لمقاPعا[ )ل=س في 'آلخر6ن.  dM' كنت تعمل في م]نة 

غ=ر 'لمقننة2 6مكنك تطب=ق لوVائف فو9'.

بنك 'لوVائف 6وفر معلوما[ حوY 'لمتطلبا[ من 'لم]ا9'[ )فر~ 'لعمل على Dساã 'الحتالY )'لموقع: 
www.jobbank.gc.ca

 dل66ا*,ة 6>#ت eيb1 على تر+P5ل!

Y م]نة )'لتجاN9 ل]ا متطلبا[ مختلفة ش]اN7 'عتما7' على 'لمحافظة. ال 6مكنك مما9سة D) عمل في م]نتك 7)3 ترخ=ص dM' كا3 
Bو ''الحتالY 6نظم'.

cما تشمل: خدما[ 'لرعا6ة :  1 )لخطو N7عة 'لخا~ بك.  'لم]ن 'لخاضعة للتنظ=م )عاPكانت م]نتك 6نظم في مقا 'dM تحد6د
.iلحر' N9لصح=ة )'لمال=ة )'لقانون=ة2 'ل]ندس=ة )'ألكثر م]ا'

cصد'9 'لش]ا7'[.2 )لخطوM( التكBتحد6د ما 'لمنظمة 'لتنظ=م=ة 'لمسؤ)لة عن تقد6م تق==م مؤ  :

cلم 6كن لد6ك )ثائق2 :  3 )لخطو 'dM  .بال]=ئة 'لتنظ=م=ة لمعرفة ما 'إلجر'ء'[ )'لمستند'[ 'لمطلوبة لتصبح مرخصة Yالتصا'
) www.cicic.ca)نطلب من منظمة 'لتنظ=م=ة dM' كانو' ال 6ز'Y تق==م لك.  '"مركز 'لمعلوما[ 'لكندH""'لتفو6ض 'لد)لي" (

6حتوH على معلوما[ حوY 'ل]=ئا[ 'لتنظ=م=ة )'لتر'خ=ص عبر كند'.

عمل=ة 'لترخ=ص عاN7 من ثالثة عناصر:
تق==م 'لوثائق 'لتعل=م=ة 'لخاصة بك1 .
تق==م لتجربة 'لعمل 'لخا~ بك2 .
كتابة 'متحا3 'لترخ=ص3 .

.Nال لكتابة 'المتحا3 مباشرBقد تكو3 مؤ (D حضو9 برنامج 'لتجس=ر (D عتما7' على نتائج 'لتق==ما[2 قد 6طلب منك لترق=ة'

تم تصم=م بر'مج تجس=ر إلعطاء 'لمتعلم=ن 7)ل=ا 'لتد69ب 'لم]ن==ن )خبرN لملء 'لثغر'[ للتحض=ر لمنح 'لتر'خ=ص )'لعمل في 
مكا3 'لعمل 'لكندD .Hن]ا تمنح عاN7 من خالY بر'مج مشتركة ب=ن B=ئة تنظ=م=ة )'لجامعة D) 'لكل=ة.

'لحصوY على ترخ=ص 6مكن 3D 6كو3 مكلفاً )6ستغر, )قتاً Pو6الً.  ح=ن كنت في عمل=ة 'لترخ=ص2 6جب تحد6د 'لم]ا9'[ 
'لقابلة للتحو6ل 'لخاصة بك )'لنظر في م]ن بد6لة.

!ل6>ا*!2 !لقا:لة للت5+ي1 

م]ا9'[ قابلة للنقل Bي م]ا9'[ 'لتوV=ف 'لتي 6مكنك 'تخاBdا معك من )V=فة Mلى DخرÉ. على سب=ل 'لمثا2Y 'لتحل=لي2 
'التصاال[2 'لكمب=وتر2 )'إلبد'20 )'لق=ا2N7 )'الستما0 )'لكتابة )'لحساQ )'لتنظ=م=ة2 )حل 'لمشكال[2 'إلشر'i )'لعمل 
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'لجماعي )م]ا9'[ N9'7M 'لوقت2 كل]ا م]ا9'[ قابلة للنقل. Bذì 'لم]ا9'[ Bي Bامة لجم=ع DصحاQ 'لعمل )'لم]ن.

م]ا9'[ قابلة للنقل قد 6تم 'إلشا6D N9ضا باسم ''لم]ا9'[ 'لناعمة' عل=ك 3D تحضر Mلى مكا3 'لعمل. 9DباQ 'لعمل 6بحثو3 عن 
'لموVف=ن 'لذ6ن 6مكن 3D تثبت م]ا9'[ قابلة للنقل 'لمناسبة. فمن 'لم]م بالنسبة لك 3D تعرi )تكو3 قاN97 على تقد6م Dمثلة على 

م]ا9'[ قابلة للنقل 'لخا~ بك.

ك=ف 6مكنك تحد6د 'لم]ا9'[ 'لقابلة للتحو6ل 'لخاصة بك؟

 ìذB  .ائفVبتلك 'لو Üا9'[ 'لتي 6مكنك 'ستخد'م]ا في 'لق=ا[ي 'لمB 2 لتحد6د ما]ائف 'لتي كنت قد عقدVبتحل=ل كل من 'لو Dبد'
Bي 'لم]ا9'[ 'لقابلة للتحو6ل 'لتي سوi تصبح جزء' من 'لس=رN 'لذ'ت=ة 'لخاصة بك2 )6مكن 'ستخد'م]ا للر7 على Dسئلة مقابلة 

'لوV=فة.

عندما تبحث عن )V=فة في كند'2 قد ال 6كو3 لد6ك خبرN مباشرN 'لعمل في مجاY مع=ن2 )لكن سوi تكو3 قاN97 على )صف 
.Nفة 'لجد6د=Vن=ة قابلة للتحو6ل للو[ح=اتك 'لم Y'وP لتي 'كتسبت' ]'لصاحب عمل 'لمرتقب ك=ف 'لم]ا9

)كث=ر'ً ما 'سأY مد6رH 'لتوV=ف 'لمز6د من 'ألسئلة حوY م]ا9'تك 'لناعمة )ل=س حوY 'م]ا9'[ تقن=ة' Dثناء مقابال[ 'لتوV=ف.  
'لمقابال[ نتوقع منكم 3D توفر 'Dمثلة ملموسة من 'لم]ا9'[ 'لقابلة للتحو6ل' إلV]اQ9 9 'لعمل 3D كنت "مناسباً" للموقف.

'ستخد'Ü "مخز)3 'لم]ا9'[ 'لقابلة للتحو6ل" لتحد6د م]ا9'[ قابلة للنقل 'لخا~ جنبا Mلى جنب مع Dمثلة.
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P5ر !ل6>ا*!2 !لقا:لة للت5+ي1

)لمMاL(K )لقابلة للتحو"ل
تحو"ل

قاcKI على: ! Pمثلة

تقبل )توف=ر 'لنقد 'لبناء تقد6م )تلقى 9è'ء صح=حة 
)6Mجاب=ة )سلب=ة بطر6قة )67ة

'لتحل=ل=ة )مشكلة حل تق==م حالة.  جمع 'لمعلوما[ 
d'[ 'لصلة.  حل 'لمشاكل 

.'لمعقدN )'لمفاB=م

'التصاال[ عبر عن نفسك )من 'لو'ضح 
في 'لنموLd على حد سو'ء 

شف]=ة )خط=ة

حل 'لنز'عا[ 'لتوصل Mلى 'تفا, مقبوY من 
HD ÄناB 3لطرف=ن عندما 6كو'

خالD i) نز'0

'لتعلم 'لمستمر 'الستمر'9 في تطو6ر )تحس=ن
'لمعاi9 )'لم]ا9'[ 'لخاصة 

بك 7'ئماً
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)لمMاL(K )لقابلة للتحو"ل!
تحو"ل

قاcKI على: ! Pمثلة

'إلبد'0 حل 'لمشاكل من خالD Yسال=ب
Nمبتكر( Nجد6د

مرنة 'لتك=ف مع 'لتغ==ر 7)3 مقا)مة

'لعالقا[ 'لبشر6ة 'ستخد'Ü م]ا9'[ 'لتعامل مع 
'آلخر6ن لحل 'لنز'0 )'لمتعلقة

مساعدN 'لشعب

N97مبا  dعلى 'تخا N9الستعد'7 )'لقد'
Mجر'ء'[2 )من خالY متابعة 

 (D 0(لمشر' (D مع 'لخطة
'لم]مة

ب=ن 'لثقافا[ VM]ا9 ف]م 'لثقافا[ )'لم]ا9'[
'لال{مة للتفاعل بطر6قة 
Éتر'عي 'لثقافا[ 'ألخر
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)لمMاL(K )لقابلة للتحو"ل!
تحو"ل

قاcKI على: ! Pمثلة

 'إلعالÜ ))سائل 'إلنترنت
'الجتماع=ة

ف]م ك=ف=ة 'ستخد'Ü 'لكمب=وتر2 
معالجة 'لنصو~2 'إلنترنت2 
 Y('لبر6د 'إللكتر)ني2 )جد'(
Öلب=انا[2 برنامج 'لعر'

'لشخص=ة 'لعالقا[  'لزمالء مع 'لفعاY 'لتو'صل
 DصحاQ )مختلف )'لعمالء
'لمصلحة

N7ق=ا 'لتأث=ر )'ل]اÜ 'آلخر6ن 7عما 
Äمشتر iل]د

'ستما0 'الستما0 باBتماÜ )'ضح 
توض=ح 'لغرÖ )مضمو3 

محا7ثة

م]ا9'[ 'للغة 'لمحل=ة 'لتو'صل شف]=ا )كتاب=اd( 2لك 
باستخد'Ü 'لمصطلحا[ 'لمحل=ة

)'لتعاب=ر 'لمستخدمة في 
منطقتك )صناعة مع=نة

N9'7M 'إلشر'i على )توج=9M( vشا7
'لموVف=ن في 'لنجاq في Mنجا{

i'دBأل'( Üلم]ا'
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)لمMاL(K )لقابلة للتحو"ل!
تحو"ل

قاcKI على: ! Pمثلة

'لمنظمة 'ستخد'Ü 'لخا~ بك 'لوقت 
)'لطاقة )'لمو'79 بطر6قة 

فعالة

'لتخط=ط )ضع تصو9 الحت=اجا[ 
'لمستقبل )'لحلوY لتلب=ة تلك 

'الحت=اجا[

م]ا9'[ 'لعرÖ 'لتقد6مي 'لحاضر بطر6قة )'ضحة 
Nلكب=ر'( Nللمجموعا[ 'لصغ=ر

Nلحد6ث 'لصغ=ر' 797شة حوY 'لمو'ض=ع 
'لمشتركة )'لمحل=ة مثل 

'لطقس2 'لر6اضة2 )'لمطاعم2 
ÜفالD(

'لعمل 'لجماعي a desired result
'لتعا)3 مع 'آلخر6ن لتحق=ق 

Nنت=جة 'لمرجو

N9'7M 'لوقت  Ü'تحد6د 'أل)لو6ا[ )'اللتز
N7بالمو'ع=د 'لمحد
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6>#ة :"يلة

تصبح 'لمرخصة في م]نتك في كند' 6مكن 3D 6كو3 عمل=ة Pو6لة )مكلفة )صعبة.  'لعد6د من 'لم]ن==ن 'لمتعلم=ن 7)ل=ا تحتاM Lلى
MكماY بعض 'لنماLd لرفع مستوÉ 'لم]ا9'[ D) 'لتعل=م قبل Dن]ا 6مكن 3D تكتب 'متحا3 'لترخ=ص.

كنت=جة لذلك2 قد تفكر 6شتغلو3 بم]ن بد6لة ح=ث 6مكنك نقل 'لم]ا9'[  'لحال=ة2 )'لمعرفة )'لتعل=م2 )'لخبرN في 'لعمل في م]نة 
DخرÉ.  بعض 'لناã الخت=ا9 'م]نة بد6لة' Ä 'خ=ا9 7'ئم.  بعض 'لناã 'خت=ا9 'م]نة مماثلة' في 'لوقت 'لذH تو'صل ''لترخ=ص 

لم]نت]م '. 'لقر'9 6عو7 لك.

ف=ما 6لي بعض 'ألمثلة على م]ن بد6لة.

)لمMنة

)لمMنة

مMنة بد"لةمMنة بد"لة

'لبناء عامل 'لو{9'ء مجلس صانع•

'أل9ض=ا[ ص=انة•

)'لنجا9•

ãم]ند •N9'7M لتو69د سلسلة'

تقني D) فني•

'لمب=عا[ D) فني مستشا9•

Pبي مختبر تقني 'لصح=ة 'لمعلوما[ تقني•

'ألمر'Ö علم في Dخصائي مساعد•

'لتقن=ة 'لمب=عا[ Dخصائي•

ممرضة 'لصح=ة 'لرعا6ة مساعدD Hحد•

•Qلصح=ة 'لرعا6ة مر'

•Qلصح=ة 'لرعا6ة مر'

'لمعلم •Q9مد

'ألكا67مي 'لمستشا9•

•Q(مب=عا[ مند

'جتماع=ة Dخصائ=ة 'لمجتمع عامل•

مستشا9•

مستوPنة 'لعمل•

Wي/ا" فرe ع16 

مثل معظم 'لو'فد6ن 'لجدM 7لى كند'2 فسوi تو'جv 'لعد6د من 'لعو'ئق في 'لعثو9 على عمل في مستوÉ 'لم]ا9'[ 'لخاصة بك.  
عندما كنت تعمل2 فسوi تو'ج6D vضا 'لعد6د من 'لحو'جز 'لضمن=ة )'لعلن=ة.
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كما :و )لحاF مع )لعد"د من )لو)فد"ن )لجدA <Iسو1 تشعر )لضغط على )لعثوK على äA(فة في PقرA xقت 
ممكن للوفاء بالتز)ماتMا )لمال(ة> Aتشعر Aكأنك قد lعاcI تأس(س نفسك مMن(ا في كند).

!ال,تفا"; 6' /6يع b"6ا2 !لت,+ية +!ل:ر!6ج !ل6ق"6ة !ل6كا' !لB[ تعيj فيه.

BW! لF يك' ل"يd !ل6>ا*!2 !لكافية في !للغة !إل#/ليزية D+ !لفر#,ية@ +5^+* "*+? !للغة.

.F<لغة 6>#ت:+ F<تUيك+' ي/ي" !للغة 6' 56اف 'D Kعلى !ل6ر H/في 6كا' !لع16 !لك#"[@ ي Nلل#/ا

5تى تأBb !لفرPة +!ل+ق2 الكت,اH !ل6>ا*!2 !للغ+ية !ل6#ا,:ة.

 iلذ'ت=ة ')تعر' Nتغط=ة 'لرسالة ')' 'لس=ر' 'Hلى 'على غر'9 'لكندM Lتحتا iفي 'لبحث عن عمل 'لخاصة بك2 سو Dعندما تبد
ك=ف تتصرi في' مقابلة 'لعمل 'لكند6ة.

Mجر'ء 'لبحوà للعثو9 على 'لشركا[ )'لمؤسسا[ 'لتي توVف 'لناã في مجاY عملك. مو'قع 'لبحث 'لز6اN9 'لم]مة مثل:
¥http://www.jobbank.gc.ca/home-eng.do?lang=eng 
¥www.indeed.ca
¥www.wowjobs.ca
¥www.workopolis.com

)BناÄ 'لعد6د من 'ألش=اء 'لتي قد تحتاM Lلى 3D 6كو3 قبل 3D 6مكنك 'لحصوY على )V=فة ج=دN في مجاY عملك:

م]ا9'[ 'التصاY 'لمستوÉ 'لمناسب للعمل بنجاq في م]نتك •

''العتما7' 'لم]نة 'لخاصة بكdM 2' كا3 6نظم•

شبكة 'لم]ن=ة•

'لم]ا9'[ 'لناعمة )خبرN 'لعمل 'لكند6ة•

'لم]ا9'[ 'لال{مة لكتابة 'لس=رN 'لذ'ت=ة 'لكندH )غطاء 'لرسالة•

'لمقابلة Dسئلة غر'9 على 'لكندH على 'لر7 ك=ف=ة في م]ا9'[•

•Hلمعرفة )'لف]م لثقافة مكا3 'لعمل 'لكند'
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6>ا*!2 !لت+!1P في 6كا' !لع16

م]ا9'[ 'التصاB Yي )'حدN من BDم 'لم]ا9'[ 'لتي تحتاج]ا لالستقر'9 بنجاq في كند' )'لعثو9 على )V=فة ج=دN.  )في كند'2 
كنت مؤBالً لفصوY 97'س=ة مجان=ة.

 Dلفرنس=ة2 نقع في خطأ 'العتقا7 بأ3 م]ا9'ت]م 'للغو6ة كاف=ة2 )تبد' (D لعد6د من 'لو'فد6ن 'لجد27 'لذ6ن 6تكلمو3 بعض 'إلنكل=ز6ة'
على 'لفو9 6بحثو3 عن عمل.

'ختا9)' عدÜ حضوã(97 9 'للغة. تحتاM Lلى 3D 6كو3 مستوÉ 'للغة 'لمناسبة باإلضافة Mلى ف]م 'التصاال[ ''لمحلي' لتكو3 
 QصحاD لم 6كن لد6ك لغة 'dM Nفة 'لبقاء على ق=د 'لح=ا=V( لعمل على' (D ل=ن عن 'لعملPلعا' Hناجحة.  قد تجد نفسك 6جر

'لم]ا9'[ 'لطلب.

'لتو'صل Bو Dكثر من مجر7 'لتحدà بلغة. dلك Bو 'لقدN9 على 'لتعب=ر عن نفسك بشكل فعاY بطر6قة غ=ر مناسبة Mلى 'لمكا3 
'لذH تع=ش ف=v. ما 6عن=B vذ' Bو 3D عل=ك 3D تكو3 على 97'6ة بلغة محل=ة2 )'لتعب=ر'[ 'لعام=ة )'لسلوك=ا[ غ=ر 'للفظ=ة 

)'لفكاBة.

)للغو"ة مMاK)تك تقد"ر في نبالغ ال

xباKP تتطلب )لعمل L(KاMم Fالتصا( Üلعالي )لمستو(

) ''ختبا9. لاللفرنسي2 )تق==م 'للغة Bو N'7DCLB 'لق=اã 'لمستخدمة في كند' لتق==م 'للغة 'إلنجل=ز6ة Bي ''لمع=ا9 'للغة 'لكند6ة (
'Niveaux) لغو6ة كند6=نز Nلكفاء' H7 NCLC.تق==م لغة مجان=ة. 6مكن كالة خدمة 'لالجئ=ن 'لمحل=ة 6ح=لك الختبا9 تق==م 'للغة .(

 اللتحدà )'لقر'ءN )'الستماCLB (D NCLC 7 0للحصوY على )V=فة ج=د2N بصفة عامة2 تحتاM Lلى 97جة 'لحد 'أل7نى من 
Éلى مستوM L2 'لممرضا[ تحتاYمطالب 'حتالل]م. على سب=ل 'لمثا ãساD على علىD للغة' Éلكتابة. بعض 'لم]ن تتطلب مستو'(

لغة 'لعالي.

dM' كنت 7Dناì نقاP 'لحد 'أل7نى في HD فئة2 عل=ك 3D تنظر بقوD Nخذ فئة لغة.

Lر+8 !لك#"ية !لL6تركة +!لتع:ير!2 !ال8Pال5ية

كل بلد Aلغة Ö"I لغة خاصة بMا A)لتعاب(ر )لعام(ة. lال ql) فMم )لمصطلحاA L)لتعاب(ر )لمستخدمة في كند) 
AمMنتك> فلن تكوN باKعا AفعاF في مMنتك.

!لتعا:ير Yي !لع:ا*!2 !لتي ي,تb"6>ا !ل#ا? في لغة !ل5يا; !لي+6ية@ !لتي ال 6ع#ى@ لك#>ا 6ف>+6ة.
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قد مMنتك P"ضا )ستخد)t )لمختصر)A L)لمصطلحاL )لتقن(ة )لتي قد تكوN غ(ر مألوفة لك.  من )لمMم NP تعلم

AفMم :ذ; )لمصطلحاL لتتمكن من )لنجا} في ح(اتك )لمMن(ة.

.gرbأل! Fيق+1 !ل6تكل 'D 1+أ1 6ا ي5ا,! @F<2 ال تف#D لع:ا*; !لتي! +D تع:ير@ لغة fع#" ,6ا

.1 )لتذ"(ل في A)لتعاب(ر )لكند"ة )لشائعة )لمصطلحاL ببعض قائمة على )ال_الu "مكن

!لر:8 !لL:كي

 في )لمائة من جم(ع )لوäائف "تم )إلعالN ')بدA .'P:ذ) ما "سمى في سو� )لعمل "مخف(ة".80في كند)> 

كم]اجر جد6د2 قد تعرi سوÉ عد7 قل=ل من 'لناã في كند'.  س=كو3 لد6ك للعمل بنشاP بناء )تطو6ر شبكة 'التصاY 'لشخص=ة 
)'لم]ن=ة.

'لتو'صل Bو حوY 'تصاال[ بناء )عالقا[ Pو6لة 'ألمد مع 'التصاال[ 'لم]ن=ة.  'لتو'صل Bو 'ستر'ت=ج=ة فعالة للمساعدN في 
كشف فر~ 'لعمل 'لمخف=ة.

فو'ئد 'لشبكا[ بالنسبة لك Bي:

بناء عالقا[•
{6اN7 فر~•
9فع مكانة•
كسب 'لمشوN9 )'لدعم•
'إلحاال[ تول=د•
•Nتكو6ن صد'قا[ جد6د

تعلم ك=ف=ة 'شبكة' غ=ر فعاY )'حدN من DقوÉ 'أل7)'[ 6مكن للفر7 'ستخد'Ü للمضي قدما في 'لح=اN 'لشخص=ة )'لم]ن=ة.

Mل=ك بعض 'لخطو'[ لتصبح ملتقى لتباY7 ناجحة.
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كيM ي6ك' D' تP:ح 6لتقى لت:ا"1 #ا/ح

L(لخطو( Öما "جب فعل !

lعد)I قدما
1  نقا_ على )لتعر1

cبك )لخاصة )لقو
)ضع قائمة من مو'Bبك2 )نقاP 'لقوN )مجموعا[ 'لم]ا9'[•

2 )لناÄ تحد"د •ً تحد6د 'ألشخا~ 'لذ6ن تعرف]م مسبقا
• Y2 'لجمع=ا[ 'إلثن=ة2 فصوHD 2Nلجد6د' ã3 6جتمع 'لناD تحد6د ح=ث 6مكنك

97'س=ة2 )'لمر'كز 'لمجتمع=ةD 2جسا2Ü مو'ضع 'لمتطوع=ن2 'لمو'ضع 
'إل9شا27 'جتماعا[ Mعالم=ة2 6نكد6ن2 'لتغر6د

تحد6د فر~ 'لشبكة 'لم]ن=ةHD 2 من 'لمؤتمر'[ )'جتماعا[ 'لر'بطة •
'لم]ن=ة

3 çلخاصة بك.• )لبحو' Yفي لج]ا[ 'التصا=Vلو' (D لصناعة' (D في 'لشركة àألبحا'
4  KP NP"د كنت ما خطة

FقوP

تحد6د ك=ف 6مكنك 3D تساعد 'لشعب 'آل3 )في 'لمستقبل•
)ضع بعض 'ألسئلة 'لتي 6مكنك 3D تطلب ج]ة 'التصاY 'لخاصة بك عن •

'لخبرN )'لتجربة
 لتسل=ط 'لضوء على 'سمك2 )'لخلف=ةM1-2 2عد'7 نصي 'ست]اللي 7ق=قة •

)'لم]ا9'[ )'إلنجا{'[ (غالباً ما 6شاM 9لى مصعد 'لملعب)
ال تسأY عن )V=فة•
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! Kحضو çلحد( Lلشبكا(

5 للتو)صل )لوقت تكر"س حدBD 7د'فا لنفسك.  تحد6د عد7 'التصاال[ سوi 6جتمع مع كل Dسبو0•
'لتعرi على 'لناã في 'لمناسبا[ لتلب=ة•

6 Nمرئ(ة تكو •Nلجد6د' ãلترك=ز على 'جتما0 'لنا'
Mشر'Ä 'لناã في 'لمحا7ثة•
Pلب 'لمعلوما[ )'لمشوN9.  ال تسأY عن )V=فة.•
في محا)لة إل6جا7 مصالح مشتركة•
'سأY عن مقدما[ )'إلحاال[•

7 lنMاء ك(ف(ة نحو ن]ا6ة HD محا7ثة2 نسأY ك=ف 6مكنك 3D تساعد•
تباY7 بطاقا[ 'ألعماY (جعل )'حدN لنفسك حتى كنت موVفا)•
•Yلى 'لبقاء على 'تصاM ل]م كنت تتطلع Yم على 'لمحا7ثة )نقوBشكرD

Fلمتابعة من خال(A لمتابعة(
8 )تصاF على )لبقاء •Nلجد6د' Yمع ج]ا[ 'التصا Yلبقاء على 'تصا'

9MساY شكر' لكم عبر 'لبر6د 'إللكتر)ني D) 'لبطاقة Mلى ج]ا[ 'التصاY 'لخاصة بك •
جد6دN أل6ة مساعد2N )'إلحاال[ D) 'لمو'79 , / 'نv 6شاPر

9 نشطة تبقى تبقى نشطة على )سائل 'إلعالÜ 'الجتماع=ة مع ج]ا[ 'التصاY )'التصاال[ 'لمرتقبة•
dM' كنت قطعت على نفس]ا 'لتز'ما للمساعد2N من خالY متابعة مع عدكم•

Hع" !ل6لعP6

 Nمصعد 'لملعب ملخص مختصر جد'ً عنك )عن 'لق=مة 'لخاصة بك لصاحب عمل 'لمرتقب.  'سم ''لملعب 'لمصعد' 6عكس فكر
 ثان=ة تقر6با.D30نv من 'لممكن لتقد6م ملخص عنك في 'لوقت 'لذH 6ستغرقv لركوQ 'لمصعد - 

 Ü'من نوع]ا.  'ستخد Nبسرعة2 )تسل=ط 'لضوء على ما 6جعلك فر6د Ä9جم]و ìنتبا' Pلتقا'( ÜتماB' Qلجذ N3 تكو3 مستعدD 6جب
'لخا~ بك 'لملعب 'لمصعد عندما 'لشبكا[ )مقابال[ 'لعمل.

)ف=ما 6لي 'لخطو'[ لتطو6ر 'Ö9 'لملعب مصعد:
تح=ة )مقدمة (مصافحة): 'سم )م]نة•
'لترك=ز على 'إلنجا{'[ 'لملموسة )'لم]ا9'[•
تسل=ط 'لضوء على 'لطابع 'لفر6د 'لخا~ بك: 'لتفك=ر في ما 6م=ز حقا عملك )'لخبرN بغض 'لنظر عن 'آلخر6ن في •

مجاY عملك.
تحد6د 'إلنجا{'[ )'لم]ا9'[ 'لتي من شأن]ا 3D تكو3 من Dكبر قد9 من 'الBتماM Üلى 'لمستمع 'لخا~•
7)لة ما 6مكنك 'لق=اÜ بv بالنسبة ل]م•

تكو3 على 'ستعد'7 لإلجابة على 'ألسئلة. 'لسماq 'لمستمع 6سمع 'اللتز'Ü في صوتك )كلماتك. جعل 'لع=ن 'التصاY 'لمباشر.

6بق=v قص=رN.  تحس=ن مصعد 'لملعب 'لخا~ بك عندما ح=اتك 'لم]ن=ة 6نمو )6تغ=ر.
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b:ر; !لع16 !لك#"ية

'لعد6د من 9DباQ 'لعمل 'لكند6ة غ=ر متأكد ما dM' كا3 س=كو3 "مناسباً" في 'لمنظمة.  "حسن صالح" 6عني 3D لد6ك 'لم]ا9'[ 
'لمطلوبة )'لخبرD( 2Nخالق=ا[ 'لعمل )'لشخص=ة أل)لئك 'لذ6ن 6عملو3 حال=ا في 'لمنظمة.

)قد 6تساءY صاحب 'لعمل dM' كا3 لد6ك 'لم]ا9'[ 'للغو6ة 'لكاف=ة )على علم بالمعا6=ر 'لكند6ة في مكا3 'لعمل2 )'لتكنولوج=ا[ 
)'لثقافة.  9DباQ 'لعمل قد M{'لة 6مكنك من 'الخت=ا9 )توV=ف 'لعمل=ة بسبب مخا)ف]م.  الحظ Dنv من غ=ر 'لقانوني في مقاPعة 

D)نتا69و تتطلب خبرN 'لعمل 'لكند6ة.

BناÄ عدP Nر, الكتساQ خبرN 'لعمل 'لكند6ة:
'لتطو0•

'لوV=فة 'لظل•
'لتد69ب 'لد'خلي•
عمل مؤقت•

'لعمل 'لتطوعي

'لعمل 'لتطوعي مكا3 عملك ألH مرتب.  )من 'لشائع جد' )d'[ ق=مة عال=ة في كند'. معظم 'لكند6=ن 'لتطوP 0و'Y ح=ات]م 
)'لم]ن=ة.

لك كقاÜ7 جد6د Mلى كند'2 )'لعمل 'لتطوعي 6وفر 'لعد6د من 'لمز'6ا:
سوi تحسن Mلى حد كب=ر م]ا9'[ 'التصاY 'لخاصة بك )ف]م ''لم]ا9'[ 'لناعمة'¥
¥Yألعما' Q'7è تتعلم iسو
¥Nتكو6ن صد'قا[ جد6د
بناء شبكا[ 'التصاY 'لخاصة بك¥
'كتساQ 'لخبرN 'لعمل=ة )فر~ عمل 'لمر'جع. ¥

  http://volunteer.ca/volunteer-centres 6مكنك 'لعثو9 على فر~ 'لتطو0 في:

'لوV=فة 'لتظل=ل

'لوV=فة 'لتظل=ل ح=ث كنت 'سأY 'لناã في 'لشبكة 'لم]ن=ة 'لخاصة بك dM' كنت تستط=ع قضاء بعض 'لوقت في 'لشركة 'لتعلم 
عن )Vائف مختلفة تتصل بمجاY عملك.  6مكنك متابعة شخص ما حوY لمدN 6وÜ )'حد.  Dنت سوi تتعلم حوY ثقافة مكا3 

'لعمل )'التصاال[ 'لتجا69ة )'لحد6ث 'لصغ=ر2N )قد كسب 'لمر'جع 'لم]مة 'لكند6ة.

منح 'لتد69ب 'لد'خلي

منح 'لتد69ب 'لد'خلي: كنت تعمل لصالح Q9 عمل2 )'لحكومة تدعم 'لر'تب 'لخا~ بك.  Bذ' غ=ر متوفر لجم=ع 'لم]ن.  تحقق 
مع )كالة 'لتوP=ن 'لمحلي 'لخا~.  قد 6كوB 3ناÄ 'نتظا9 'لقو'ئم. Dضف 'سمك في )قت مبكر ل=كو3 على قائمة 'النتظا9.
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معلمة Bو 'لشخص 'لذH 6وجè vخر)3 لمساعدت]م على تحق=ق BDد'ف]م 'لشخص=ة )/D) 'لم]ن=ة.  'لد)9 'لذH 6مكن 3D تكو3 
9سم=ة D) غ=ر 9سم=ة. 6مكن 3D 6كو3 مستشاD 9) مو79 موثو, ب2v مد2Q9 نموdجا 6حتذÉ بD 2vحد كبا9 'لمد6ر6ن D) 'لشخص 

'لذH 6وفر 'لدعم 'لعاPفي.

عا2N7 'لموج]=ن تباY7 'لمعرفة2 )توف=ر 'لتوج=v )'لمشوN9 بشأ3 'لوVائف لمو'79 )ثقافة مكا3 'لعمل )فر~ 'لتو'صل2 )تقد6م 
.  'لموج]=ن تساعدÄ على 'لشعو9 بالر'حة مع 'لتر)6ج 'لذ'تيB( 2و تكت=ك 'لكندH من Dجل 'لحصوY على mentee'لتشج=ع لل

الحظت )'لحصوY على )V=فة.

+6عل6ه ي6ك' D' تلعH "+*! ق+يا في تbفيM !ال#تقا1 !لbاPة :d في 6كا' !لع16 !لك#"[

عندما كنت موVفاP' 2لب مد6رdM Ä' كانت 'لمنظمة لد6]ا برنامج معلمdM (D v' كا3 شخص ما 6مكن 3D 6كو3 معلمv 'لخا~. 
نطلب من معلمv لمساعدتك على ف]م ك=ف=ة تفس=ر ثقافة مكا3 'لعمل 'لكند6ة2 )'لثقافة 'لتنظ=م=ة )ما Bي 'لتوقعا[ بأنv ''لموVف 

.v=لشركة 6ترتب عل' ìذB لج=د' في'

'سأY معلمv لمساعدتك على ف]م قو'عد )Dعر'i 'لب=ئة 'لجد6دN - ما Bي توقعا[ 'لعمل 'لجماعي2 )توقعا[ 'لمد6ر6ن 
)'لمالحظا[ 'لبناء2N 'النخر'P في نقاù صغ=ر2 مفاB=م 'لوقت )'اللتز'Ü بالمو'ع=د2 )ك=ف=ة حلوك=ف=ة 'لنز'عا[ في مكا3 'لعمل 

)مكا3 'لعمل Q'7è )ما 'لمسا)'N في مكا3 'لعمل2 6عني في 'لو'قع.

كتا:ة 8bا:ا2 !ل6ق"6ة

خطاQ 'لغطاء 'لملعب 'لمب=عا[ 'لخا~ بك لصاحب 'لعمل نقوY ل]م لماd' 6جب 3D 'تصل بك لمقابلة )لماB 'dي 'ألنسب ل]ذ' 
'لمنصب. تغط=ة 'لرسالة 'لخاصة بك Bو Y(D فرصة إلقنا0 صاحب 'لعمل. 6نبغي 3D تجبر صاحب 'لعمل 6ر6د 3D 6قرD س=رتك 

'لذ'ت=ة.

توفر 'Kسائل )لغال1' معلوماl Lضاف(ة حوF مMاK)تك A)لخبر)L )لتي لم "تم lبر)i:ا في س(رتك )لذ)ت(ة.

تغط=ة 'لرسالة 'لخاصة بك 6جب 'لتقاP 'نتباì مد6ر 'لتوV=ف

عند كتابة 9سالة تغط=ة 'لخا~ بك2 فإ3 'لخطوN 'أل)لى Bي لتحل=ل Mعال3 'لوV=فة )تحد6د BDم 'لم]ا9'[ صاحب 'لعمل تبحث 
عنv. )'لخطوN 'لتال=ة Bي لمعالجة ك=ف س=تم تلب=ة 'حت=اجا[ صاحب 'لعمل.

'لجملة 'أل)لى من تغط=ة 'لرسالة 'لخاصة بك 6نبغي 3D تركز على 'لكبرÉ نقاP 'لب=ع ')'لم]ا9'[ 'لتي )ج]تم Mلى 'لعمل.  على 
سب=ل 'لمثاY: )'حد )عشر6ن عاماً من 'لخبرN في 'لمحاسبة )'لتمو6ل مع سجل حافل في N9'7M 7فتر 'ألستاd 'لعاÜ )'لتقا69ر 
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'لمال=ةN9'7M( 2 نظم 'لمحاسبة2 ))ضع 'لم=ز'ن=ا[ 'لسنو6ة )'لتنبؤ2 مع بناء )'لحفاV على عالقا[ 6Mجاب=ة مع 'لعمالء 'لد'خل==ن 
)'لخا9ج==ن2 مجر7 جزء من 'لمعرفة D 3Dحمل Mلى 'لموقف 'لخا~ بك "N9'7M 'لمال=ة".

N97'ء )'جبا[ 'لمذكوD 3 تتمكن منD ]لرسالة إلثبا' ìذB لجسم' Üنجز[ في  6ستخدD فة. 'لتفك=ر في ما كنت قد=Vعال3 'لوM في
جد6دN.  تشمل 'إلنجا{'[ 'لعمل  'لخاصة بك )'لتي Bي م]ا9'[ قابلة للنقل2 )'لخبرN )'لصفا[ على )V=فة )Vائف 'لسابقة

)'لنتائج في تغط=ة 'لرسالة 'لخاصة بك.  على سب=ل 'لمثاY: )'حد من بالH7 'إلنجا{'[ 'ألخ=رN شملت 'لبدء 'لدخل 'لشامل 
%.90% من 'لوقت ن]ا6ة 'لش]ر )تحس=ن 7قة بنسبة 20)تحل=ل 'لنفقا[ 'لتي خفضت نسبة 

'ختتاÜ تغط=ة 'لرسالة 'لخاصة بك مع ب=ا3 قوH حوY مناقشة 'لم]ا9'[ 'لخاصة بك )'لخبرN )'إلنجا{'[ بمز6د من 'لتفص=ل في 
مقابلة.  مثاD :Yنا سوD iحمل بلدH 'لخبرN )'لتجربة )محرÄ 'لشخصي. Dنا مستعد للتحدH 'لمقبل في مس=رتي2 )نتطلع Mلى لقاء 

لمناقشة مؤBالتي Dكثر بالكامل.

 'لر)ماني 'لجد6د 'لوقت' مع 12 نقطة D) 'لخط بنط 6Arial 11جب 3D تكو3 9سالتكم تغط=ة س]لة 'لقر'ءN.  'ستخد'Ü ''لخط 
 'Qخطا'  .'H7و'مش 'لعاB'1-2.لنحو6ة' (D 3 تتضمن ال 'ألخطاء 'إلمالئ=ةD 6نبغي  .Yقصى في 'لطوD صفحا[ كحد 

معظم 'لوكاال[ 'لتسو6ة سوi تساعدÄ على Mعد'7 9سالة 'لتغط=ة Dساس=ة D) 6مكنك 'ستئجا9 شخص لكتابة 'لرسالة غطاء لك.

.2 )لتذ"(ل في )إلنكل(ز"ة باللغة خطاباL نموwq على )ال_الu "مكن

 
) !لكتا:ةCV!ل,ير; !لB!تية (

عندما كنت تقوÜ بتطب=ق لوVائف في كند'2 6توقع 3D تقدÜ س=رتك d'ت=ة مع 9سالة تغط=ة 'لخاصة بك.  'لس=رN 'لذ'ت=ة 'لخاصة بك 
.Y بتطب=ق Üلم]مة 'لتي تقو' ì3 6كو3 ''لكند6ة على غر'9' ) 'مخصص' ل]ذD 6جب

-'لنمط 'لكندH؟CVما Bو '

 صفحا[ كحد Dقصى في 'لطوY 2ملخص من 'لخبرN في 'لعمل )'لتعل=م تسل=ط 'لضوء على 'إلنجا{'[ 'لرئ=س=ة 'لخاصة بك.  
 'لر)مان=ة 'لجد6دN تا6مز بنط 'لخط مع DحجاÜ 'ل]و'مش 'عاD  .'H7نv ال 6حتوH على B(Arial 11 (D 12و مكتوQ في نقطة 

صوD N9) معلوما[ شخص=ة مثل 'لجنس D) 'لعمر2 )'لحالة 'لز)'ج=ة2 'سم 'أل2Q 'لد6ن D) 'لد9جا[.  )6ستخدÜ 'ألفعاY عمل 
لوصف كل 'لمو'Bب )'لقوN )'إلنجا{.

d'ت=ة Dساس=ة' سر7 مختلف 9DباQ 'لعمل )'لمسؤ)ل=ا[ 'لخاصة بك.  )مع dلك2  'لس=رM' Nعد'7 على تساعدÄ سوi 'لتسو6ة 'لوكاال[ معظم
6جب 3D تكو3 علم 3D 'لس=رN 'لذ'ت=ة سوi ال 'تخص=ص' لكل Mعال3 'لوVائف )من غ=ر 'لمرجح 3D تصف 'إلنجا{'[ 'لخاصة بك.  )6توقع

للق=اÜ بذلك بنفسك.

تذكر Dنك سوi تتنافس مع 'لمتقدم=ن 'لكندH 'لمولد 'لذ6ن 6عرفو3 ك=ف=ة كتابة '9سالة تغط=ة مخصصة' )'ستئناi. تر6د س=رتك 
'لذ'ت=ة الحظت '3 6كو3 من ب=ن مئا[ 'لطلبا[ 'لتي تتلقاBا 9DباQ 'لعمل لكل )V=فة تم 'إلعال3 عن]ا.

 )'الحت=اجا[ لد6ك 6كو3D 3 6جب كافة معالجة 6مكنك ضما3.  بك 'لخاصة 'لذ'ت=ة 'لس=رN تخص=ص عن]ا2 'لمعلن )V=فة لكل بالنسبة
6Dة Bنا3D Ä من تأكد.  بك 'لخاصة 'إلنجا{'[ ق=اã 6مكنك Dنv من تأكد.  فقط بك 'لخاصة 'لمسؤ)ل=ا[ قائمة ال  .Mنجا{'تك تشمل.  'لمطلوبة
.'لنحوD H) 'إلمالئي 'لتدق=ق في Dخطاء
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ت5تاX !ل,ير !لB!تية ليك+' ك6يا +UW>ا* !إل#/اm!2 :"ال 6' ال.5ة !ل+!/:ا2 +!لl,6+ليا2.

.3 )لتذ"(ل في )لعثوK "مكن "ستأنف ع(نة

6قا:لة 6>6ة !لت5^ير

6جب 3D تكو3 قاN97 على )صف 'لخا~ بك 'لم]ا9'[ )'لخبر'[ )'إلنجا{'[

KPباx )لعمل )لكند"ة تر"د موäف(Mا المتالÑ مMاK)L محدcI للوä(فة> A)الحتالxKA F )لعمل.  KPباx )لعمل 
تر"د NP "كوN لد"ك )لمMاL(K )لل(نة )لقابلة للتحو"ل.

ق" ت/" D 'D,.لة !ل6قا:لة تتD 1Pكثر Wلى !ل6>ا*!2 !لbاPة :d لي#ة.

عندما 6تم 'التصاY بك إلجر'ء مقابلةM 2جر'ء 'لبحوà 'لخاصة بك عن 'لشركة. قر'ءN جم=ع 'لوثائق 'لتي 6مكن عن 'لرسالة 
)'ألBد'i )'لس=اسا[ )'لبر'مج 'لشركة )'لخدما[. {6اN9 منظمة قبل 'لمقابلة. 6تجوY في 'ألماكن 'لعامة للمنظمة للحصوY على 

فكرN عن ك=ف=ة 'للباã 'لموVف=ن )'لتفاعل.

'd' و 'ختبا9 لك لمعرفة ماB نا؟ صاحب 'لعملB تر6د 'لعمل 'dلما (D لشركة' ìذB عن iتعر 'dلمقابلة2 قد 6طلب منك: ما' Yخال(
كنت 'ستعد للمقابلة عن Pر6ق Mجر'ء 'لبحوà. فإنv 6دY على 3D كنت Dخذ[ 'لمباN97 )'متالÄ 'لم]ا9'[ 'لبحث=ة.

9DباQ 'لعمل 'لكند6ة Pرq 'ألسئلة مقابلة 'لسلوك=ة. تستخدD Üسئلة 'لمقابلة 'لسلوك=ة للحصوY على فكرdM N' كا3 لد6ك 'لم]ا9'[ 
)'لكفاء'[ 'لمطلوبة ل]ذ' 'لمنصب. )Bي تركز Dكثر على 'لخبر'[ )'لسلوك=ا[ )'لمعاi9 )'لم]ا9'[ )'لقدD  .]'9فضل Pر6قة 
للتحض=ر ألسئلة 'لمقابلة 'لسلوك=ة Bي 97'سة 7عا6ة لم]ا9'[ )سما[ صاحب 'لعمل 6ر6د. BذB ìي 'لم]ا9'[ 'لتي من 'لمرجح 

3D تركز 'لمقابال[ على.

.Nمثلة من )'قع 'لح=اD لنقطة تدعم]ا' ìذB لىM( N3 تكو3 79)7كم موجزD سئلة 'لمقابلة 'لمحتملة )'لر7)7. 6جبD لتفك=ر في'

قد 6طلب منك Dسئلة حوY م]ا9'[ 'لعمل 'لجماعي لتحد6د ما dM' كنت تعمل بشكل ج=د مع 'آلخر6ن. dM' كا3 س=تم 'لموVف=ن 
 (D ك=ف=ة 'لتعامل مع 'لصر'0 لك Yتحف=ز 'آلخر6ن. قد 6طلب منك حو( N9'7M( N7ك=ف=ة ق=ا Yسئلة حوD لتقا69ر لكم2 ثم نتوقع'

مشاكل D) حاال[ حل]ا.

قد 6طلب منك عن نقاP قوتك )نقاP ضعفك. P 'dMلب منك 3D تصف ضعفdD 2كر dلك بطر6قة 6Mجاب=ة.  على سب=ل 'لمثاY: في 
بعض 'ألح=اD 3قضي 'لكث=ر من 'لوقت في 'لعمل )ل=س ما 6كفي من 'لوقت مع عائلتي. ال بد لي من تعلم لتكوD 3كثر تو'{نا.

في م]نتك. مطالبتك تتم قد 'لتي 'لسلوك=ة 'ألسئلة من Dمثلة على للعثو9 'لبحث
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)سوi 6طلب منك 6Dضا dM' كا3 لد6ك D HDسئلة في ن]ا6ة 'لمقابلة2 لذ' تعد لطرD qسئلة.  عدP ÜرD qسئلة حوY 'لر'تب )'لبدال[ 

ك]ذB ìي 'ألش=اء 'لتي 6مكنك 'لتفا)Ö بمجر7 عرÖ 'لموقف.

dM' كنت تحصل 'لعصبي Dثناء 'لمقابال[B( 2نا 'ستر'ت=ج=ت=ن:

•Y'خذ نفسا عم=قا قبل 'إلجابة على سؤ
PDلب 'لمقابلة لتكر'9 'لسؤ'Y كتكت=ك ل=عط=ك 'لمز6د من 'لوقت للتفك=ر في 'لر7•

 Üك=ف=ة 'لر7 على 'ألسئلة 'لمحتملة.  تقد Yكر لك حوdD 3D لى مقابلة.  'لمالحظا[ 6مكنM ]3 تأخذ 'لوثائق )'لمالحظاD 6مكنك
)كاال[ تسو6ة 'لعد6د من M ]'9(7عد'7 'لمقابلة 'لتي 6مكنك حضو9 مجاناً.

كنت تر6د 3D تجعل Y(D 'نطبا0 ج=د.  خطة ما سوi ترتدv6 للمقابلة.  'عتما7' على 'الحتال2Y 6جب 3D 'للباã قل=ال Dكثر 9سم=ة 
 NDلمر' Yقد6مة تقو Nقاعد ÄناB(  .Y7ألحذ6ة. تجنب 'لصنا'( Q9'9تد'ء 'لجو' Y9تد'ء 'لعمل. 6جب على 'لرجا' N7عا ãمما 'لنا

 6DلوY/سبتمبر.  ال 6تم تطب=ق Bذì 'لقاعدN تماما6D 24 2ا9/ما6و-624نبغي Mال '9تد'ء Dحذ6ة ب=ضاء )تحمل حق=بة 6د ب=ضاء من 
)لكن لمقابلة عمل2 قد ترغب في 3D 'عتبر ق=د 'لنظر.  تجنب )ضع 'لط=ب D) 9'ئحة قو6ة بعد 'لحالقة.  'لعد6د من Dماكن 'لعمل 

'لكند6ة خال=ة من 9'ئحة.

D 3Dفضل Pر6قة لإلجابة على Dسئلة 'لمقابلة 'لسلوك=ة 'ستخد'Ü تقن=ة ستا9:

تقد6م 'أل)ضا0 'ألخ=رD N) تحدB Hل )جد[ نفسك في 'لحالة:
.vصف ما كا3 لد6ك لتحق=ق( 'لم]مة:

)صف ما فعلت2 لماd' فعلت dلك )ما 'لبد'ئل. 'لعمل:
تقد6م نتائج 'إلجر'ء'[ 'لخاصة بك2 )ك=ف 6مكنك 'لوفاء باألBد'i 'لخاصة بك2 )ما تعلمتv من  'لنتائج:

'لتجربة.

.4 )لتذ"(ل في عل(Mا )لعثوK "مكن lAجاباL ع(نة )لمقابلة Pسئلة

ت+فر فرe !لع16

 Yعلى 'لمرتب.  'سأ Ö(فة.  6مكنك 'لبدء بالتفا=Vلو' Öكنت تقبل عر 'dM 9فة.  'آل23 حا3 'لوقت ل=قر=V( كنت عرضت على
ما Bي 'لفو'ئد 'لتي 6تم تضم=ن.  'سأY عن ساعا[ )6DاÜ 'لعمل2 )س=اسة 'لعمل 'إلضافي )خطط 'لمعاشا[ 'لتقاعد6ة2 

)'إلجا{'[.  'سأdM Y' كنت 'لنقاب=ة ('التحا7س=تم خصم 'لرسوÜ من 'لر'تب 'لخا~ بك).   ثم تقرdM 9' كنت قبوD Y) 9فض Bذ' 
.Öلعر'

'dM فة على تحصل لم=V( Öستدعاء 'لمقابلة2 بعد عر' (D إللكتر)ني  'لبر6د'HR لتحس=ن vما 6مكنك فعل YسأD( لمقابلة' (D لشخص' 
م]ا9'[ 'لمقابلة 'لخاصة بك )سائر مجاال[ 'لم]ا9'[ 'لتي تحتاM Lلى تطو6ر.  Dشكر 'لشخص على 79)7 فعل]م )على Mتاحة 'لفرصة 

إلجر'ء مقابال[ مع]م.
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d:6ا2 6' *!ت+Pbل!

'لمعاشا[ 'لتقاعد6ة

 معاشا[ )مكافآ[ 'لتقاعد عند 'لمساBم=ن2 )تصبح B (CPPو برنامج للعماD( YسرBم. 6وفر CPPخطة معاù 'لتقاعد 'لكند6ة (
'لمعوق=ن D) 6مو[.  معظم 'ألفر'7 'لذ6ن 6عملو3 في كند' تساBم في حزQ 'لشعب 'لكمبوQ9  .H7 عملك سوi 6قتطع 

 مباشرN من DجوB9م 'لخا~ بك.  )6ستند Bذ' 'لمبلغ 'لذH تدفعv على 9'تبك.CPP'الشتر'كا[ 

قد 6كو3 صاحب 'لعمل 6Dضا خطة 'لمعاشا[ 'لتقاعد6ة 'لتي كنت 'لمساBمة في كل فترN 'لدفع. )ستتخذ 'قتطاعا[ من DجوB9م 
عن خطة 'لمعاشا[ 'لتقاعد6ة للشركة.

'لضر'ئب

 Nتقتطع ضر'ئب 'لدخل مباشر iعملك سو Q9 .جم=ع 'لمق=م=ن في كند' 7فع ضر6بة 'لدخل على 'لدخل تلقو' على مد'9 'لسنة
.i(لظر' N6ستند على مبلغ ضر6بة 'لدخل خصم على 9'تبك )'ألسر iم 'لخا~ بك. )سوB9جوD من

 ن=ساD/3بر6ل من كل عا2Ü ستحد7 'لحكومة dM' كنت تدفع 'لكث=رdM 2' كا3 'ألمر كذلك2 30عندما ملف عو7تك ضر6بة 'لدخل قبل 
HD ضر6بة 'لدخل في YشكاD على Yلى 7فع 'لمز6د.  6مكنك 'لحصوM كنت لم تدفع ما 6كفي2 ثم س=طلب 'dM .79 تحصل على iسو

مكتب بر6د D) على 'إلنترنت.

'dM قمت Äكند' بتر Nلفتر Nقد. 'لكند6ة 'إل6ر'7'[ )كالة تخطر 'لوقت2 من ممتد Lلى تحتاM لسنة لتلك 'لدخل ضر6بة ملف'.

للحصوY على مز6د من 'لمعلوما[ حوY 'لضر'ئب2 6مكنك 3D تطلب من صاحب 'لعمل 'لخا~ بك.  6مكنك 'التصاY بوكالة 
www.cra-arc.gc.ca 'إل6ر'7'[ 'لكند6ة عن Pر6ق 'ل]اتف D) عبر 'إلنترنت على:

للطعو23 'لتي سوi تعطي لك 'لوصوM Yلى 'لمعلوما[ 'لضر6ب=ة 'لخاصة  'لسو6سر6ة 'للجنة لحساQ 'إلنترنت على 'لتسج=ل 6Dضا 6مكنك
بك ) "خطة 'لمعاشا[ 'لتقاعد6ة 'لكند6ة" 'لخاصة بك.

ÉخرD ]خصوما

 2Nلتأم=ن على 'لح=ا' PقساD( 23ألسنا' Lلتأم=ن 'لطبي )عال' PقساD :م 'لخا~ بكB9جوD 6ضا منD على صاحب 'لعمل خصم(
)DقساP 'لعجز على 'لمدÉ 'لطو6لD( 2قساP تأم=ن 'لعمالة.

5ق+n !لU+6في'

'لعمالة )حقو, 'إلنسا3 'لخاصة بك من 'لم]م معرفة متى 6مكنك 'لحصوY على فر~ عمل.

معا"(ر )لعمل

)في كند'B 2ناÄ قو'ن=ن 'لعمل 'لمحل=ة )'التحا67ة لحما6ة 'لعما9D( YباQ 'لعمل. Bذì 'لقو'ن=ن بتع==ن 'لحد 'أل7نى لألجو29 
)ساعا[ 'لعمل )'لعمل 'إلضافي 7فع2 معا6=ر 'لصحة )'لسالمة )Mجا{N 'ألبوM( Nجا{N سنو6ة مدفوعة 'ألجر2 9'تب2 )جبة 
)'الستر'حة )'لحما6ة لألPفاY.  )تر7 تفاص=ل في كل مقاPعة )Mقل=م ")معا6=ر 'لعمالة" )معا6=ر 'لعمل 'التحا67ة لتلك 'لتي 

تندL9 تحت 'تحا67ا 6نظم 'لشركا[ D) 'لصناعا[.
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للحصوY على مز6د من 'لمعلوما[ على 'إلنترنت2 9'جع 'لمو'79 'لتال=ة: "'لمقاPعا[ معا6=ر مكا3 'لعمل": 

www.esdc.gc.ca/en/jobs/workplace/index.page

www.labour.gc.ca/eng/home.shtmlقو'ن=ن 'لعمل 'التحا67ة: 

.d5ق+ق d<في 6كا' !لع16 ع#"6ا ت#ت i"5في !لت n5ل! dل"ي

D*:اH !لع16 ال ي6ك' D' يرفD S' ي"فع لd !ل+ق2 :"1 !ل^ا.ع. 5PDاH !لع16 ال ي6ك' D' ي/:رd على
!لع16 ل,اعا2 !ل6فر8ة.

!BW +D ك+ !لع16 !إل^افيLي +D Sك#2 ترف !BW F<1 تر5يلY +D dل#ا* علي! nلع16 ال ي6ك' !8ال! Hا:*D
.d<لتي ت#ت! gرbأل! n+ل5ق! MU+6كا' !ل

مكا3 'لعمل )'لصحة )'لسالمة

جم=ع 'لعامل=ن في كند' 'لحق في 'لعمل في ب=ئة عمل èمنة )صح=ة. كل مقاPعة )Mقل=م )كذلك 'لحكومة 'التحا67ة2 لد6]ا قو'ن=ن]ا 
'لخاصة.

ل"يd !لn5 في *فS !لع16 غير !آل6#ة.

D 'dMصبحت مر6ضا D) جر6حا على )V=فة2 جم=ع 'لمقاPعا[ )'ألقال=م توفر تعو6ض 'لعماY. 6جب 3D 6خطر صاحب 'لعمل 
'لخا~ بك على 'لفو9. 'التصاY 'لطب=ب )ملف 'لمطالبة 'لتعو6ض للعامل مع مجلس 'لتعو6ض 'لخا~ 'لعماY 'لمحل==ن.

حقو, 'إلنسا3

كند' )كل من 'لمحافظا[ )'ألقال=م 'لتابعة ل]ا لد6]ا قو'ن=ن حقو, 'إلنسا3 'لتي تمنع DصحاQ 'لعمل من 'لتم==ز ضد 'لموVف=ن 
على Dساã 'لجنس D) 'لسن D) 'لعر, D) 'لعنصر D) 'لد6ن D) 'إلعاقة D) 'لتوجv 'لجنسي.

dM' كنت تو'جv 'لتم==ز D) 'لتحرù في Dماكن 'لعمل2 فإ3 'لخطوN 'أل)لى Bي لمحا)لة حل Bذì 'لمسألة مع Q9 عملك. لد6ك 6Dضا
'لحق في تقد6م شكوÉ مع )كالة حقو, 'إلنسا3 'لمحل=ة

www.cashra.ca/links.html لمز6د من 'لمعلوما[ عن حقو, 'إلنسا3 في منطقتك2 'نظر:
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!لعث+* على قا.6ة 6ر/عية لل+Uيفة

لكى "فعلل !
1 'تصل "'ل]=ئة 'لتنظ=م=ة" dM' 6نظم 'لم]نة 'لخاصة بك 

2 تحد6د م]ا9'تك 'لقابلة للنقل

3 'لبدء في بناء شبكة 'التصاY 'لخاصة بك

4 'لتطو0

5 9MساY ''لغالi' '9سالة'

6 Mعد'7 'لس=رN 'لذ'ت=ة 'لخاصة بك

7 'لتقدÜ للوVائف

8 'لتحض=ر لمقابال[ 'لتوV=ف

9 'لحصوY على مساعدdM N' كنت في حاجة Mل=]ا

10 6كو3 'لمر6ض ) "عدM Üعطاء Dعلى"
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: 'الختالفا[ 'لثقاف=ة5'لفصل 

 لغا[ مختلفة.  كما 3D كل مقاPعة لد6]ا ثقافتv 'لفر6دN )'إلحساã بال]و6ة.200)كند' بلد متعد7 'لثقافا[ بما 6ز6د على 

في 'لعمل )'لمكا3 'لذH تع=ش ف=2v سوi تحتاM Lلى م]ا9'[ ب=ن 'لثقافا[ لتكو3 ناجحة.

.Lلخاصة بك ب(ن )لثقافا( L(KاMلم( Kة" الختبا)مسابقة ثقاف" FAحا

6,ا:قة !لثقافية

'لكند6=ن نعتقد Dنv من 'لمقبوY 6كو3 في )قت متأخر قل=الً لعقد 'جتما1.0 .

كاdبة صح=ح

'ألعماY في كند' Bو Dكثر حوY بناء عالقا[ بدال من 'لحصوY على2 .

كاdبة صح=ح

3.YفاPأل'( N3 تأخذ 'لرعا6ة من 'ألسرD 6جب ND3 'لمرD 3(لكند6=ن 6عتقد' .

كاdبة صح=ح

Dصدقاء 'لكندH 'لفرنسي قد تح=ة بعض]م 'لبعض عن Pر6ق 'لتقب=ل4 .

كاdبة صح=ح

5Hبالع=ن مع 'لشخص 'لذ Yعلى 'التصا Vلكند6=ن 6عتقد)3 '3 'لحفا' .

كاdبة صح=ح
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6توقع من 'لمد6ر6ن 'لكند6ة N9'7M بطر6قة 'ستبد'67ة )'لموVف=ن 'لمتوقع نحو 'تبا0 'قتر'حا[ 'لمد6ر )'التجاBا[.6 .

كاdبة صح=ح

'لرجاY 'لكندH قد تقد6D Üد6]م المرND 7)3 'نتظا9 ل]ا تمد6د ل]ا D)ال.7 .

كاdبة صح=ح

'لناã في كند' 6توقع 'لحق في 3D 6ستمع )6ستمع Mل=]ا في 'جتماعا[ بغض 'لنظر عن 9تبتD v) )ضع]م.8 .

كاdبة صح=ح

)في كند'2 من غ=ر 'لمتوقع كبا9 'لمد6ر6ن أل7'ء م]اÜ )ض=عة مثل صنع 'لق]وN للجم=ع M (DعاN7 ترت=ب 'لكر'سي في 9 .
غرفة 'جتما0.

كاdبة صح=ح

10.Hو تقل=د في مكا3 'لعمل 'لكندB د6ةB عطاء' .

كاdبة صح=ح

.)لتال(ة )لصفحة في" ثقاف(ة مسابقة "lجاباL على )لعثوK "مكنك
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! Mجابا[ 'لمسابقة 'لثقاف=ة

كاdبة1 .

كاdبة2 .

كاdبة3 .

صح=ح4 .

صح=ح5 .

كاdبة6 .

صح=ح7 .

صح=ح8 .

كاdبة9 .

كاdبة10 .

Bل فوجئت في 'إلجابا[؟

'لثقافة 6تكو3 من 'لعد6د من 'لمكونا[:

'لق=م•

تفس=ر'[ من تصو9'تنا•
ك=ف ننظر Mلى 'لوقت•
•YفاPمما9سا[ ترب=ة 'أل
'إل6ماء'[•

Q'7è 'لسلوÄ 'الجتماعي•
ك=ف Dننا نحز3•
نظم: 'لس=اس=ة )'لصح=ة )'لقانون=ة2 'لتعل=م2 'الجتماع=ةM 2لخ.•
سلوك=ا[•

فستا3•

•Üلطعا' Y(لعا7'[ 'لغذ'ئ=ة )تنا'
•v=لموس=قى )'لترف'
'حتفاال[•

س=كوB 3ناÄ 7'ئما 'لفر), 'لفر67ة لكن بالنسبة أل)لئك 'لذ6ن Bم من نفس 'لخلف=ة 'لثقاف=ة2 س=كوB 3ناÄ 'لمز6د من 'لق=م 'لمشتركة
)'لسلوك=ا[ )'لتوقعا[.
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!لتP+*!2 +!الفتر!^ا2

)غالبا ما 6ساء تفس=رBا 'الختالفا[ 'لثقاف=ة. نحن 6مكن '3 تبحث في نفس 'لشيء2 )لكن تفس=رنا للما نر'ì قد تكو3 مختلفة جد'.

على سب=ل 'لمثا2Y في كث=ر من 'لثقافا[ 'لشر, 'أل)سطD 2ن]ا تدخل فظ )م]=ن إلV]ا9 باPن 'لقدم=ن.  )في كند'B 2ذì لغة 'لجسد
ل=س لv معنى.

ماd' 6حدà عندما 6تفاعل شخصا3 من Bذì 'لثقافا[ )شخص )'حد 6ظ]ر باPن 'لقدم=ن لD v) ل]ا؟  شخص )'حد قد 6عتقد)3 ش=ئا
من Bذ'2 )قد 6شعر 'لشخص 'آلخر DنD (D vن]ا 6جرH فظ.

:ذ"ن مختلف )لتصوA L(K)الفتر)ضاL "مكن NP تؤثر على ك(ف(ة تفاعل )لناÄ في مكاN )لعمل.

ك6ا !ل+!ف" !ل/"ي" Wلى ك#"!@ ف6' !لD F<6' #تعلF كيM ت5قn !فتر!^اتd 5+1 !لك#"يي' +5+1 6كا' !لع16
!لك#"[

!لقيF !لثقافية +!ل6عتق"!2

مر'جعة بعض 'الختالفا[ 'لثقاف=ة 'لمعممة ب=ن كند' )بعض Dجز'ء DخرÉ من 'لعالم.  'سأY نفسك: ما Bي 'لمعتقد'[ 'لثقاف=ة 
'لخاصة بك )ك=ف 6مكنك VM]ا9 ل]م من خالY 'لسلوÄ 'لخا~ بك؟

كند) ض Pجز)ء PخرÜ منبعض Pجز)ء PخرÜ من )لعالم
)لعالم

'لفر67ة )'لمستقلة 'لمجموعة عالة
'لمسا)'N: 'لعمل 'لجماعي Bرمي: مد6ر Bو 'لسلطة

 Yألعما' :v1م]مة 'لموج 'الBتماÜ بالعالقة: 'لصد'قة 'أل)لى
'لوقت منظم: كن في 'لوقت 'لمحد7 )'لوفاء بالمو'ع=د 'لن]ائ=ة 'لوقت مرنة

'التصاال[ 'لنمط 'لمباشر 7بلوماسي 'التصاال[ ستا6ل
'لكلمة 'لمكتوبة 'لكلمة 'لمنطوقة

'لخصوص=ة 'لشخص=ة 'لتي تقد9 ق=مت]ا مف]وÜ 'لفضاء شخص=ة Dصغر
'لمسا)'N ب=ن 'لجنس=ن 'لتقس=م ب=ن 'لجنس=ن

متعد7 'لثقافا[ متنو0
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6Dن Bي 'لثقافة 'لخاصة بك؟

على سب=ل 'لمثاB 2Yو 'لثقافة 'لسو69ة Dكثر 'لموجv نحو 'لمجموعة؟  Bل BناÄ 'لتز'P Üو6ل 'ألجل لألسرN )'لعالقا[؟  'لم]م 
'لوالء؟  'لتوV=ف )تعز6ز 'تخاd قر'9'[ تأخذ في 'العتبا9 'لر)'بط 'ألسر6ة؟  Bل 'لموVف=ن تتوقع 3D 6قاY ما 6جب فعلv قبل 

î9سائ]م؟

 'dM ائف]م2 )تقر6ر ماVبو Üف=ن 'لفر67ة 'لق=اVف=ن )فر,.  )6توقع 'لمد6ر 'لموV3 تقاسم خبر'ت]ا مع 'لمد6ر 'لموD في كند'2 'لمتوقع
 (D v=بعمل]م مع 'لقل=ل من 'لتوج Üلق=ا'( N97ا9 'لمبا[VM فVلك2 6توقع 'لموd iمشكلة 'لمد6ر بحاجة لمعرفة.  )بخال ÄناB 3كا

'لتدخل من î9سائ]م.

)بصفة عامة2 6عتبر سو69ا 3D مجتمع Bرمي ح=ث نتوقع 'لمرî)س=ن 3D 6قاY ما 6جب 'لق=اÜ بv من جانب 'لمد6ر6ن.  ك=ف س=تم 
'لتعامل مع مكا3 عمل كند6ة 3D 6ضع ق=مة 'لمسا)'N ب=ن؟  سوi تكو3 قا97' على 'لتحدà )تعطي 6D9ك في 'الجتماعا[ عند 

مد6رÄ موجو7'؟ سوi تكو3 قاN97 على 'ستدعاء 'لرئ=س 'لتنف=ذH حسب 'السم 'أل)Y لD v) ل]ا؟ سوi تكو3 قاN97 على تغ==ر 
نمط 'إلN9'7؟

Bذ' Bو مجر7 )'حدN من 'لعد6د من 'الختالفا[ 'لثقاف=ة 'لتي قد تخلق تحد6ا[ مكا3 'لعمل لك )لصاحب 'لعمل 'لكند6ة.

dM' كنت قا7ما من ثقافة ح=ث 'لوقت Bو مر23 )تبدD Dنشطة عندما 6صل 'لنا2ã )ك=ف سوi 'لتك=ف مع 'لثقافة 'لتي تثمن 
'اللتز'Ü بالمو'ع=د؟  dM' كنت تأتي من ثقافة ف=]ا 'لرجل )'لمرND 'جتماع=ا بشكل منفصل2 ك=ف س=تم 'لتعامل مع )جو7 مد6ر 

'إلناD à) 'لسفر على 'ألعماY 'لتجا69ة مع {م=ل Dنثى dM' كنت 'لذكو9؟  BذB ìي 'ألسئلة قل=لة فقط للنظر.

عندما تأتي عبر 'لسلوÄ 'لتي Bي غ=ر مألوفة D) غر6بة لكP' 2لب 'لتوض=ح. ال تفترÖ )تشك=ل 'لتصو9'[ 'لخاصة بك على 
Dساã ما 6مكن 3D 6كو3 سوء 'لف]م 'لثقافي.

Lي+عا !الbتالفا2 !لثقافية +!ل66ا*,ا2 !لت/ا*ية

)تتنوD 0ماكن 'لعمل 'لكند6ة مع 'لناã من مختلف 'إلعما9 )'لجنس=ن2 )مستو6ا[ 'لتعل=م2 )'لخلف=ا[ 'لعرق=ة )'لثقاف=ة.

'لناã 6ر)3 'لعالم من خالY تلك 'لمرشحا[ 'لثقاف=ة. 6مكن لألشخا~ من ثقافا[ مختلفة 'ثن=ن عرÖ نفس 'لسلوÄ بشكل 
مختلف.  )Bذ' 6جعل 'لعمل مع مختلف 'لثقافا[ تحد6ا.

)BناÄ قو'عد 'ألعماY 'لمتوقعة في كند'.  س=كو3 لكل منظمة ثقافة مكا3 'لعمل 'لخا~ بv.  من Dجل لك 3D تكو3 ناجحة 
)'الحتفاV بعملك2 تحتا3D L تكو3 على علم 'الختالفا[ 'لثقاف=ة )'لمما9سا[ 'لتجا69ة 'لمشتركة.
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)لعمل )لكند`> صاحب )لثقافة مكاA Nثقافة )لكند"ة بالثقافة )لكاف(ة )لمعرفة لد"ك "كوN ال سو1

.FIن(ة )لكند"ة-تعاMلم( لثقافة(A ة)م)لتنظ(

A"تم ترق(تMم lلى مناصب Pعلى. )لوä(فة بتلك A)الحتفاäA ä(فة> على للحصوF ضخمة حو)جز :ذ;

تح=اتي

في كند'2 تح=ا[ ل=ست كب=رN بقد9 ما Bي في 'لثقافة 'لسو69ة.

 Äتر( vلقائ Éلمباشر )'بتسامة صا7قة لد' Yلع=ن 'التصا' vمصافحة شركة 6ر'فق Ü'في مكا3 'لعمل2 )'ستخد Hكند vلقائ Éلد
 ثو'3 قبل 'Pال, سر'ح]م. 'لرجاY )'لنساء مصافحة. ف]ي تعتبر 3-2{مالء 'لعمل 'لخا~ بك. عاN7 'لمصافحة ل=ست Dكثر من 

.N'(لمسا' Üعلى قد

في ك=بك فقط2 لكال 'لجنس=ن2 )'لناã قبلv مرN )'حدN على كل 'لخد عند Dن]ا تح=ة بعض]م 'لبعض.  في Dجز'ء DخرÉ من كند'2 
عنا, 'لزمالء في بعض 'ألح=اdM 3' كانو' 6عرفو3 بعض]م 'لبعض ج=د' )لم 9è بعض]م 'لبعض لمدP Nو6لة.

.N7خالفا في 'لثقافة 'لسو69ة2 'لكند6=ن ال تضع على 'ل=د 'ل=منى في قلوب]م عند 'جتما0 شخص كوس=لة للتعب=ر عن 'لمو

لمقدما[ D)ل=ة2 'ستخد'Ü 'للقب 'لم]ني 'لمناسب مثل ''لدكتوD '9) ''لس=دD 2'N) ''لس=د'2 6ل=v 'سم 'لعائلة.  على 'أل9جح سوi تتم 
7عوتك الستخد'Ü 'ألسماء 'أل)لى.

عندما تح=ة 'لكند6=ن2 كما 6قولو3 عا2N7 'مرحبا. ك=ف حالك؟ 'Mن]م ال 6توقعو3 منك 'لر7 مع شعوÄ9 في 'لو'قع. Bذ' 'لتعب=ر Bو 
مجر7 تح=ة. 79 ش=وعا Bو 'ج=د' D) 'ل=س س=ئا'.

 'dM عما YسأD 3D ثم2 6مكن للمرء .Öكا3 شخص ما بالمر 'dM الM لصحة' Yسئلة حوD ال تتضمن N7و6لة )عاP تح=ا[ ل=ست
كانت تشعر بتحسن.

.' Nل=لة ج=د (D لخ=ر' qلعمل مع 'مرحبا2 صبا' Äتر (D ة )عند )صولكB7في 'لر ãو لتح=ة 'لناB ماكن 'لعمل 'لكند6ةD في N7لعا'

'التصاY بالع=ن

6حد, M (Dجر'ء 'التصاY 'لمحد)7 بالع=ن 6عتبر )قحا في كند'.  6توقع منك 3D تجعل 'لع=ن 'التصاY عندما كنت تتحدà مع 
شخص ما.  )Bذ' 6شمل جعل 'لع=ن 'التصاY مع 9ئ=سك.

نموdج=ا2ً 'لكند6=ن ننظر Mلى 'لشخص لمدN ثالà ثو'23 بسرعة )6Mجا{ ننظر بع=د'2ً )ثم كر9.

 Qdكنت قد 6عتبر كا  .Lبالحر (D ل 6مكن 'عتبا9 خجولة2 عصب=ةB .تفس=ر'[ مختلفة v6لد Hلتو'صل 'لبصر' Üفي كند'2 )عد
)غ=ر شر6فة D) شخص 3D لد6]ا ما تخف=v.  قد 6عتقد 'لناã كنت مشتتاً D) 'نعد'Ü 'لثقة. Bذì ل=ست سوÉ بعض من 'الفتر'ضا[ 

'لتي قد تجعل 'لناã عنك عندما كنت ال تجعل 'لع=ن 'التصاY 'لمتوقعة.
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dM' كنت غ=ر مر6حة مما 6جعل 'التصاY بالع=ن2 'لمما9سة مع Dفر'7 'ألسرD N) 'ألصدقاء.

'اللتز'Ü بالمو'ع=د

)بصفة عامة2 'جتماعا[ 'لعمل في كند' Bي منظم بشكل ج=د )'لوقت كفاءN.  'اللتز'Ü بالمو'ع=د لالجتماعا[ )'لمو'ع=د 
)'لمناسبا[ 'الجتماع=ة Bي d'[ ق=مة عال=ة من 'لثقافة 'لتجا69ة 'لكند6ة.

dM' كنت تتأخر Dكثر من بضع 7قائق2 6جب Mبالö 'لمشرD/( i) 'لزمالء من 'لتأخ=ر )نقوY ل]م بالضبط عندما كنت ستصل.  ثم2
6جب 3D تصل في 'لوقت 'لمذكوM (D 9بالö {مالئك dM' كنت ال تز'Y تتأخر.  dM' كنت تصل متأخر2N 6توقع منك 3D تعتذ9 ب]د)ء 

)بسرعة.

6عتبر )قحا )'{97'ء 6كو3 في )قت متأخر.  كنت سوi 6نظر Mلى س=ئة للغا6ة dM' كنت غ=ر 'لمنضبطة.  في بعض 'لمناPق 
'لناPقة بالفرنس=ة2 مف]وÜ 'لوقت قل=الً Dكثر 'سترخاء2 )لكن 6مكنك ال 6ز'Y 6توقع 3D تصل على 'لفو9.

'لمو'ع=د 'لن]ائ=ة م]مة جد'2 )من 'لمتوقع 3D 6تم 'لوفاء كما كا3 مقر9' في كند'. 'ستكماY 'لعمل في 'لوقت 'لمحدdM  .7' لم 6كن 
BناÄ مشكلة2 6توقع منك M 3Dبالö 'لمشرi 'لخا~ بك قبل 'لموعد 'لمحدP( 27لب مساعدD N) ملحق.  ال 'النتظا9 حتى 'لموعد 

'لن]ائي لالعتذ'9 بعد )قوع]ا.  فإنv لن 6كو3 في نظر تتفضل.

غ=ر 'لرسمي

كما سبقت 'إلشاM N9ل=2v 'لكند6=ن ق=مة 'لمسا)'N.  )ال تعتبر عالقا[ تجا69ة بأمر من 9تبة2 )'لوضع2 موقف D) 'لجنس. )نت=جة 
لذلك2 )'لتفاعال[ ب=ن 'لمد6ر )'لمرã(î غ=ر 9سم=ة Mلى حد كب=ر.

في 'الجتماعا[2 )'لكند6=ن 6توقع 'لجم=ع للمشا9كة )'لمساBمة في 'لمناقشا[ من 'لمبتدئ=ن )حتى كبا9 'لزمالء. Dن]ا لن تنتظر 
î9سائ]م لنقوY ل]م ما 6جب 'لق=اÜ بv. )من 'لمتوقع 3D تأخذ 'لمبا3D 2N97 6كو3 'لموجd v'ت=ا )'لعمل مع توج=]ا[ 'لحد 'أل7نى من

{عماء 'لموVف=ن.

'لمد6ر6ن )'لمرî)س=ن 'جتماع=ا معا.  تعامل 'لمرND )'لرجل على قدÜ 'لمسا)'N.  'لعمر ال 6]م.  'لموVف=ن )'لمد6ر6ن2 )'لمد6ر6ن 
)'لمشرف=ن س=وã 'التصاY ببعض]ا 'لبعض بأسمائ]م 'أل)لى.

'لخصوص=ة )'لمساحة 'لشخص=ة

'حتر'Ü 'لخصوص=ة )'لمساحة 'لشخص=ة 'لشعب=ة في كند'.  ال تسأD Yسئلة شخص=ة عن 'لمرتب D) 'ألسرD N) 'لصحة 'لشخص=ة 
لشخص ما.  ال تجعل ما 6عتبر تعل=ق سلبي عن شخص في مظ]ر D) 'لو{3 مثل2 'كنت قد 'كتسبت 'لو{3؟'  ال تقترD Ö) تأخذ 

عنصر من مكتب شخص ما D) مكتب ما لم تسأY مسبقاً.

'لنم=مة ال جد'ً محترمة.

 Yلر'حة 'لفضاء 6تفا)[ ب=ن 'لثقافا[. حو' É026096'لشخص=ة مستو (D مقبولة للتفاعل 2 متر (ألسلحة' YوP حو'لي) Üقد 
9جاY 'ألعماY في كند'. في 'لمناPق 'لناPقة باللغة 'لفرنس=ة2 )مساحة شخص=ة Dصغر.
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ترÄ 'لرسائل 'ل]اتف=ة

)في كند'2 خطة 'لموVف=ن جد)D Yعمال]م.  فل=ست 7'ئماً متاحة لتأخذ 'لمكالما[ 'ل]اتف=ة 'لخاصة بك.  6توقع منك 3D تترÄ 9سالة
صوت=ة.

)ال 'قطع )'ستدعاء عدN مر'[ حتى تصل Mلى 'لفر9D  .7باQ 'لعمل )'لزمالء تجد Bذ' مزعج ))قحا.

عبر 'ل]اتف M (Dلكتر)ن=ا. مع]ا 'لتعامل 6مكن بك 'لخا~ 'إلصد'9 كاdM 3' 'لشخص2 في تذBب ال

'لنقد 'لبناء

"'لنقد 'لبناء Bو عمل=ة تقد6م 9è'ء صح=حة )مسبب ج=د' حوD YعماY 'آلخر6ن2 )عاN7 ما تتضمن 'لتعل=قا[ 'إل6جاب=ة )'لسلب=ة 
28على 'لسو'ء2 بطر6قة )67ة بدالً من Dحد معا9ضة. )غرÖ 'لنقد 'لبناء تحس=ن 'لنتائج ".

في كند'2 6عتبر 'لنقد 'لبناء لتكو3 جزء' من 'لنمو )'لتطو6ر 'لم]ني للموVف=ن.  6تم 9Mسال]ا بطر6قة Bا7ئة مع 'لتوقع بأ3 6ستج=ب 
'لشخص 'لمتلقي ل]ذì 'النتقا7'[ بطر6قة م]ن=ة.

BذB ìي 'لخطو'[ 'لخمس إلعطاء 'لنقد 'لبناء:

'بدD بشيء 6Mجابي.1 .

3 تكو3 بناءN )محدN7 )مف=دN )'لحساسة.2 .

تش=ر Mلى سلوÄ 'لشخص D) حالة مع=نة2 ل=س 'لشخص.3 .

7عوN نقاù تعا)ن=ة للعو'قب.4 .

لترك=ز على 'لسلوك=ا[ 3D 'لشخص 'آلخر 6مكن 3D تتغ=ر.5 .

:'آلخر6ن من 'لبناء 'لنقد تتلقى 3D 6نبغي ك=ف Bذ'
•.Nبق=مة 'لتغذ6ة 'لمرتد i'العتر'•

ال تصبح 7فاع=ة D) 6كو3 'لمتضر9.•

'الحتر'2Ü تقبل )'لنظر.•

حل HD سوء تفاBم.•

Dشكر 'لشخص 'آلخر لر7)7 'لفعل.•

'ستخد'Ü 'لنقد 'لبناء لتحس=ن.•

28. https://en.wikipedia.org/wiki/Constructive_criticism 
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cلحد"ث )لصغ(ر(

كما 'لكند6=ن تم=ل Mلى 3D تكوD 3كثر حوY 'لق=اÜ بالم]ا2Ü ال نتوقع 'لحد6ث 'لصغ=رD Nثناء 'لعمل.  'لحد6ث 'لصغ=رN 'لمتوقع Dثناء 
فتر'[ 'لر'حةD 2ثناء 'لمشي Mلى 'جتماD 0) 'نتظا9 'آلخر6ن للوصو2Y )في بعض 'ألح=ا3 عند )صولك في 'لعمل D) عندما 

تغا97.

في 'لعد6د من Dماكن 'لعمل 'لكند6ةB 2ناÄ تقس=م قوH ب=ن 'لح=اN في 'لمنزY )'لعمل.  'لحد6ث 'لصغ=رN عاN7 عن 'لطقس )'لمر)9
)'لر6اضة.

(ql ما تعر1 ال كنت çمالء عن نتحدi <لعمل( اMنP ة)م:A {سئلة بطرP ن :و"P ' :مMب uموضو Fحو
:ذ) )لمطعم؟  ما :و نوu من )لمو)I )لغذ)ئ(ة )لتي تخدمMا؟ '  ' ما كانو) "لعبوN فر� )لMوكي؟  ماq) كانت

)لنت(جة )لنMائ(ة؟ '

نقدK مشاKكتكم. سوP  .1قوF ما تعر1 ال كنت NP تعر1 لن )آلخر"ن )لمتكلم(ن

N97لمبا' Öعر

Q9باD 3 منك تتوقع 'لكند6ة 'لعملD ال ãلى )'النتظا9 'لجلوM 3D Y2  قاvب Üما 6جب 'لق=ا É3 ترD لمقبل. 'ن]م 6ر6د)3 لك' vما 6نبغي عمل
6طرD qسئلة dM' لزÜ 'ألمر2 )6فعل dلك. 'ن]م 6توقعو3 لك للتعب=ر عن 'آل9'ء )'ألفكا9 'لخاصة بك. dM' كنت 'لتحلي بر)q 'لمباD( 2N97ن]ا 

سوi تنظر لك 3D تكو3 'ستباق=ة2 )'لثابتة )مر)نة.

Hم في مكا3 'لعمل 'لكند[لم' N97مبا Öعر .vب Üما 6جب 'لق=ا vبالغM 3(7 في مكا3 'لعمل ]'جر'ءM d6عني 'تخا N97لمبا' Öعر
ح=ث 6وضح 'لق=مة 'لخاصة بك في 'لعمل )قد9تك على تطو6ر كزع=م.

:N97ا9 'لمبا[Vنا بعض 'لنصائح إلB(

كن في حالة تأBب ألفكا9 لتحس=ن•
'قتر'q تحس=نا[•
'لتطو0 للمشا69ع )فر, 'لعمل•
كن مستعد' )حاسمة•
•Nلزمالء 'لذ6ن 6حتاجو3 للمساعد' Nمساعد

'لعالقا[ في 'لعمل

في كند'2 )'لعالقا[ في 'لعمل Bي D-Yغر'Ö تجا69ة. 6توقع منك 3D ننكب على 'لعمل بدال من بناء 'لعالقا[.

'لناã )7)7)3 )لكن]ا ل=ست عاD N7صدقائك. على 'لرغم من Dنك قد تباY7 قصص 'لح=اN )'لتجا2Q9 )'جتماع=ا في Dحد'à 'لعمل
)مساعدN بعض]م 'لبعض2 في ن]ا6ة 'لمطاB iذB ìي {مالئك. قد تنت]ي Mال عد7 قل=ل حتى 6تم Dصدقائك خاL9 'لعمل.

- 72 -



!

!
.vر6ق مع ما تقولP 0ر6ق 'تباP تم بناء 'لثقة عن

توقعا[ 'لصد,

9DباQ 'لعمل 'لكندH ق=مة 'لصد,.  6جب 3D تخبر 'لمشرi عندما كنت ال Dف]م2 ال 6مكن 'لق=اÜ ب]ذì 'لم]مةD 2) ال 6مكن 'لوفاء 
بالموعد 'لن]ائي.

ثقافة ح=ث 'التصاB Yو 'غ=ر 'لمباشر'2 قد تجد Dنv من 'لصعب 3D نقوY  من قا7ما كنت dM'. تعمل )سوi تف]م 'نك 6عني ف]ذ' كند' في' نعم'
'ال' لمد6ر Q9 (D 'لعمل.

)لوفاء بالمو)ع(د )لنMائ(ة. )نMم AP مMمة lنجاi من تتمكن لم ql)' ال 'تقوNP F منك "توقعوN )لكند"(ن
NP ائي. ال "توقع منكMلوفاء بالموعد )لن( AP مةMلم( iنجاl ل)من )لمستح (qم لماMل Fنقو NP منك Nتوقعو"

نقوF للمدxK ما PK"ك � / )نÖ "ر"د NP "سمع. "توقع منك NP نكوN صاIق(ن.

قائال: 'سأبذY قصاÉ9 ج]دH' 6عتبر 3D 6كو3 'نعم'. فمن 'لمفترD Öنك سوi تفعل Bذì 'لم]مة )'لوفاء بالموعد 'لن]ائي.

)لتعب(ر> A)لصد� :و Pفضل س(اسة> Aتبلغ ق(مة للغا"ة في كند). A:و ما "عني "توقع منك NP تقوF )لحق(قة> 
حتى عندما "بدP AنÖ س(كوN من )لمف(د NP "كذAP x )العتذ)K في Aقت الحق.

لمس

 dM 33 تكوD و 'لمصافحة.  عل=كB لوح=د' Hعقد 'ل=د6ن في مكا3 'لعمل. لمسة 'لتقل=د (D لكند6و3 عموما ال تلمس بعض]ا 'لبعض'
تضع في 'عتباB9ا3D( 2 تر'عي2 'لتسامح 'آلخر6ن للمس.

في كند'B 2و مقبوY بالنسبة للرجاY )'لنساء على عقد 'ل=د6ن D) 6رتبط 'ألسلحة. )6حدB àذ' عاN7 في عالقة 9)مانس=ة.

في سو69ا2 6مكن للرجل عقد 'ل=د6ن D) 6رتبط 'ألسلحة مع 9جاè Yخر6ن باعتباì9 عالمة على 'لصد'قة. 6مكن للمر3D ND تفعل 
'لشيء نفسv مع نساء Dخر6ا[.

في كند'2 )'لرجاY ال عاN7 عقد 'ل=د6ن D) 'ال9تباP 'ألسلحة مع 9جاè Yخر6ن )ال ال 'لنساء عاN7 عقد 'ل=د6ن D) 'ال9تباP 'ألسلحة 
مع نساء Dخر6ا[ باعتباì9 عالمة على 'لصد'قة.  )في كند'2 'أل{)'L من نفس 'لجنس قد عقد 'ل=د6ن.  6مكنك 6Dضا 6الحظ 'لنساء

'لرقص معا في 'لمناسبا[ 'الجتماع=ة في 'لمناPق 'لر6ف=ة )'لبلد'[ 'لصغ=رN في كند'.  Bذ' ل=س لv عالقة بح=ات]م 'لجنس=ة.
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على bالM في ,+*يا@ D' ت"*D d' !لك#"يي' ال على UW>ا* !ل6+";@ +!لل6?@ +ق:له W +Dع8اK 5ل+g ل8ف1

.Hغري ebL

+يعت:ر BY! !ل,ل+d غير !ل6ال.F /"ً! في ك#"!.

Dسماء

تسم=ة 'لطفل في سو69ا 6ختلف عنv في كند'. في سو69اD 2سماء تحكي 'لعالقا[ 'ألسر6ة. في كند'2 )'آلباء 'خت=اD 9سماء 6حلو 
ل]م.

على غر'9 سو69ا2 في كند' ''السم 'لذH 6طلق 'Bو' 'السم 'أل)Y'. 'السم 'لثاني )'سم 'لعائلة تختلف عن مما9سا[ 'لتسم=ة 
'لسو69ة.

للكند6=ن2 قد 6كو3 'السم 'لثاني 'سم مفضل للو'لد6ن2 'سم 'ألسرD N) 'السم 'ألخ=ر لألD Ü) 'ألQ. 'السم 'ألخ=ر Bو عاN7 'سم 
.Qسم 'لعائلة 'أل'( Üسم 'لو'صلة تتكو3 من كل من 'أل' (D Üخر لألè و 'سمB 2]لكن في بعض 'لحاال( Qلعائلة 'أل'

'لغذ'ء )7عو'[

 Y(آلخر6ن لتنا' Nفي كث=ر من 'ألح=ا3 7عو ãفي كند'. 'لنا ÜاB جتماعي' Pو نشاB Üلطعا' Y(في سو69ا2 )تنا Yو 'لحاB كما
'لعشاء D) 'لذBاM Qلى مطعم لتقاسم )جبة.  ما قد 6كو3 مختلفاً عن 'لمما9سا[ 'لثقاف=ة 'لخاصة بك Bو ك=ف=ة تعامل 'لكند6=ن مع 

'لدعو'[ )'لذH 6دفع لتنا)Y )جبة.

على 'لحضو9. 9فض 'لدعوN 'أل)لى كشكل من DشكاY 'لمد'N'9 ال )جو7 قا97' كاdM 3' 'أل)لى2 للمرN 'لدعوN لقبوY كند' في م]ذبا 6عتبر )Bو
ل]ا في كند'.

'لكند6=ن ال عاN7 تقدÜ 'آلخر6ن بعض ما كانو' 'ألكل Mال dM' كا3 ش=ئا Dن]م 6ر6د)3 شخص èخر لتجربة 'ستثنائ=ة.

عند تنا)Y 'لطعاÜ مع 'ألصدقاء2 )من 'لشائع جد' في كند' 3D مشر)0 'لقانو3 للغذ'ء )س=تم تقس=م لكل فرD / ( 7) {)ج=ن. نا97' 
ما 6فعل 'ألكبر D) 'ألكثر ثر'ء 7فع ثمن )جبة كاملة. 'لرجاY ال 6دفعو3 للوجبا[ 'لمرND ما لم تكن على موعد 9)مانسي. 

'ألصدقاء )'لزمالء تأخذ في بعض 'ألح=ا3 6تحوY 7فع فاتوN9 'لمطعم.

N'9'لمد'

'لكند6=ن معر)فة لكون]ا م]ذبة جد'ً.  كلما[ مثل2 'لرجاء2 شكر' لكD 2نت كنت موضع ترح=ب )Dسف 'لمستخدمة غالباً.  على 
سب=ل 'لمثاdM 2Y' كا3 قصد 'لمطبا[ كند6ة Mلى شخص ما2 سوi بإ6جا{ 'العتذ'9 كل 'ألفر'7.

'لكند6=ن تنظر ف=v م]ذبا لالنتظاB9(7 9م. )Bذ' 6نطبق على جم=ع 'لتفاعال[. )'لناã سوi 6قف في 'لطابو9 في 'لكافت=ر6ا2 )في
'لبنو2Ä في محال[ 'لبقالة )على 'لفعال=ا[ 'لترف=]=ة.  ))قحا للغا6ة لدفع من خالY 'لشعب.  6تم تقد6م 'لناã على 3D 6أتي D)ال2 

6خدD Ü)ال. )ضع )'لعمر )'لجنس ال تؤثر على 'لذH 6حصل 6خدD Ü)ال في كند'.
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çلى لغتك "تحدAلعمل في )أل(

تحدà 'للغة 'أل)لى 'لخاصة بك مع 'لزمالء من بلدÄ في 'لعمل في بعض 'ألح=ا3 6خلق ب=ئة عمل 'غ=ر مر6حة' لغ=ر 'لناPق=ن.

لد6ك 'لحق في 'لكالÜ في 'للغة 'لخاصة بك عند عدÜ 'لتعامل مباشرN مع 'لزبائن D) 'لعمالء.  )مع dلك2 تكو3 على علم 3D بعض 
'لزمالء 'آلخر6ن قد 6شعر 'ستبعد D (Dعتقد لك Bي 'لسخر6ة من]م dM' قمت بإقر'3 فقط مع {مالء من 'لثقافة 'لخاصة بك.

ما تفعلv على )جبتك )'ستر'حا[ 'لق]وB Nو عملك. )مع dلكdM 2' كا3 لد6ك 'لزمالء 'لذ6ن Dنضم Mل=كم في كسر 'لخا~ 'لذ6ن ال 
6ف]مو3 'للغة 'لخاصة بك2 'لتحدà بلغة 6ف]م]ا 'لجم=ع. Bذ' Bو مجر7 كون]ا محترمة.

 Üكثر 'السترخاء في 'لكالD ن]اD( 3 كنت بحاجة 'لى بعض 'لوقت لالسترخاءD 2في )قت مبكر iمالئك في 'لعمل 6عر} qلسما'
في لغتك 'أل)لى Dثناء فتر'[ 'لر'حة.

.)آلخر"ن تستبعد ال كنت NP من تأكد

"تكلموN )للغة )لخاصة بك كث(ر) ما "رNA ال )لذ"ن )لعمل iمالء.  )لعمل عند )ألAلى بلغتك )لتحدç تجنب
PنÖ سلبا.

gرbلثقافا2 !أل! F<لف Fلتعل!

'لثقافة Bي Dكثر بكث=ر من 'لغذ'ء2 )'لرقص )'لغناء )'لتقال=د.  ق=م )معتقد'[ تؤثر على 'لثقافة.

)BناÄ خطو'[ 6مكنك 'تخاBdا للتعرi على 'الختالفا[ 'لثقاف=ة.  'لخطوN 'أل)لى 3D تكو3 على علم 'لخاصة بك 'لق=م 
)'لمعتقد'[2 )'الفتر'ضا[2 )'ألحكاÜ 'لمسبقة )'لقو'لب 'لنمط=ة.  ك=ف كل )'حد من Bذì 6ؤثر على 'لطر6قة 'لتي تتصرi ب]ا2 

)ما Bو 6D9ك Bو 'لصو'D Q) 'لخطأ؟

'لخطوN 'لتال=ة Bي محا)لة لف]م 'لناã 'لذ6ن كنت 'لتفاعل مع )ق=م]م )معتقد'ت]م )'الفتر'ضا[ )'لتح=ز'[ )'لقو'لب 'لنمط=ة. 
ك=ف كل Bذì عو'مل تؤثر على ك=ف 6تصرفو3 )ما 6عتقد)D 3نv صو'D Q) خطأ؟

PرD qسئلة على 'آلخر6ن في محا)لة لز6اN7 ف]مك لثقافت]م.  تباY7 'لمعلوما[ حوY 'لثقافة 'لخاصة بك مع 'آلخر6ن.

في ح=ن Dنك تعلم عن مختلف 'لثقافا[ في مكا3 'لعمل2 مشاBدN )مر'قبة.  Pرq 'ألسئلة )تقل=د 'آلخر6ن.

7'ئماً 'لتحقق من 'الفتر'ضا[ 'لخاصة بك!
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!لت6ييز +!لع#Pرية

)في كند'B 2ناÄ قو'ن=ن حقو, 'إلنسا3 للتصدH للتم==ز )'لعنصر6ة )ضمانا 7ستو69ا بالحقو, 'لمتسا)6ة للجم=ع.

dM' كنت تو'جv 'لعنصر6ة D) 'لتم==ز في مكا3 'لعمل2 )معظم Dماكن 'لعمل قد مكا3 محترÜ س=اسا[ )Mجر'ء'[ للتعامل مع مثل 
Bذì 'لتصرفا[.  )قد كل مقاPعة 6Dضا "لجنة لحقو, 'إلنسا3" ح=ث 6مكن ملف تقر6ر dM' تعرضت للتم==ز.

)BناÄ سبعة من 'لمما9سا[ 'لتم==ز6ة 'لتي 6حظرBا "'لقانو3 'لكندH لحقو, 'إلنسا3":

¥ “حرما3 شخص ما 'لسلع )'لخدما[ D) 'لمر'فق D) 'إلقامة.
شخص ما تقد6م 'لسلع )'لخدما[ )'لمر'فق D) 'إلقامة في Pر6قة 'لتي 6عامل ب]ا سلبا )بشكل مختلف. ¥

9فض توV=ف D) تستمر في توV=ف شخص ماD 2) معاملة لD v) ل]ا معاملة غ=ر منصفة في مكا3 'لعمل.  ¥
'لتال=ة من 'لس=اسا[ D) 'لمما9سا[ 'لتي تحرÜ 'لناã فر~ 'لعمل. ¥

7فع 'لرجاY )'لنساء بشكل مختلف عندما Dن]م 6قومو3 بعمل من نفس 'لق=مة. ¥
'النتقاÜ ضد شخص 'لذH قد تقدÜ بشكوM Éلى 'للجنةD 2) ضد HD شخص )قد تقدمت بشكوÉ ل]م. ¥

مضا6قة شخص ما” ¥

بغض 'لنظر عن 'لقانو23 بد 3D تعاني من 'لعنصر6ة )'لتم==ز في ح=اتكم 'ل=وم=ة.  قد تو'جv {6اN7 'لمر'قبة من قبل 'لشرPة.  قد 
تكسب 7خالً Dقل2 بغض 'لنظر عن 'لتعل=م 'لخا~ )تجربة.  كنت قد 'لد'ئر 'لناã 'إل7الء بتعل=قا[ حوY ما ترتد2v6 خاصة 

بالنسبة للمرND.  فقد تسمع تعل=قا[ عن كونv مسلم.  )Bذ' 6مكن 3D تكو3 مرBقة جد'ً!

حا)3D Y ال 6صبح 'الكتئا2Q )مر6ر2N غاضب D  .ÉdD (Dفضل Pر6قة للتعامل مع 'لعنصر6ة )'لتم==ز 6تم 'إلبالö عن]ا Mلى 
صاحب 'لعمل 'لخا~ بك.

dM' كنت تو'جv 'لتم==ز D) 'لعنصر6ة في 'لح=اN 'لشخص=ة 'ل=وم=ة2 ال تغضب على شخص. محا)لة لتثق=ف 'لشخص. dM' كا3 
شخص غر6ب2 6مكنك تجاBل HD تعل=ق D) 'لر7 بأdM .Q7' كاB 3و 'لرقم 'لسلطة مثل ضابط 'لشرPة2 ثم 'لتز'Ü 'ل]د)ء3D 2 تفعل 

ما 6قاY لك ثم بعد dلك Mبالö عن 'لحاM à7لى '9ئ=س شرPة '.

'لمجتمع=ة 'لتي تسعى Mلى تثق=ف 'آلخر6ن عن 'لتم==ز )'لعنصر6ة. )سوi  'ألنشطة في 'لمشا9كة على 'لعنصر6ة لمو'ج]ة )س=لة Dفضل
6كو3 ل]ا تأث=ر Dفضل من dلك بكث=ر )D)سع نطاقا. بل Bو )س=لة لتحو6ل ش=ئا سلب=ا Mلى شيء 6Mجابي.

Fتاbفى !ل

 (D لفر~ لمساعدتك على تعلم 'للغة 'إلنجل=ز6ة' ìذB كال من Ü'لك.  'ستخد qمتا Hمتاحة لك.  'لتد69ب 'للغو Nلتسو6ة )'لمساعد'
'لفرنس=ة )'لتك=ف بنجاq في كند'.

'لتكامل Bو عمل=ة 'لتي سوi 6ستغر, سنو'[ عد6دN لتحق=ق.  Pرq 'ألسئلة عندما ال 6ف]مو3 ش=ئا D) لم تكن متأكد'ً من ك=ف=ة 
'لمضي قدما. 'لحصوY على 'لمساعدN عندما كنت تشعر باالكتئاD Q) 'لحزD 3) معز)لة.

قضاء بعض 'لوقت مع عائلتك 'لق=اÜ باألش=اء 'لتي تستمتع.  قضاء بعض 'لوقت مع 'لسو69=ن 'آلخر6ن.  قضاء بعض 'لوقت مع 
'لناã في 'لمجتمعا[ 'لد6ن=ة 'لخاصة بك.  قضاء بعض 'لوقت 3D تصبح Dصدقاء مع 'لناã 'لذ6ن 6ولد)3 في كند'.  تكو3 نشطة.

.Nتحقق 'الفتر'ضا[ 'لخاصة بك.  ما تتصو9 قد 6كو3 'فتر'ضا غ=ر صح=حة كما كنت في بلد جد6د2 )ثقافة جد6د
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! Nلكند"و( Nحر"صو NP حبKP م عقد. كند) في بكمMذ) لMل t(اللتز(.

!بك )لخا{ )لجد"د )لمنزF في بكم مرحبا

يت6#ى لكL: Fك1 /ي" في *5لة !ل>/ر; !لbاPة :d في ك#"!!
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تBييال2
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: 'لتعاب=ر 'لشائعة1'لتذ6=ل 

. )لتعاK"ف مع جنب lلى جنبا كند) في )لمستخدمة A)لتعاب(ر )لشائعة )لمصطلحاL من قائمة "لي Aف(ما
.)إلنجل(ز"ة )للغة مMاL(K لد"ك "كوN عندما )لقائمة :ذ; )ستخد)A t"مكن

Terms and Idioms
)لمصطلحاA L)لتعاب(ر

Definition
تعر"ف

Across the board Something is applied to everyone equally
Actions speak louder than 
words

What a person actually does rather than what they say they will 
do

ASAP As soon as possible
At the eleventh hour Handing in assignments at the last minute
Biffy Toilet
Bunnyhug (Saskatchewan) Hooded pullover sweatshirt
Chesterfield Sofa
Double-Double A cup of coffee with two creams and two sugars
Downhomer A resident of Newfoundland
Eh? An interjection, similar to "you know?" 
Face the music Accept the consequences of your actions
Flea market Outdoor shopping bazaar
FYI For your information
Gameplan Plan of action and a strategy to achieve goal
Give me a break Give someone a chance
Grab a bite Going to a restaurant to eat 
Housecoat Bathrobe
Hydro Electricity
Icing on the cake An extra bonus
I’m all ears I am ready to listen
Islander A person from Prince Edward Island
Jam buster (Manitoba) Jelly doughnut
Keep your shirt on Remain calm
Learn the ropes Master the job

Term and Idioms
)لمصطلحاA L)لتعاب(ر

Definition
تعر"ف
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Long shot Probability is small
Maritimer A resident of the Maritime provinces
My lips are sealed Will keep a secret and never tell
Mounties Royal Canadian Mounted Police (RCMP)
Neck of the woods A specific neighborhood or area where people live and common with
Nip in the bud Stop a problem in the early stage
No strings attached Do not have any obligations
On a shoestring Living on very little money
Paint the town red Going out and enjoying a night of entertainment
Part ways Finished with a relationship either at work or personally
Pogie Welfare; government assistance
Politically correct Challenges vocabulary that implies prejudice, racism, sexism, 

homophobia
Pop Bubbly soft drinks
Poutine Dish of fries, gravy and curd chees
Pulling your leg Teasing or joking
Put it in a nutshell Summarize it clearly
Raining cats and dogs Very heavy rainfall
Red tape Government bureaucracies that are time-consuming 
R&R Rest and relaxation
ROI Return on investment
Rule of thumb General guideline based on experience
Runners Running shoes
Serviette Napkin
Sneakers Running shoes
Speak of the devil Someone suddenly appear that you were discussing
Street dog (Toronto) A hotdog in a bun sold by a street vendor
Take the ball and run Move forward on an idea or new direction
Top brass Most important senior people in an organization
Two-four A 24-pack of beer
Walk in the park Task or activity that is easy
Warts and all Accepting a person’s flaws
Water under the bridge Put matter in the past

Common Jargon in Newfoundland and
Labrador

)البر'7)9 ن=وفا)ندالند في 'لشائعة 'لمصطلحا[

Definition
تعر6ف

Angishore A weak, miserable person
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Arn Any
Bayman Anyone not from St. John’s
Bliver To shiver with cold
Chucklehead A stupid person
Clobber An untidy state of things
Do you want some taken up Want some supper
Duckish Between sunset and dark
Gandy Pancake
I just dies at you You make me laugh
It’s a mausey day A foggy, wet day
Mind now You do not really expect that
Mush Porridge
Narn None
Prog Food
Stunned Foolish or naive
Where’s ya longs to Where do you come from
Yer Here
Yes b’y Many meanings: I don’t believe you; really it

is true
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: تغط=ة خطابا[ Dمثلة2 'لتذ6=ل 

 )للغة مMاL(K لد"ك "كوN عندما )ألمثلة :ذ; )ستخد)t "مكنك. )لرسالة تغط(ة Pمثلة ثالثة "لي Aف(ما
.äA(فة على للحصوF _لب لتقد"م )إلنجل(ز"ة

Job: Administrative
'لوV=فة: 7M'69ة

NAME
Street Address, City, Province, Postal Code

• Telephone Number • Email address
____________________________________________________________________________
Date

Person’s Name of who cover letter should be sent
Title
Organization’s Name
Street Address
City, Province, Postal Code

RE: Job Posting Title, Advertisement Number if stated

Dear Sir or Madam,

I am applying for the Administrative Officer for Company Name.  I am extremely interested in this 
position as it perfectly fits my experience.  For the past ten years, I have provided office 
management, and financial and administrative services to various organizations.  As you can see 
in the chart below, my education and work experience qualifies me for the Administrative Officer
position.

Job Requirements My Qualifications

Must be legally entitled to work 
in Canada.

I am a Permanent Resident qualified to work in Canada.

Valid full class 5 Manitoba 
driver’s license

I have a valid full class 5 Manitoba drier’s license.
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Job Requirements My Qualifications

Experience in administrative and 
office management

As an Operations Manager in my current position, I oversee 
all business and highly confidential company matters 
including human resource management, vendor 
identification, procurement and management, facilities 
management, product purchasing and insurance, SEO, 
advertising, financial and accounting matters and legal 
compliance.  This demonstrates my experience in 
administrative and office management.

Experience in managing staff and
coordinating work

I currently supervise and coordinate the work of over 40 
employees for 4 companies at 2 different locations.  This 
includes supervising managers, accounting, service and sales
staff.

Experience monitoring, 
preparing, coordinating, and 
maintaining financial 
information, including 
operational budgets, forecasting, 
variance reporting, and coding of 
payables

I currently forecast, prepare and monitor the budgets of 3 
companies.  I have reviewed and authorized over 2000 new 
loan applications for the purchase of vehicles, audited over 
4000 sale files to ensure correct documentation and 
investigated audit defects. 

Ability to develop and implement
efficient administrative processes

I develop, implement and ensure compliance with 
administrative processes for my current employer including 
all HR policies and procedures.

Experience working with 
electronic accounting/financial 
software

I have experience using Simply Accounting and am able to 
learn new software applications relatively quickly.
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Excellent verbal and written 
communication skills as well as 
strong interpersonal and customer
service skills

I have demonstrated my strong communication skills, both 
verbal and written, throughout my career.  In my various 
roles, I regularly liaised with customers, co-workers and 
vendors.  

Verbal: In my current role, I handle all matters pertaining to 
the Better Business Bureau and Consumer Protection Office 
from customer complaints to release of documents.  This role
requires strong diplomacy and an ability to communicate 
common goals to diverse individuals and organizations.  

Written: An example of my written communication skills in 
one of my roles was to prepare over 500 documents of 
transfer, 100 legal documents and 150 proof of claims for 
bankruptcies. 
Interpersonal: I currently arrange and coordinate corporate 
events for customers and staff.  Using my planning and 
organizational skills, I design the event, book space and 
interact with vendors.  During the event, I interact with 
customers on a one-to-one basis. 

Customer Service:  I have worked as frontline staff where I 
greeted and directed about 100 people per day.  Currently, I 
resolve customer issues ensuring that their needs are met.

Strong problem solving skills Problem solving is one of my strengths and I use this skill 
daily.  I report directly to the company’s President and am 
the primary decision-maker for operational matters.  This 
includes resolving problems managers face with staff and 
customers, handling computer software issues and dealing 
with vendor concerns.  One of my primary goals and 
expertise is to resolve problems so that the needs of the 
company are met while at the same time ensuring that an 
effective resolution is found for staff, customers and 
vendors.

Ability to prioritize a high 
volume of workload to meet 
deadlines with accuracy and strict
attention to detail

Working in a fast-paced environment, with a multitude of 
diverse responsibilities, it is imperative that I am able to 
meet deadlines with accuracy and provide accurate details.  
For each step of the purchase of the product, I conduct the 
advertising, review loan application and legal 
documentation, monitor the budget inventory, plan sales 
events and arrange facilities, each of which must be met on a
schedule.
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Supervisory experience in a 
unionized environment

Although I have no direct experience supervising in a 
unionized environment, I know that successful labour 
relations starts with establishing good relationships with 
employees.  From my current experience supervising staff, 
developing good communications with employees is an 
important step in developing trust and respect, which leads 
the way to successful labour relations.

I look forward to being interviewed where I can share my experience, strengths and abilities in 
more detail.

Thanks you for your consideration.

Yours sincerely,
Signature
Name
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Job: Finance
'لوV=فة: تمو6ل

NAME
Street Address, City, Province, Postal Code

• Telephone Number • Email address
____________________________________________________________________________
Date

Person’s Name of who cover letter should be sent
Title
Organization’s Name
Street Address
City, Province, Postal Code

RE: Job Posting Title, Advertisement Number if stated

Dear Sir or Madam,

Twenty-one years experience in accounting and finance with a proven track record in managing 
the general ledger and financial reporting, administering accounting systems, developing annual 
budgets and forecasting, while building and maintaining positive relationships with internal and 
external clients, are just part of the knowledge I would bring to your position of Manager of 
Finance.  I am a goal-oriented, self-starter who began as a volunteer in a similar non-profit 
community service society and within five months was employed in the accounting department 
of that same agency. 

My extensive knowledge of accounting systems is important because I can spearhead the 
implementation of these systems to save money and improve accuracy.  One of my recent 
accomplishments included initiating a comprehensive income and expense analysis that proved 
for early identification and correction of a posting error reducing 20% of month-end time and 
improving accuracy by 90%.  Additionally, when I was preparing tax rebate applications, I 
noticed $120,000 of missing money owed to the agency.  I also developed complex financial 
reports for forecasting, trending and results analysis that tracked lost money and showed proper 
invoicing.

During the course of my career, I have gained a specialist’s understanding of financial 
instruments and accounting software and have also been effective in explaining complex 
information in a comprehensible manner.  I am relied upon to convey essential financial data to 
all levels of management and external stakeholders, including advice on the auditing processes.  I
liaise with federal and provincial governments and 20 community agencies on financial and 
administrative functions and concerns, billing matters and contract changes.  These include some
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of the same funders and partners as your organization, such as Citizenship and Immigration 
Canada, Ministry of Children and Family Services and the United Way, making me familiar with 
budget processes, grant applications, monitoring and reporting policies and procedures.  My 
ability to be an effective communicator in dealing with staff, management and external funders, 
vendors and partners is the strength of my financial leadership.  

My analytic, time-management and communication skills are excellent allowing me to meet 
cyclical deadlines and manage the numerous duties of the Manager of Finance with ease.  I am 
meticulous when it comes to details and rarely make an accounting error.  

My key accounting and financial competencies include, but are not limited to, bookkeeping, 
payroll, deferred revenue and accounts receivable schedules, account reconciliation, cash flow, 
preparation of accounting and financial reports and statements, budget monitoring systems 
maintenance, resource and expense tracking systems, resolution of any escalated vendor disputes
and billing charges, monitoring and analysis of general ledger account and preparation of annual 
audit documentation, and provision of financial support.  Currently, I train, lead and oversee the 
work of a 3-person accounting team and coordinate pay and benefits information flow to 80 
employees.  I have worked closely with all managers, in particular the Director of Human 
Resources, and am familiar with human resource policies and practices.

My experience and skills will enable me to make a valuable contribution to Name of Organization 
as Manager of Finance, and it would also be gratifying to be able to support and be part of an 
organization that promotes excellence and creates a culture of continuous improvement within 
business functions and program areas.

I will bring not only my years of expert experience but also my personal drive for results and 
positive outcomes.  I am prepared for the next challenge in my career and look forward to an 
interview to discuss my qualifications more fully.

Sincerely,

Signature
Name
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Job: Hospitality Industry
!لعP :16#اعة !ل^يافة

NAME
Street Address, City, Province, Postal Code

• Telephone Number • Email address
____________________________________________________________________________
Date

Person’s Name of who cover letter should be sent
Title
Organization’s Name
Street Address
City, Province, Postal Code

RE: Job Posting Title, Advertisement Number if stated

Dear (Insert Mr. or Ms. Last Name or Sir and/or Madam):

As a seasoned, 10-year hospitality management professional with a proven track record of 
overseeing operations of 6 dining outlets with a 350-seat capacity in a 5-Star luxury 218-room 
hotel that serves 369,000 annually, this is what I would offer your hotel.  I have experience 
working in the hotel industry under three different international hospitality brands, LIST 
BRANDS and have been promoted and consistently entrusted with large operational agendas 
throughout my employment.  Currently, I lead a combined staff of 90, which also encompasses 
hiring, staff training, career coaching, scheduling, mentoring and evaluation.  I strongly believe 
that my professional experience, educational background and track record align with the qualities
and capabilities of the individual you are seeking to lead your operations to superior financial 
performance and exceptional guest satisfaction.

I have a Master’s degree in Tourism Management with proven experience in hotel food and 
beverage operation management, customer service and team management.  For the and past 6 
years, I have been the Assistant Food and Beverages Manager at the Name Hotel.  I am results-
oriented with strong leadership and interpersonal skills, effective organizational and planning 
skills, exceptional customer service skills and excellent budgetary, projection and cost control 
skills ensuring the highest level of guest satisfaction at all times.  

I have very strong verbal skills with the ability to communication effectively with staff members,
executives, guests and vendors.  I have strong problem solving skills and the ability to make 
good decisions while working under pressure in a fast-paced hotel environment while exceeding 
guest and company expectations.  I always maintain a positive and friendly attitude.  I have the 
ability to find solutions to problems and to resolve any issues arising with guests in a fast and 
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efficient manner. 

I have demonstrated skills and capabilities in:
• Managing day to day operations of all Food and Beverage outlets to deliver an excellent 

guest and team member experience
• Planning and controlling all areas of cost management pertaining to cost of food, beverages 

and other related expenses
• Planning and managing procurement, production and presentation of all food and beverages 

in the hotel in a safe, sanitary and cost effective manner to achieve a profitable result
• Ensuring that each customer receives outstanding service by providing a friendly and 

welcoming atmosphere
• Reviewing food service trends and suggesting modifications in menu and presentation
• Controlling food waste, product inventory, payroll and expenses
• Hiring, training, scheduling, supervising, motivating and evaluating staff
• Setting achievable goals, developing budgets, and monitoring revenues and expenditures
• Ensuring practice of health and safety regulations
• Ensuring compliance with all health and safety regulations and Company policies and 

procedures
• Acting as Hotel Manager once per month

My resume is attached which will provide you with more information about my skills and 
experience.   I am confident that I will be an asset to your organization and look forward to 
working for you.

Thank you for taking the time to consider my application. I look forward to learning about the next steps in 
the selection process and can assure you that my drive, commitment and enthusiasm will be a great value to your team.  

Sincerely,

Signature 
Name
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: نماLd 'لس=ر 'لذ'ت=ة3'لملحق 

. ي6ك#d !,تqBY F!"b !أل6ثلة ع#"6ا يك+' ل"يd 6>ا*!2 !للغة !إل#/ليزية لتق"يCV F+في6ا يلي ثالثة 6Dثلة 
8لH للP5+1 على +Uيفة.

Job: Administrative
'لوV=فة: 7M'69ة

NAME
Street Address, City, Province, Postal Code

• Telephone Number • Email address
__________________________________________________________________

CAREER OBJECTIVE: Management Position

SUMMARY OF QUALIFICATIONS
Versatile, confident and organized Operations Manager with over 10 years of administrative 
experience. High level of professionalism with ability to hand confidential information and act 
with discretion.  Ability to work in a team environment and independently with little or no 
supervision.  Strong interpersonal, time management and communication skills with the ability to
take initiative.  Sound judgment and problem solving skills with the ability to handle sensitive 
and non-routine issues in a high paced environment.  Experienced with diverse clientele.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

JOB TITLE 2011 - present
COMPANY NAME, CITY, PROVINCE, COUNTRY (If outside Canada)

• Oversee all business and highly confidential company matters including human resource 
management, vendor identification, procurement and management, facilities management, 
product purchasing and insurance, SEO, advertising, financial and accounting matters and 
legal compliance

• Supervise over 40 employees working at four different companies and two locations 
• Prepare and monitor account balances of three sister companies: List 3 companies 
• Create and place 7 advertisements per day, handle 5-10 invoices per day and keep record of 

all pre-authorized payments
•  Handle all matters pertaining to the Better Business Bureau and Consumer Protection office 

including customer complaints and release of relevant documents
• Purchased to date over 2000 vehicles on line at various auctions
• Organize all off-site sales including the organization of the sale facility, maintain Dealer 
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Plates and secure all sales deposits in amounts ranging from $1000 to $200,000
• Developed, implemented and ensure compliance with company HR policies and procedures
• Reviewed and authorized to date over 2000 new loan applications and am Commissioner for 

Oaths
• Audited over 4000 files to ensure correct documentation and investigated audit defects
• Investigated and negotiated insurance claims and opened over 400 arbitration files
• Handled 7 Employment Standard cases and providing needed documents to authorities 

successfully achieving no penalties by the Employment Standards Branch
• Arranged and coordinated approximately 15 corporate events for staff and customers 

JOB TITLE 2010 - 2011
COMPANY NAME, CITY, PROVINCE, COUNTRY (If outside Canada)

• Updated over 2500 conformation statements on Personal Property Registration
• Updated over 4000 credit reports to Trans Union of Canada and Equifax
• Prepared over 500 documents of transfer, 100 legal documents and 150 proof of claims for 

bankruptcies
• Performed clerical and administrative duties for Manager in sister company  

JOB TITLE 2007 - 2010
COMPANY NAME, CITY, PROVINCE, COUNTRY (If outside Canada)

• Performed clerical duties including frontline reception
• Answered over 200 telephone calls per day from public
• Maintained records of daily attendance for 43 employees
• Greeted approximately 100 people daily and booked 5-10 daily appointments with clients
• Maintained inventory and ordered supplies form about 15 vendors

JOB TITLE 2011 - present
COMPANY NAME, CITY, PROVINCE, COUNTRY (If outside Canada)

• Provided support to 11-member sales team ensuring all sales and service objectives were met
• Maintained records of all orders, prepared invoices and prepared payment cheques
• Performed clerical duties including answering customer inquiries, problem solving, 

provision of new product information, training of new customer service representatives and 
development of new policies and procedures

LANGUAGES

Fluent in English, Hindi and Punjabi
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COMPUTER SKILLS

Proficient in Microsoft Office Suite, Simply Accounting, database applications, electronic mail
and Internet research

Keyboarding speed: 50 w.p.m.

EDUCATION

Masters Program in Business Administration, Institution Name, Country, Year
Bachelor of Arts (Accounting), Institution Name, Country, Year

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Training in WHMIS, Emergency First Aid and CPR

REFERENCES AVAILABLE ON REQUEST
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Job: Finance
'لوV=فة: تمو6ل

NAME
Street Address, City, Province, Postal Code

• Telephone Number • Email address
____________________________________________________________________________

SUMMARY OF QUALIFICATIONS

Twenty-one years of proven accounting management experience that emphasizes high 
productivity, efficiency, accuracy, ease-of-use and cost containment.  Well-developed 
organizational, time management, communication and analytical skills with demonstrated 
problem-solving capabilities.  Proven track record in achieving sound development and 
monitoring of budgets for grants, contracts and general funds.  Familiar with a variety of 
accounting, finance, payroll and human resources concepts, practices and procedures.  Self-
motivating with the initiative and ability to multitask in a fast-paced environment with proven 
ability to work effectively to achieve agency objectives.  Demonstrated experience working in a 
non-profit, unionized environment with the ability to work independently and as part of a team.  

PROFESSIONAL EXPERIENCE

JOB TITLE 1994 - present
COMPANY NAME, CITY, PROVINCE, COUNTRY (If outside Canada)

Finance and Accounting

∞ Direct and control the operations of the accounting function and financial activities of Name of
Organization including bookkeeping, payroll, deferred revenue and accounts receivable 
schedules, account reconciliation, cash flow, preparation of accounting and financial, 
narrative and statistical reports and statements, budget monitoring systems maintenance, 
resource and expense tracking systems, resolution of any escalated vendor disputes and 
billing charges, monitoring and analysis of general ledger account, preparation of annual 
audit documentation, and provision of financial support to directors and managers 

∞ Develop and coordinate annual $10,000,000 budget preparation in conjunction with 18 
managers and 8 program directors providing on-going financial information/
recommendations throughout the fiscal year 

∞ Contribute to and review 22 funding proposals and applications annually
∞ Analyze 13 project reports monthly and contributions/grant details, provide accurate 

financial information and advice to 9 program managers, process 13 monthly and 7 quarterly 
claims to funders, coordinate approval processes of 140 accounts payable invoices per 
month, rectify escalated accounts payable issues monthly from 10 employees and 5 vendors, 
code the general ledger and process vendor invoice payments ranging from $120 to $55,000
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∞ Perform accurate billings and monthly posting to remediation accounts for $25,000 budget, 
deposit third party cheques of $500,000/month and monthly reserve transfers of $24,000, 
handle month end allocations including opening approximately 10 new accounts monthly, 
and conduct month-end balance sheet reviews, reconcile any variances and prepare month 
end financial statements for directors

∞ Coded the general ledger and processed 120 vendor invoice payments of $55,000

Supervisory Skills and Human Resources 

∞ Train, coach, mentor and lead the work of a 3-person team 
∞ Coordinate information flow regarding pay and benefits to 80 employees 
∞ Maintain up-to-date knowledge and understanding of ever changing HR requirements, 

policies and procedures, labour standard laws and collective agreement 
∞ Recommend corrective actions on accounting issues to Senior Managers
∞ Recruit and interview potential candidates for available accounting positions 

Internal and External Client Engagement  
∞ Clarify, coach and guide 8 directors and 18 managers on budgeting, invoicing, monthly 

financial updates and periodic financial reporting tasks 
∞ Meet with 6 Department Heads to communicate financial information as needed 
∞ Collaborate with 26 directors and managers to reconcile accounts ranging from $5,000 to 

$4,500,000
∞ Liaise with federal and provincial governments and 20 community agencies including Name 

Agencies on matters related to financial and administrative functions and concerns, billing 
matters and contract changes

∞ Produce and release financial information to 9 different funding agencies, 12 other 
organizations, and 22 external auditors

Facilities and Equipment Monitoring

∞ Monitor purchase of all agency capital assets totaling $75,000 and oversee assignment of 
assets to departments

∞ Monitor all leased equipment contract payments totaling $25,000 and balance and designate 
the fees according to program usage

Information Systems Management

∞ Implemented an information system, in conjunction with Job Title Interpretation Translation 
department, that was to be used on an interim basis prior to software purchase but remains in 
use till date due to its efficiency and effectiveness
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Risk Prevention, Management and Accreditation 

∞ Prepared all documentation for Name Organization’s agency accreditation in conjunction with 
the Executive Director and accounting team 

∞ Participate in on-going risk prevention and management activities

COMPUTER SKILLS

Proficient in Accounting and Payroll software including AccPac-Sage, Pay@Work-ADP, ERP,
and Simply accounting and Microsoft Office applications Access, Excel, Outlook, PowerPoint,

Word and Windows XP Professional OS

LANGUAGES

Fluent in English and Spanish

EDUCATION

Diploma in computerized Accounting, Institution Name, Country, Year
Faculty of Business Administration, Institution Name, Country, Year

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Conflict Resolution Workshop, 2015
CIC Regulations and Ways to Make Proper Claims Webinar, 2014

Year-End Payroll Workshop, 2012
Government Changes Workshop, 2004

Communication Workshop, 2003
Year-End Payroll Workshop, 1994

REFERENCES UPON REQUEST
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Job: Hospitality Industry

!لعP :16#اعة !ل^يافة

NAME
Street Address, City, Province, Postal Code

• Telephone Number • Email address
____________________________________________________________________________

CAREER OBJECTIVE: FOOD AND BEVERAGE MANAGER

SUMMARY OF QUALIFICATIONS
Proven manager with over seventeen years of hospitality experience in hotel food and beverage 
operation management, customer service and team management.  Results-oriented with strong 
leadership and interpersonal skills; effective organizational, planning and communication skills; 
exceptional customer service skills; and excellent budgetary, projection and cost control skills 
ensuring the highest level of guest satisfaction at all times.  Demonstrated ability to work under 
pressure in a fast-pace hotel environment while exceeding guest and company expectations.  
Self-motivating with the initiative and ability to multitask and oversee, supervise and train 90 
staff in multiple hotel dining outlets.  

PROFESSIONAL EXPERIENCE

JOB TITLE 2012 - present
COMPANY NAME, CITY, PROVINCE, COUNTRY (If outside Canada)

• Direct and oversee operations of 6 dining outlets with 350-seat capacity in 218-room 5 Star 
hotel forecasted to annually serve 369,000 

• Hire, train, schedule, supervise, motivate, evaluate and lead team of 90 staff to maximize 
employee engagement, service and teamwork

• SMART START Develop and sustain personal contact with culinary team and in-room dining
team to maintain high quality food and beverage offerings and impeccable presentation in 
line with hotel standards.

• Lead, guide and direct operations of each dining facility to maximize profitability and 
minimize operating costs

• Plan, direct and implement Food and Beverage strategic business plans 
• Prepare and monitor the annual Food and Beverage budgets and revenue forecasts pro-

actively addressing trough periods
• Analyze Profit and Loss statements and develop strategies for improvement and guest 

experience enhancements
• Participate actively in the hotel community to further inter-departmental working 

relationships
• Acts as Hotel General Manager once per month demonstrating ability to apply technical, 

professional or product expertise to everyday hotel situations
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JOB TITLE 2010 - 2012
COMPANY NAME, CITY, PROVINCE, COUNTRY (If outside Canada)

¥ Directed and oversaw operations of 150-seat capacity restaurant leading 28-member team
¥ Responsible for all revenues, expenditures and annual budget
¥ Introduced a minimum of one touch-point per quarter.
¥ Managed customer database to effectively market and promote restaurant products and 

services.
¥ Established guest service standards and monitored implementation to ensure target 

market needs were met.
¥ Conducted departmental orientation training for all new employees.
¥ Recruited prospective employees at Catering Colleges as part of hotel’s recruitment 

strategy and interview panel member.

JOB TITLE 2008 - 2010
COMPANY NAME, CITY, PROVINCE, COUNTRY (If outside Canada)

¥ Directed and oversaw operations of 150-seat capacity restaurant leading 28-member team
¥ Improved guest satisfaction tracking system results from 76% to 89% consistently quarter

to quarter during 2010-11

JOB TITLE 2002 - 2008
COMPANY NAME, CITY, PROVINCE, COUNTRY (If outside Canada)

¥ Directed and oversaw operations of 70-seat capacity lounge and bar leading a 8-member 
team

¥ Awarded Best Manager in 2009

LANGUAGES
Fluent in English and Hindi

COMPUTER SKILLS
Proficient in Windows, Triton, Opera and OnQ

EDUCATION
Masters in Tourism Management, Institution Name, Country, Year

Hotel Management Diploma, Institution Name, Country, Year

REFERENCE UPON REQUEST

: نموLd مقابلة Dسئلة )Mجابا[4'لتذ6=ل 
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:اللغة !إل#/ليزية.

1. Tell us about yourself.

Answer: The response is job/career related not personal.  Make sure you know your resume 
back to front - you may be asked about skills and experience from previous jobs, which may be 
more relevant for the role you are interviewing for.

You need to have a short statement prepared in your mind. Be careful that it does not sound 
rehearsed. Limit it to work-related items unless instructed otherwise. Talk about things you have 
done and jobs you have held that relate to the position you are interviewing for. Start with the 
item farthest back and work up to the present.

2. What do you know about this company?

Answer: Do as much research as you can about the company.  What does it do/sell/make? How 
many employees work there? What is its mission and goals? Where does it operate? What are the
current issues and who are the major players including competitors?  You can insert how your 
skills and abilities will help the company in their goals and future. These are the key things you 
should know about a company before going to the interview.

Do the background work, it will make you stand out as someone who comes prepared, and is 
genuinely interested in the company and the job.

3. Why do you want to work for us?

Answer: Here is where you tell them what is great about their organization and link it to your 
career goals.  Your answer should be directly related to the last question. Any research you've 
done on the company should have led you to the conclusion that you'd want to work there. Put 
some thought into this answer before you have your interview, mention your career goals and 
highlight forward-thinking goals and career plans.  Do not talk about needing a job, being 
unemployed, the salary or benefits.  Sincerity is extremely important here and will easily be 
sensed. 

4. What experiences do you have in this field?

Answer: Speak about specifics that relate to the position you are applying for. If you do not 
have specific experience, get as close as you can.

5. In your last position, what were your most significant accomplishments?

Answer: Always mention a work-related achievement (heading up a successful project or 
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saving the company money is always a good choice), and if you've run a marathon or scaled a 
mountain, that's an achievement that could be woven into the conversation too.

6. What are your greatest strengths? 

Answer: Numerous answers are acceptable.  Just stay positive. A few good examples: Your 
ability to prioritize, Your problem-solving skills, Your ability to work under pressure, Your 
ability to focus on projects, Your professional expertise, Your leadership skills, Your positive 
attitude, etc.

7. What is your biggest weakness?

Answer: Recognizing the areas in your character and working life that need to be improved is a 
sign to the interviewer that you are self-aware and strive to progress. If you're asked this 
question, give a small, work-related flaw that you're working hard to improve. Example: "I've 
been told I occasionally focus on details and miss the bigger picture, so I've been spending time 
laying out the complete project every day to see my overall progress."

8. How would your former boss and/or colleagues describe you?  

Answer: This is another opportunity to be positive about yourself, so remember to reiterate all 
your good points especially as they relate to the position you are being interviewed for.

Be prepared with a quote or two from co-workers. Either a specific statement or a paraphrase 
will work, e.g., One of my co-workers always said I was the hardest worker she had ever known”
or even better, "One of my co-workers has always said I was the most reliable, creative problem-
solver he'd ever met."

9. Tell us about a problem you had with a supervisor. 

Answer: This is a test to see if you will speak ill of your boss. If you fall for it and tell about a 
problem with a former boss, you may well blow the interview right there. Stay positive and 
develop a poor memory about any trouble with a supervisor.

10.Describe how you are a team player? 

Answer: Be sure to have examples ready. Specifics that show you often perform for the good of 
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the team rather than for yourself are good evidence of your team attitude. Do not brag; just say it 
in a matter-of-fact tone. This is a key point.

11.Describe a situation where you have … and how you handled it:

¥ Usually these items are taken from the job ad

¥ Example: worked under pressure  

Answer: 
You may say that you thrive under certain types of pressure. Give an example that relates to the 
type of position applied for.

12.What motivates you to do your best on the job? 

Answer: This is a personal trait that only you can say, but good examples are: Challenge, 
Achievement, and Recognition

13.What qualities do you look for in a boss? 

Answer: Be generic and positive. Safe qualities are knowledgeable, a sense of humour, open to 
new ideas, fair and supportive.  

14.What are your goals for the future? 

Answer: Employers want to be sure that you won't be moving on to another job right away. The 
best way to respond to the interview question "What are your goals for the future?" or "Where do
you see yourself in five years?" is to refer to the position and the company you are interviewing 
with.  Connect your answer to the job you are applying for. For example, “My long-term goals 
involve growing with a company where I can continue to learn, take on additional 
responsibilities and contribute as much value as I can.”

15.Why should we hire you?

Answer: Highlight your best points as they relate to the position being discussed. Give a little 
advance thought to this relationship. Point out how your assets meet what the organization needs.
Do not mention any other candidates to make a comparison.

16.What salary do you expect/need?

Answer: Do not answer it as you have already stated this in your cover letter. Instead, say 
something like, “Can you tell me the range for this position?”  In most cases, the interviewer, 
taken off guard, will tell you. If not, say what you wrote in the cover letter.
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Answer: Remember an interview is a two-way conversation; so be prepared to ask relevant 
questions. There's no need to wait until the end, feel free to interject with queries and comments 
as the conversation flows. This will not only give you relevant insight into the organization, it 
will also help you engage with the interviewer and show that you are confident individual who 
listens and interacts.

You can show your enthusiasm and interest by discussing aspects of the training programs or 
talking about the working culture or opportunities for gaining further qualifications. You can ask 
what a typical career path for someone with your skills and experiences are within the company.

Alternatively, if the interview does not give an opportunity to discuss an aspect of your course, 
work or extracurricular activities that you feel strongly supports your application, this is an 
appropriate time to mention it (briefly!).
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حوY 'لمؤلف

.ERAAبا9بر' 67كسوB 3و 'لرئ=س 'لتنف=ذH لشركة ''لتنو0 'لتد69ب 

 اندماج في مبتكرة والقادة لكندا المدربين كبار التنوع من كواحدة دوليا به المسلم باربارا
 داخل 23,000 على يزيد ما للمشاركين الرئيسية والعروض العمل حلقات قدمت باربارا.  المهاجرين
.110 المنظمات

.المتحدة والمملكة والفلبين ونيجيريا، والهند، الصين، في باربرا عملت وقد.  بلدا 27 إلى باربرا سافر وقد 

:في باربرا االتصال

diversityeraa@gmail.com: اإللكتروني البريد
Website: www.diversityeraa.ca 

2234-294-204-1: هاتف

- 106 -



!

!

- 107 -



!

!

- 108 -


