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 ميسيساغا مدينة في الجدد للوافدين واالجتماعية الصحية الخدمات دليل

 مشّوقا يكون أن يمكن جديد مجتمع في االستقرار ومحاولة جديدة لغة وتعلم جديد بلد في للعيش االنتقال أن نعلم! ميسيساغا في بكم أهل ً

 على للحصول الدليل هذا يوجهك. التغيير هذا أثناء صحتك على والحفاظ الدعم إيجاد كيفية حول األسئلة من الكثير لديك يكون قد. وُمرهقا

 ".المتكررة األسئلة" على ويجيب" تعلم؟ هل" قسم في لك المتوفرة والخدمات الموارد

 ميسيساغا؟ مدينة في الجدد للوافدين ماعيةواالجت الصحية الخدمات دليل هو ما

 :حول بمعلومات ميسيساغا مدينة في الجدد للوافدين واالجتماعية الصحية الخدمات دليل يزودك

 ميسيساغا في واالجتماعية الصحية الخدمات إلى الوصول كيفية 

 ؟وأين المساعدة تطلب ممن 

 مخاوفك حول( أو الممرض)ة( الممارس)ة عائلتك طبيب إلى التحدث كيفية 

 عام بشكل وعافيتك صحتك على الحفاظ كيفية 

 

 !الجديد مجتمعكم في بكم نرحب أن يسرنا!  ولعائلتك لك تمنياتنا أطيب

 

 االتصال بيانات

 بالبريد رسالة إرسال يُرجى ميسيساغا، مدينة في الجدد للوافدين واالجتماعية الصحية الخدمات دليل حول تعليقات أو أسئلة أي لديك كانت إن

 . (905) 276-0008 الرقم على االتصال أو immigrationpeel@peelnewcomer.org إلى اإللكتروني

 

  :ليةمسؤو إخلء
 ذكر عدم يعني ال كما المؤسسة، لتلك الدليل واضع دعم يعني ال الدليل هذا في وخدماتها برامجها عن والمعلومات المؤسسات أحد ذكر

يُرجىًملحظةًأنًبعضًالمواقعًاإللكترونيةًالُمشارًإليهاًفيًهذاًً.فقط المعلومات إعطاء هو الدليل هذا من الغرض. دعمها عدم ما مؤسسة

الترجمة.ًقدًتختلفًدقةًوبنيةًالصفحاتًوطرقًالوصولًإليهاًمنًلغةًألخرىًوتقعًمسؤوليةًذلكًعلىًمالكيًتلكًًإمكانيةًوفرالدليلًت

 المواقع.

  

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
mailto:immigrationpeel@peelnewcomer.org
tel://9052760008,112/


 

 الصحية الخدمات دليل مناإللكترونية  النسخة إلى للوصول /https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide زيارة يُرجى

 . أخرى بلغات الدليلهذا  من نسخ تحميل أيضاً  يمكنك. مفيدة موارد إلى روابط مع ميسيساغامدينة  في الجدد للوافدين واالجتماعية

3 
 

 أونتاريو في الصحية الرعاية نظام

 تعلم؟ هل

 إلى بحاجة كنت إن 911 بالرقم اتصل. اإلسعاف خدمة أو اإلطفاء خدمة أو الشرطة إلى للتحدث 911 بالرقم اتصل الطوارئ، حالة في
 أو الصدر، في حاد ألم أو باالرتباك، شعورك أو األلم، تسكين بأدوية تسكينه يمكن ال ألم أو الوعي، فقدان مثل ألعراض طارئة رعاية
 .اإلسعاف خدمات الستخدامك بالبريد فاتورة تستلم قد. التنفس في صعوبة

 

 :الصحية الرعاية خدمات لتلقي أونتاريو في العام الصحي التأمين من نوعان هناك .1

 أونتاريو لمقاطعة الصحي التأمين برنامج (PIHO) يغطي. أونتاريو في المقيمين لألشخاص صحي تأمين برنامج هو 

 ، والممرض)ة( الممارس)ة(،العائلة طبيب دىل المواعيد مثل تكاليف( PIHO) أونتاريو لمقاطعة الصحي التأمين

 بطاقة. الجراحية والعمليات الطبية والفحوصات الطوارئ غرف وزيارات موعد إلى تحتاج ال التي العيادات وزيارات

 كلما إلبرازها ستضطر ألنك آمن مكان في حفظها يجب سرية وثيقة هي( PIHO) أونتاريو لمقاطعة الصحي التأمين

 . طبية ةرعاي إلى احتجت

 

 خدمة مراكز أحد في ممكن وقت أسرع في (PIHO) أونتاريو لمقاطعة الصحي التأمين بطاقة على الحصول طلب قدم

 اطعةلمق الصحي التأمين بطاقة تغطية لبدء انتظارك يستغرق قد. المطلوبة الوثائق مع oOraenOPcivreS أونتاريو

 االنتظار، فترة خلل طبية خدمات إلى احتجت إن. الموافقة على الحصول بعد أشهر ثلثة حتى (PIHO) أونتاريو

 أنظر أدناه(.) خاص صحي تأمين شراء يمكنك أو عليها للحصول الدفع عليك

 

 المؤقت يفيدرالال الصحة برنامج (HHIO) محدودة صحية رعاية خدمات على للحصول اللجوء صفة حاملي يغطي 

 . والنظر األسنان رعاية خدمات وبعض األدوية وبعض والمستشفيات األطباء كزيارات ومؤقتة

 

 برنامج تغطية كلدي يكون قد. HHIO أو PIHO برنامجي أحد تغطية لديك يكن لم إن خاص صحي تأمين برنامج شراء يمكنك .2

 . وظيفتك أو مدرستك طريق عن خاص صحي

 

 الصحية الرعاية خدمات على الحصول

 لرؤيته موعد تأخذ الذي الشخص هو أي - بك الخاص األولية الصحية الرعاية مقدم هو( ة)الممارس( ة)الممرض أو العائلة طبيب .1

 . طارئة غير جديدة صحية مشكلة لديك تكون عندما

 الصحية بالرعاية للتصال اإللكتروني الموقع بزيارة قم سكنك، مكان من بالقرب (ة)ممارس( ة)ممرض أو عائلة طبيب إليجاد .2

Health Care Connect سيساعدك أحد مسؤولي االتصال بالرعاية الصحية في التواصل مع طبيب أو ممرض)ة( . للتسجيل

 كانوا إن ما لمعرفة يةالطب عيادةبال اتصلممارس)ة( تتوفر لديه إمكانية استقبال مرضى جدد والتحدث بلغتك. عوضاً عن ذلك، 

 .لغتك يتحدثون( ة)ممرض أو طبيب هناك كان إن وما جددا مرضى يقبلون

 

 :يلي ما لك يقدم أنأو الممرض)ة( الممارس)ة(  العائلة لطبيب يمكن

 (والجروح اإلنفلونزا مثل) الشائعة واإلصابات لألمراض والعالج التشخيص 

 (الدم ضغط ارتفاع أو السكري الداء مثل)المستمرة  الصحية لحاالتا إحدى مع التعامل في الدعم 

 (الحيوية كالمضادات) لألدوية الطبية فاتالوص 

  األعمار لجميع المنتظمة الفحوصات  

 ( السرطان مثل) األمراض بعض عن للكشف الروتينية االختبارات 

 (النسائية مراضألوا القلب أطباء مثل) الصحية الرعاية أخصائيي إلى اإلحاالت 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.ontario.ca/page/apply-ohip-and-get-health-card
https://www.ontario.ca/page/apply-ohip-and-get-health-card
https://www.ontario.ca/page/apply-ohip-and-get-health-card
https://www.services.gov.on.ca/sf/?_ga=2.242836610.168111674.1562872107-2017991303.1559252447#/oneServiceDetail/11282/ip/sr/
https://www.services.gov.on.ca/sf/?_ga=2.242836610.168111674.1562872107-2017991303.1559252447#/oneServiceDetail/11282/ip/sr/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/health-care/interim-federal-health-program/coverage-summary.html
https://www.olhi.ca/insurance/find-insurance-products/
https://www.ontario.ca/page/find-family-doctor-or-nurse-practitioner
https://hcc3.hcc.moh.gov.on.ca/HCCWeb/faces/layoutHCCSplash.jsp
https://hcc3.hcc.moh.gov.on.ca/HCCWeb/faces/layoutHCCSplash.jsp
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 على ،(ها)يمكنه فل .االستثناءات بعض هناك ولكن األطباء يقدمها التي نفسها الخدمات من الكثير( ة)الممارس( ة)الممرض يقدم
 . األدوية بعض وصف المثال، سبيل

 ،(ة)الممارس( ة)الممرض أو العائلة طبيب لرؤية إمكانية هناك يكن ولم للحياة مهددة غير عاجلة صحية مشكلة لديك كانت إن .3

 الصحي كوينزوي مركز في العاجلة للرعاية مركز أقرب إلى الذهاب أو موعد إلى تحتاج ال عيادة في طبيب زيارة يمكنك

Queensway Health Centre لألطفال العاجلة الرعاية عيادة أو األعمار جميع يعالج الذي Pediatric Urgent Care 

Clinic 18 سن حتى لاألطفا تعالج التي . 

 قسم/الطوارئ غرفة بزيارة قم أو 911 بالرقم اتصل للحياة، مهددة خطيرة إصابة أو ألمراض طارئة لرعاية بحاجة كنت إن .4
 أيام طيلة يوميا ً ساعة 24 الطوارئ غرف تفتح. ميسيساغا مستشفى أو فالي كريدت مستشفى مثل المحلي، المستشفى في الطوارئ

. إلحاحا ً الطبية المشكلت أكثر من يعاني الذي الشخص علج أوال ً عليهم ألن المستشفيات في طويلة انتظار أوقات تواجه قد. السنة
 .التحريرية والترجمة الشفهية الترجمة خدمات المستشفيات معظم توفر

بالمائةًمنًالحاالت35ًًبالنسبةًللمهاجرينًوالوافدينًالجددًإلىًكنداًحيثًتُقّدرًوجودًنسبةCًًمنًالمهمًاالنتباهًإلىًالتهابًالكبدً .5

ًالنقرًهنافيًكنداًبينًاألشخاصًالمولودينًخارجها.ًلمعرفةًالمزيدًيرجىCًًالتهابًالكبدًلفيروسًالمصابةًباألجسامًالمضادةً

 واالنتقالًلألسفلًللطلعًعلىًمواردًالعملءًبلغاتًمختلفة.

 

 والعقاقير األدوية

 أخذها يمكنك الطبية، للوصفة استلمك فور. طبية بوصفة أدوية على للحصول( ة)ممارس( ة)ممرض أو طبيب زيارة إلى ستحتاج .1
 بعض تحتاج ال. خاص تأمين لديك يكن لم ما األدوية على للحصول الدفع عليك سيترتب .الدواء على للحصول صيدلية أي إلى

 معظم في شراؤها ويمكن" طبية وصفة إلى تحتاج ال التي باألدوية" وتسمى طبية وصفة إلى السعال، كشراب الشائعة، األدوية
 .الصيدلياتو المتاجرو المحلت

 برنامج عن الصيدلي اسأل عاما ، 24 من أقل عمرك كان إن +OHIP بالمجان أدوية على للحصول مؤهل ً كنت إن وما .
 .طبية ووصفة PIHO أونتاريو لمقاطعة الصحي التأمين بطاقة إلى فقط ستحتاج. البرنامج في التسجيل عليك يتوجب ال

 األدوية لمنافع أونتاريو برنامج يغطي (PDO) 65 الـ سن تجاوز لمن طبية بوصفة تُصرف التي األدوية معظم تكاليف 

 االجتماعية للمساعدات أونتاريو برنامج مساعدات على يحصلون من أو األمد طويلة الرعاية دور في القاطنين أو

PcivreS tSrsk اإلعاقة ذوي لدعم وأونتاري برنامج أو PDoO المنزلية الرعاية أو . 

 لألدوية تريليوم امجبرن لتغطية مؤهل ً تكون قد. 

 

 الدعم خدمات

 بدنيا ً القادرين غير أو بانتظام المتحرك الكرسي يستخدمون الذين ميسيساغا لسكان نقل خدمة هي  prvckIOrT هيلب ترانس .1

 . العام النقل وسائل استخدام على

 المعدات ثمن دفع في مساعدة إلى وتحتاج جسدية إعاقة لديك كانت إن (PDO) المساعدة األجهزة برنامج لتغطية مؤهل ً تكون قد .2

 .السمع على المساعدة واألجهزة المتحرك كالكرسي

 

 هل تتحدث الفرنسية؟

 من مزيد على للحصول 905-813-3850 بالرقم اتصل. لغتان ميسيساغا في فالي كريدت في األسرة صحة فريق يتحدث 

 .المعلومات

 416-922-2672 الرقم على اتصل. الفرنكوفوني للمجتمع متنوعة خدمات الكبرى تورونتول الفرنكوفوني المركز يوفر 

 .المعلومات من مزيد على للحصول

 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.ontario.ca/locations/health/index.php?lang=en/options/walkin.aspx
https://trilliumhealthpartners.ca/patientservices/emergencycare/Pages/Emergency.aspx
https://trilliumhealthpartners.ca/contactus/Pages/Overview.aspx
https://trilliumhealthpartners.ca/contactus/Pages/Overview.aspx
http://www.pediatricurgentcare.ca/
http://www.pediatricurgentcare.ca/
http://www.pediatricurgentcare.ca/
https://trilliumhealthpartners.ca/contactus/Pages/Overview.aspx
https://trilliumhealthpartners.ca/contactus/Pages/Overview.aspx
https://www.catie.ca/en/hepcandnewcomers
https://www.ontario.ca/page/learn-about-ohip-plus
https://www.ontario.ca/page/get-coverage-prescription-drugs
https://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/ow/index.aspx
https://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/ow/index.aspx
https://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp/index.aspx
https://www.ontario.ca/page/get-help-high-prescription-drug-costs
https://www.peelregion.ca/transhelp/
https://www.ontario.ca/page/assistive-devices-program
https://www.cvfht.ca/index.php?lang=en
https://centrefranco.org/en/
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 المتكررة األسئلة

 المؤقت الفيدرالي الصحة برنامج من تغطية وال( OHIP) أونتاريو لمقاطعة الصحي التأمين برنامج من تغطية لدي تكن لم إن أفعل ماذا

(IFHP)؟ 

 مركز هو ميسيساغا في مركز أقرب. صحيا تأمينا يملكون ال لمن المجانية الصحية الخدمات بعض المجتمعية الصحة مراكز توفر .1

 .ميسيساغا شرق المجتمعي الصحة

 

 من يدفع تكاليف الرعاية الصحية في أونتاريو؟

تحتاجها من أموال دافعي الضرائب.  نتاريو، يمّول القطاع العام الكثير من خدمات الرعاية الصحية التيأو في تعيش كنت إن .2

يعني ذلك أن الحكومة تدفع كامل التكاليف أو جزء منها نيابة عنك. تتضمن الخدمات الزيارات إلى طبيب العائلة والممرض)ة( 

 ى.الممارس)ة( واالختصاصيين وخدمات الرعاية الصحية األساسية والطارئة بما فيها العمليات الجراحية واإلقامة في المستشف

 

 الصحية؟ الخدمات حول معلومات على للحصول التحدث يمكنني من مع

 نصائح على للحصول بها االتصال يمكنك سريّة مجانية خدمة هي pOrOtOvrit PcivreS أونتاريو تيليهيلث .1
 خدمات تُقّدم. 1-866-797-0000اتصل بالرقم المجاني . األسبوع أيام طيلة يوميا ً ساعة 24 صحية ومعلومات
 لغة أخرى. 300لـ  الترجمة إمكانية مع والفرنسية اإلنجليزية باللغتين hhlhTheleT تيليهيلث

 من لمزيد. الصحية الخدمات مقدمي من والعديد اللجئين بين hOlaeOO IOvrit recO الالجئين صحة خط يربط .2
 .1-866-286-4770 المجاني بالرقم اتصل المعلومات

 أو المنزل في لك الدعم لتقدم الصحية الرعاية وموارد خدمات من متنوعة مجموعة والمجتمعية المنزلية الرعاية توفر .3
 اتصل أو المعلومات من مزيد على للحصول (ممرضتك) ممرضك أو طبيبك إلى تحدث. المحلي المجتمع أو المدرسة
 (.المنطقة لرمز حاجة ال) 310-2222 بالرقم

 وبرامج الجنسية الصحة وعيادات الوالدة قبل ما ودروس التطعيم عيادات تتضمن مجانية برامج بيل منطقة توفر .4
( ة)ممرض إلى للتحدث 905-799-7700 بالرقم اتصل المعلومات من لمزيد. باألسنان والعناية الطبيعية الرضاعة

 .الترجمة خدمات تتوفر. عامة صحة
هي خدمة استشارات تحافظ على  (SHILO) أونتاريو في الجنسية الصحة حول اإللكترونية والدردشة معلومات خط .5

للتحدث مباشرة مع أحد  1-800-668-2437رقم . اتصل بالبعدة لغاتسرية هوية المستخدم وُتقدم مجاناً 

االستشاريين من أي مكان في أونتاريو للحصول على معلومات عن عيادات الصحة الجنسية في منطقتك ومواقع 
 اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية واألمراض المنقولة جنسياً ومعلومات أخرى عن الصحة الجنسية.

تقدم موارد على شبكة اإلنترنت حول فيروس نقص المناعة البشرية وخدمات ذات  Hello Ontario أونتاريو أهالا  .6

 صلة لألشخاص الجدد في أونتاريو.
لخدماتًالصحةًالمجتمعيةًتقدمًاختباراتًفيروسًنقصًالمناعةً WellFortمركزًويلفورتًًفيBloomًعيادة بلوم  .7

،ًوخدماتًالعلجًوالرعايةًلألشخاصًالمصابينًبفيروسًنقصًالمناعةًالبشريةًو/أوًالتهابCًالبشريةًوالتهابًالكبدً

خدماتًتخفيفًالضررًبماًفيًذلكًالتوزيعًاآلمنًلحقنًالعقاقيرًومعBloomً.ًتقدمًعيادةًبلومCًالكبدً داتًأيضاً 

 التدخينًومجموعاتًالنالوكسون.
 

 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.aohc.org/find-a-centre
http://eastmississaugachc.org/programs-services/medical-services/primary-health-care
http://eastmississaugachc.org/programs-services/medical-services/primary-health-care
https://www.ontario.ca/page/get-medical-advice-telehealth-ontario
http://welcomeontario.ca/content/refugee-healthline
http://healthcareathome.ca/mh/en/news/Pages/Connecting-You-with-Care.aspx
http://www.peelregion.ca/health/
http://www.peelregion.ca/health/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/sexual-health-infoline-ontario/
http://helloontario.info/
https://www.bloomclinic.ca/
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 واإلدمان النفسية الصحة

 تعلم؟ هل

 جديد كوافد. بها تعتني أن المهم ومن العام الصحي وضعك من جزء هي( واالجتماعية والنفسية العاطفية السلمة) النفسية الصحة .1

أو الممرض)ة(  لك المتابع العائلة طبيب اسأل. القلق أو االكتئاب أو العائلية الخلفات أو الضغوط من مزيد من تعاني قد كندا، إلى

 . النفسية تكبصح االعتناء كيفية عنالممارس)ة( 

 أنواع من الكثير هناك. اآلخرين مع تعامله أو تصرفاته أو شعوره أو الشخص تفكير طريقة على يؤثر مرض هو النفسي المرض .2

 المساعدة فاطلب تعرفه، أحد أو أنت تعاني كنت إن لذا ،نفسي بمرض اإلصابة لخطر معرض جميعنا. المختلفة النفسية األمراض

 .لك المتابع( ة)الممارس( ة)ممرضال أو العائلة طبيب من

 أو كالكحوليات مواد على الشخص يدمن عندما. المخدرات تعاطي أو/و الكحول معاقرةب الصعبة العواطف الناس بعض يواجه .3

 االعتيادية، أنشطتك أداء مع والكحول للمخدرات تعاطيك تعارض إن. المواد تلك تعاطي دون التأقلم عليه يصعب قد المخدرات،

 . لك المتابع( ة)الممارس( ة)الممرض أو العائلة طبيب إلى التحدث يُرجى

خدمات  ية والمجتمعيةللخدمات الصح Moyoمركز مويو في بيل وشركاؤها مثل  دائرة الصحة العامة –منطقة بيل تقدم  .4

ولوازم تخفيف الضرر )معدات آمنة للحقن واالستنشاق والنالوكسون( لمتعاطي المخدرات. تتوفر مواقع فرعية متعددة )مثل 

 ( وخدمات خارج المركز لتقديم هذه اللوازم والخدمات مجاناً.Bloomعيادة بلوم 

 والعلج للتشخيص خضعت كلما الجسدية، الصحية المشكلت مع الحال هو كما. اإلدمان وحاالت النفسية األمراض علج يمكن .5

 . لك أفضل ذلك كان أبكر، وقت في

 اعط. الجدد للوافدين بالنسبة خاصة هام أمر وهي. والجسدية والعاطفية النفسية صحتنا لرعاية به نقوم نشاط أي هي بالنفس العناية .6

 . أنت لصحتك األولوية

 بشكل الضغوط مع لتتعامل العواطف وقوة البدنية باللياقة تتمتع كي صحتك على الحفاظ في يساعدك أن المنتظم للتمرين يمكن .7

 ومدة وكثافتها األنشطة أنواع عن توجيهات على للحصول participation.com اإللكتروني الموقع زيارة يمكنك. أفضل

 .لها ممارستك

 .الصحي لألكل الكندي األغذية دليل على اطلع. السريعة الوجبات مطاعم من األكل من أكثر صحيّة المنزل في المعّدة الوجبات .8

 اتصل المعلومات من لمزيد .وعائلتهم والشباب لألطفالعالية الجودة  النفسية الصحة خدمات( OPP) بيل في األطفال مركز يقدم .9

 .905-451-4655 بالرقم

 

 المتكررة األسئلة

 أفعل؟ ماذا متأزم، وضع في أنا

 لتهدئة المناسب الوقت في الجودة عالية للستجابة مجاني مساعدة خط هو ودفرن بيل منطقتي في 24.7 األزمات دعم 
 يمكنه حيث األزمات دعم موظف مع التحدث يمكنك .واإلدمان النفسية الصحة أزمات من يعاني من ودعم واستقرار
 .وقت أي في 905-278-9036 بالرقم اتصل. لمساعدتك األفضل الطريقة معرفة

 طيلة اعدة سرية لألطفال والشباب مع الحفاظ على سرية الهوية على مدار الساعة يوفر هاتف مساعدة األطفال مس
-668-800-1( أو اتصل بالرقم )686868إلى  CONNECTعن طريق الرسائل النصية )أرسل كلمة أيام األسبوع 

 (. تتوفر االستشارات والمعلومات واإلحاالت إلى الخدمات العامة في منطقتك.6868

 توك تو غود kSST2pvrs الذين 25 إلى 17 عمر من الثانوية بعد ما الدراسة لطلب وسري مجاني مساعدة خط هو 

 أي في 1-866-925-5454 بالرقم اتصل. واإلدمان النفسية الصحة بخصوص إحاالت أو استشارات عن يبحثون

 .وقت

 سبيكترا خط يقدم oTOnirv اإلدمان لحاالت لغات بعدة فقدللت واتصاالت عاطفيا ً ودعما ً وتدخل ً تقييما ً للمساعدة 

 . لغات بعدة المساعدة طوطخ تتوفر.  المعلومات من لمزيد 905-459-7777 بالرقم اتصل. واالنتحار

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.peelregion.ca/health/needle-exchange/index.htm
https://moyohcs.ca/
https://www.participaction.com/en-ca/everything-better
https://www.participaction.com/en-ca
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/canada-food-guide/get-your-copy.html
http://www.peelcc.org/
https://cmhapeeldufferin.ca/programs-services/24-7-crisis-support-peel/
https://good2talk.ca/
https://www.spectrahelpline.org/index.php/our-services/multilingual-helplines
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 واإلدمان؟ النفسية الصحة عن المزيد معرفة يمكنني كيف

 حول موثوقة واضحة معلومات النفسية والصحة اإلدمان مركز عن الصادر واإلدمان النفسية األمراض مركز قدمي 

 المساعدة طلب كيفية لفهم لغات بعدة الوقائع صحائف تتوفر. والتعافي العلج ذلك في بما واإلدمان، العقلية األمراض

 . بخير األمور تكون ال عندما

 الكندية النفسية الصحة جمعية تقدم (PHIP )المجتمع وتثقف نفسية أمراض من يعاني لمن خدمات ودفرن بيل فرع 

 .واإلدمان النفسية الصحة موارد عن عاسري الدلي تقدم كما. النفسية الصحة مشكلت حول المحلي

 "الذاتية للمساعدة دليل هو "العازبين الجدد للوافدين الذاتية المساعدة دليل -افضل لجعلها طريقة 21: كندا في وحيد 

 . جديد بلد في الحياة مع التكيف على الجدد الوافدين لدعم مختلفة بلغات متوفر

 بزيارة وقم التدخين عن اإلقلع حول (ممرضتك) ممرضك أو طبيبك إلى تحدث Ontario.ca/quitsmoking 

-797-0000على الرقم المجاني  Telehealth Ontarioأو اتصل بتيليهيلث أونتاريو  ودعم نصائح على للحصول

 .طيلة أيام األسبوععبر الهاتف للتوقف عن التدخين على مدار الساعة  للحصول على دعم 866-1

 

 األقران؟ ودعم االستشارات ذلك في بما واإلدمان النفسية الصحة خدمات على الحصول يمكنني كيف

 لينك ون وفري PcO-kecs لينك ون بخط اتصل. النفسية والصحة اإلدمان خدمات إلى إحاالت Pnh-knnL المجاني 

 .الطلب عند الشفهية الترجمة خدمة توفير يمكن. 905-338-4123 بالرقم اتصل أو 1-844-216-7411 الرقم على

 أونتاريو كونيكس تقدم ConnexOntario مشكلت من يعاني لمن وسرية ةمجاني صحية خدمات عن معلومات 
 للحصول وقت أي في 1-866-531-2600 بالرقم اتصل. المقامرة أو/و النفسية األمراض أو/و والمخدرات الكحول
 .المعلومات من مزيد على

 ً400ًوخدماتًاإلدمانًلألطفالًوالشباب.ًتوجدًأكثرًمنًالنفسيةًمعلوماتًحولًالصحةًًيوأونتار حكومة موقعيقدم

واإلدمانًحتىًسنًالنفسيةًالذينًيعانونًمنًمشاكلًالصحةًًوكالةًفيًأنحاءًأونتاريوًتوفرًلمساعدةًلألطفالًوالشباب

 لحجزًموعد.لألطفالًوالشبابًالنفسيةًالثامنةًعشرة.ًيُرجىًاالتصالًبأحدًوكاالتًالصحةً

 ولأ توغيذر Togetherallًًتقدمًبرامجًودوراتًالنفسيةًهيًخدمةًمجانيةًعبرًاإلنترنتًخاصةًبالصحةًوالسلمة

أيضاً ًالسادسةًعشرةًفماًفوق.ًيوفرًالبرنامجًبعمرللمساعدةًالذاتيةًعلىًطرقًالتعاملًمعًالقلقًواالكتئابًلألشخاصً

ليستًهناكًحاجةًً مجتمعا ًمحليا ًعبرًاإلنترنتًلمساعدتكًعلىًالتغلبًعلىًالضغوطًأوًاألحداثًاليوميةًاألساسية.

 .Togetherallإلىًإحالةًللحصولًعلىًمواردً

 باك باونس OSacnOOvns والشباب البالغين لمساعدة والمصمم اإلنترنت، عبر المهارات لبناء مجاني برنامج هو 

 بلغات اإلنترنت على الفيديو مقاطع تتوفر. والقلق االكتئاب ضاأعر مع التعامل على فوق فما  عشرة الخامسة مربع

 .لك المتابع( ة)الممارس( ة)الممرض أو العائلة طبيب من إحالة اطلب. مختلفة

 بيغيننغز نيو مركز عيادة تقدم sOn OOeeccecek للجئين وتدخلت نفسية استشارات النفسية والصحة لإلدمان 

 .الثقافية خلفيتهم مراعاة مع مؤخرا ً الواصلين

 

. 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.camh.ca/en/health-info/mental-illness-and-addiction-index
https://www.camh.ca/en/health-info/mental-illness-and-addiction-index/information-in-other-languages
http://cmhapeeldufferin.ca/
http://cmhapeeldufferin.ca/documents/quick-guide-mental-health-addictions-resources/
https://settlement.org/ontario/health/mental-health-and-addiction/stress/alone-in-canada-21-ways-to-make-it-better-a-self-help-guide-for-single-newcomers/
https://www.ontario.ca/page/support-quit-smoking
https://one-link.ca/referrals/
https://www.connexontario.ca/about-us
https://www.ontario.ca/page/mental-health-services-children-and-youth
https://togetherall.com/en-ca/
https://bouncebackontario.ca/
https://www.camh.ca/en/your-care/programs-and-services/new-beginnings-clinic-for-refugees
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 النساء وعافية صحة

 

 تعلمين؟ هل

من  الجدد اتللوافد بالنسبة خاصة هام أمر وهي. والجسدية والعاطفية النفسية صحتنا لرعاية به نقوم نشاط أي هي بالنفس العناية .1

 . أنتً  لصحتك األولوية عطأ. جميع األعمار

 :حول بمعلومات تزويدك الممارسين والممرضين العائلة ألطباء يمكن .2

 طمثال اتقلصت وأدوية النسائية النظافة منتجات ذلك في بما( الدورة) طمثال دورة 

 المختلفة واألنواع جنسيا ً المنقولة واألمراض اآلمنة الجنس وممارسات بالتراضي الجنس ذلك في بما الجنسية الصحة 
 اإلجهاض واستشارات ورعاية الحمل ومنع النسل لتنظيم

 وبعده وخلله الحمل قبل الصحة ذلك في بما اإلنجابية والصحة األسرة تنظيم 

 واالجتماعية والنفسية العاطفية السلمة ذلك في بما النفسية الصحة 

 ذات الصلة الصحية واألعراض طمثال انقطاع 

  برامج الكشف عن السرطان في يمكن لطبيب العائلة والممرض)ة( الممارس)ة( أيضاً تزويدك بمعلومات حول

 بما في ذلك: المقاطعة

I. على يجب. 74و 50 الـ سن بين سنتين كل الشعاعية الثدي صور بأخذ ُينصحً-ًالكشفًعنًسرطانًالثدي 

 .الثدي سرطان لفحص الخضوع حول الممارسة ممرضتهن أو طبيبهن مع التحدث النساء جميع

II.  سن في للنساء سنوات ثلث كل الرحم عنق لطاخة اختبار بإجراء نصحيًُ - سرطان عنق الرحمالكشف عن 

 .جنسيا ً وناشطات رحما ً يملكن اللتي فوق فما 21 الـ

III.  (74-50 بين عمرك) القولون بسرطان اإلصابة لخطر معرضة كنت إن - سرطان القولونالكشف عن، 

 الفحص أدوات حول المزيد لمعرفة ممرضتك أو طبيبك إلى تحدثي. سنتين كل لفحص الخضوع عليكً 

 الكيميائي البراز فحص نتائج كانت إن.(HHh) المناعي الكيميائي البراز فحص و االستخدام، سهلة المنزلي

 بإجراء طبيبك يوصي قد والمستقيم، القولون بسرطان لإلصابة أكبر لخطر معرضة كنت أو إيجابية المناعي

 .للقولون تنظير

 قابلة، إليجاد. ال أم أونتاريو لمقاطعة الصحية الرعاية برنامج تغطية لديهن كان سواء وأطفالهن، الحوامل للنساء الرعاية القابالت تقدم . 3

 .1-866-418-3773 بالرقم االتصال أو اإلنترنت على أونتاريو قابالت جمعية صفحة على القابلة إيجاد أداة استخدمي

موارداً بلغات متعددة حول مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالصحة قبل الحمل  Best Start Resource Centreيقدم مركز . 4

 وقبل الوالدة والنمو في مرحلة الطفولة المبكرة وغير ذلك. يمكن تحميل معظم الموارد مجاناً.

 المصابة الحاالت من بالمائة 35 نسبة وجود تُقّدر حيث كندا إلى الجدد والوافدين للمهاجرين بالنسبة C الكبد التهاب إلىمن المهم االنتباه . 5

 لألسفل واالنتقال اهن النقر يرجى المزيد لمعرفة. خارجها المولودين األشخاص بين كندا في C الكبد التهاب فيروسل المضادة باألجسام

 .مختلفة بلغات العملء موارد على للطلع

 

 

 

 

 

 

 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/cancer/screening/
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/cancer/screening/
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/cancer/screening/
https://www.ontario.ca/page/breast-cancer-testing-and-prevention#section-0
https://www.ontario.ca/page/breast-cancer-testing-and-prevention#section-0
https://www.ontario.ca/page/breast-cancer-testing-and-prevention#section-1
https://www.ontario.ca/page/cervical-cancer-testing-and-prevention#section-0
https://www.ontario.ca/page/cervical-cancer-testing-and-prevention#section-1
https://www.ontario.ca/page/colon-cancer-testing-and-prevention#section-0
https://www.ontario.ca/page/colon-cancer-testing-and-prevention#section-1
https://www.cancercareontario.ca/en/types-of-cancer/colorectal/screening/fit-instructions
https://www.ontario.ca/page/colorectal-cancer-screening-and-prevention#section-7
https://www.ontariomidwives.ca/find-midwife?gclid=Cj0KCQiAyKrxBRDHARIsAKCzn8yuG5F2FUN-UhlRofepgD7Qg8BuIgSLnhxXkwSFbQpdwiN0lVUMyCEaAiz1EALw_wcB
https://www.catie.ca/en/hepcandnewcomers
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  المتكررة األسئلة

 والحمل؟ اإلنجابية والصحة الجنسية الصحة حول معلومات إيجاد يمكنني أين

 حول  ومعلومات استشارات على للحصول 905-799-7700 الرقم على بيل منطقة في العامة الصحة بدائرة تصليا

 جنسيا ً المنقولة األمراضو  النسل تنظيم  عنبما في ذلك معلومات  ،وصحة األسرة الصحة الجنسيةبرامج وخدمات 

 على للحصول صحية بطاقة وجود يلزم ال. الطفل رضاعة ودعم الوالدة قبل مادروس  وبرامج اإلنجابية الصحةو

 . الخدمات

 لتعلم األسبوعية ةالوالد قبل ما وبرامج دروس في للتسجيل بيل منطقة في األطفال لتربية اإللكتروني الموقع يطالع 

كما . وإرضاعه طفلك رعاية وكيفية والوالدة للمخاض التحضير وكيفية ،وبعده الحمل أثناء صحتك على الحفاظ كيفية

 .الوالدة بعد ما اكتئاب علىيمكنك االطالع 

 أونتاريو في األصحاء واألطفال األصحاء الرضع برنامج (IOIP) صحية بداية على الحصول على األطفال يساعد 

 األصحاء واألطفال األصحاء الرضع برنامج يزودك. الطفل والدة وبعد الحمل أثناء العائلت ويساعد. لحياتهم

(IHIH )ممرضات طريق عن منزلك في الدعم البرنامج يقدم. المحلية والموارد والبرامج طفلك نمو عن اتبمعلوم 

 اتصلي. كثيرة للغات الشفهية الترجمة تتوفر. تكاليف أي دفع العائلت على يترتب ال. العائلة وزوار العامة الصحة

 .المعلومات من مزيد على للحصول 905-799-7700 الرقم على بيل بمنطقة

  "النساء من الجدد اتللوافد دليل هو" وعائالتهن كندا إلى حديثا الوافدات للنساء دليل - جديدة أرض في الوالدة 

 .لغات بعدة تحميله يمكن. أونتاريو في الوالدة ينوين اللتي

 اريوأونت في الجنسية الصحة حول اإللكترونية والدردشة معلومات خط (SHILO)  هي خدمة استشارات تحافظ على

للتحدث مباشرة مع أحد  1-800-668-2437سرية هوية المستخدم وُتقدم مجاناً بعدة لغات. اتصل بالرقم 

االستشاريين من أي مكان في أونتاريو للحصول على معلومات عن عيادات الصحة الجنسية في منطقتك ومواقع 
 بشرية واألمراض المنقولة جنسياً ومعلومات أخرى عن الصحة الجنسية.اختبارات فيروس نقص المناعة ال

  أونتاريو أهالا Hello Ontario  تقدم موارد على شبكة اإلنترنت حول فيروس نقص المناعة البشرية وخدمات ذات

 صلة لألشخاص الجدد في أونتاريو.
 بلوم عيادة BloomًًفيًمركزًويلفورتWellFort ًلخدماتًالصحةًالمجتمعيةًتقدمًاختباراتًفيروسًنقصًالمناعة

،ًوخدماتًالعلجًوالرعايةًلألشخاصًالمصابينًبفيروسًنقصًالمناعةًالبشريةًو/أوًالتهابCًالبشريةًوالتهابًالكبدً

خدماتًتخفيفًالضررًبماًفيًذلكًالتوزيعًاآلمنًلحقنًالعقاقيرًومعداتBloomًً.ًتقدمًعيادةًبلومCًالكبدً أيضاً 

 التدخينًومجموعاتًالنالوكسون.

 PrEPًًلألشخاصًالمعرضينًلخطرًكبيرًتمكنهمًمنًالتحكمًبحياتهم أوًالوقايةًقبلًالتعرض،ًهيًطريقةًفعالةًجداً 

شرية.ًإنًكنتًتريدًالحصولًعلىًمزيدًمنًالجنسيةًبشكلًأكبرًوحمايةًأنفسهمًمنًفيروسًنقصًالمناعةًالب

لبدءًاستخدامهاًأوًكنتًقدًبدأتًبأخذهاًلفترةًمعينة،ًيمكنًلهذاً المعلوماتًحولًالوقايةًقبلًالتعرضًأوًكنتًمستعداً 

.ًاستخدمًأدواتناًلمعرفةًماًإنًكانتًالوقايةًقبلًالتعرضًمناسبةًأسئلتكالموقعًاإللكترونيًالمساعدةًفيًاإلجابةًعنً

مواردًللمساعدةًأوًتعرفًعلىًمكانًلكً عيادةًللوقايةًقبلًالتعرضًبالقربًمنك.ًسيجدًمقدموًالرعايةًالصحيةًأيضاً 

 علىًدعمًالعملءًالخاضعينًللوقايةًقبلًالتعرض.

 

 للعنف؟ تعرضي حال في المساعدة على الحصول يمكنني أين

 911 بالرقم اتصلي مباشر، خطر في تعرفينه شخص أو أنت كنت إن.  

 تتوفر. أزمة في كنت أو لعنف تتعرضين كنت إن وقت أي في 1-866-863-0511 الرقم على المعنفات النساء مساعدة بخط اتصلي 

 .لغة 200 من بأكثر المساعدة

 قانونية لدعم االحتياجات الطبية واالجتماعية النفسية وال تقدم مراكز العالج من االعتداءات الجنسية/العنف المنزلي رعاية هامة

للناجين من العنف الجنسي و/أو المنزلي. إن كنت قد تعرضت مؤخراً العتداء جنسي، ُيرجى الذهاب إلى مركز خدمات االعتداء 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/clinics/cli-services.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/birth-control/bc-methods.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/sti/comm-sti.htm
http://www.peelregion.ca/parenting/
https://www.peelregion.ca/health/family-health/during-pregnancy/classes-programs/healthy-start.htm
https://www.peelregion.ca/health/great-beginnings/hbhc.htm
https://settlement.org/ontario/health/sexual-and-reproductive-health/pregnancy-and-birth/giving-birth-in-a-new-land-a-guide-for-women-new-to-canada-and-their-families/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/sexual-health-infoline-ontario/
http://helloontario.info/
https://www.bloomclinic.ca/
http://www.awhl.org/
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في مستشفى ميسيساغا  الجنسي والعنف المنزلي في تريليوم هيلث بارتنرز، حيث يمكنك الحصول عليها من خالل قسم الطوارئ

 على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع.

 صفحة زيارة يمكنك. اإليجار دفع تستطيعين ال أو إليه تذهبين آخر مكان لديك يكن لم إن فيها البقاء يمكنك آمنة أماكن الملجئ 

 اإلنترنت صفحة زيارة يمكنك. ميسيساغا في ملجئ عن للبحث OOOrrOeeSc.nv/tSakece/ktOriOrk  اإلنترنت

ShelterSafe.ca، واإلساءة العنف من األمان عن تبحثين امرأة كنت إن. 

 بليس بإنترم اتصلي Interim Place مدى على لألزمات خط) 1-855-676-8515 المجاني الرقم أو 905-403-0864 الرقم على 

 . وحماية واستشارات ودعم ملجأ إلى تحتاجين كنت إن (ساعة 24

 ساءمركز أواسيس للن خلل من الفرنسية باللغة الخدمات تتوفر OASIS Centre des Femmes (6565-591-416 )فيم ايد و

HOiaveTO (1-877-336-2433 .) 

 

 العنف، من تعانين تعرفينه شخص أو أنتً  كنت إن. للقانون ومخالف كندا في جريمة هو الجنس نوع أساس على والعنف المنزلي العنف

 قسم أقرب إلى توجهي أو 911 بالرقم اتصلي ،الفورية الطبية الرعاية إلى بحاجة تعرفينه شخص أو أنتً  كنت إن. دعم على الحصول يمكنك

 .طوارئلل

 

 

 

 

  

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.peelregion.ca/housing/shelters/
https://www.sheltersafe.ca/
https://www.sheltersafe.ca/
http://www.interimplace.com/
http://www.oasisfemmes.org/
http://femaide.ca/
http://femaide.ca/
https://settlement.org/ontario/health/family-health/domestic-abuse/what-is-domestic-abuse/
https://trilliumhealthpartners.ca/contactus/Pages/Overview.aspx
https://trilliumhealthpartners.ca/contactus/Pages/Overview.aspx
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 المبكرة والطفولة الرضاعة مرحلة

 تعلمين؟ هل

للحصول على استشارات ومعلومات حول برامج  905-799-7700على الرقم  العامةدائرة الصحة  –بمنطقة بيل اتصلي  .1

والصحة اإلنجابية  جنسياً األمراض المنقولة و تنظيم النسلواألسرية، بما في ذلك معلومات حول  الصحة الجنسيةوخدمات 

 لوجود بطاقة صحية لتلقي الخدمات.وبرامج دروس ما قبل الوالدة ودعم رضاعة الطفل. ال حاجة 

دروس وبرامج أسبوعية في مرحلة للتسجيل في  Parenting in Peelلتربية األبناء في بيل يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني  .2

لتعلم كيفية الحفاظ على الصحة أثناء الحمل وبعده والتحضير للمخاض والوالدة ورعاية طفلك وإرضاعه. يمكنك  ما قبل الوالدة

 اكتئاب ما بعد الوالدة. حول ل على معلوماتايضاً الحصو
. لحياتهم صحية بداية على الحصول على األطفال يساعد (IOIP) أونتاريو في األصحاء واألطفال األصحاء الرضع برنامج .3

 عمره، من األولى السنة خلل الطفل نمو حول معلومات تقديم طريق عن الوالدة وبعد الحمل أثناء العائلت البرنامج هذا يساعد

 الصحة ممرضات ريقط عن منزلك في الدعم البرنامج يقدم. لألهالي محلية مجتمعية وموارد وبرامج صحية معلومات وتوفير

دائرة  – بيل بمنطقة اتصلي. كثيرة للغات الشفهية الترجمة تتوفر. تكاليف أي دفع العائلت على يترتب ال. العائلة وزوار العامة

 .905-799-7700 الرقم على الصحة العامة

. الصحي لألكل الكندي األغدية دليل على اطلع. السريعة الوجبات مطاعم من األكل من أكثر صحيّة المنزل في المعّدة الوجبات .4

  .هنا صحية أكل عادات بناء كيفية تعلم

 على تؤثر أن أيضا ً يمكن. المدرسي أداءه على سلبا ً تؤثر وأن طفلك، وسلوك مزاج على تؤثر أن النوم كفاية عدم أو لقلة يمكن .5

 لنوما من ساعات 9 إلى المراهقون يحتاج بينما النوم من ساعة 11-10 إلى المدرسة سن في األطفال يحتاج. الجسدية صحته

  .تقريبا ً

 وممارسات التنموية والمعالم المنتظمة والتمارين الصحي األكل عنأو الممرض)ة( الممارس)ة(  طبيبك إلى التحدث يمكنك .6

 .ذلك وغير الرائحة مزيل واستخدام كاالستحمام الشخصية النظافة

 .العواطف وقوة البدنية باللياقة يتمتعوا كي األطفال صحة على الحفاظ في يساعدك أن المنتظم للتمرين يمكن .7

 يغطي. والسمع للعينين منتظمة فحوصات بإجراء صحيُن. المدرسة في الجيد األداء على طفلك جيدين وسمع بنظر التمتع يساعد .8

 الخاصة الصحي التأمين بطاقة خذ. لألطفال سنويا ً العينين فحص تكاليف( PIHO) أونتاريو لمقاطعة الصحي التأمين برنامج

 . السمع فحوصات عنأو الممرض)ة( الممارس)ة(  لك المتابع العائلة طبيب إلى تحدث. البصر مصحح إلى معك بطفلك

 يفحصون الذين لألطفال يمكن. السنة عمر من ابتداءً  األسنان طبيب لدىلألطفال  لألسنان وتنظيف فحوصات إجراء المهم من .9

 والتهاب ألم حدوث إلى معالجته عدم عند التسوس يؤدي قد. اللثة وأمراض التسوس يتجنبوا أن األقل على السنة في مرة أسنانهم

 . التركيز في وصعوبة األكل في وصعوبة

 .المحلية االبتدائية مدرستك في اإليجابية التربية استراتيجيات عن المزيد اعرف. وأخرى ثقافة بين األطفال تأديب طرق تختلف .10

 :المثال سبيل على. األطفال تجاه الرعاية مقدمي مسؤوليات توضح قوانين هناك أونتاريو، في .11

 لرعايتهم المناسبة الترتيبات إجراء دون وحدهم 16 الـ سن دون األطفال ترك عدم الرعاية مقدمي على يجب . 

 صباحا ً 6 والساعة الليل منتصف بين وحدهم بالخروج 16 الـ سن دون لألطفال يُسمح ال. 

 للخطر عرضته أو طفل ً هجرت إن جنائية بجريمة تتهم قد. 

 مجموعة واجهوا الذين والشباب األطفال يساعد متخصص هجرة فريق( OCCk PPo) بيل في األطفال مساعدة جمعية في يوجد .12

 .المعلومات من لمزيد 905-363-6131 بالرقم اتصل. الجماعية واإلبادة الحرب نتيجة الكبيرة الصعوبات من

ًاتصلًالمعلوماتًمنًلمزيد. وعائلتهم والشباب لألطفال عالية جودة ذات نفسية صحة خدمات( OPP) بيل في األطفال مركز يقدم .13

 .905-451-4655ًبالرقم

أو إرسال كلمة  1-800-668-8686للحصول على دعم في أي وقت من اليوم، يمكن لألطفال والشباب االتصال بالرقم  .14

CONNECT  للتواصل مع هاتف مساعدة األطفال. يمكن لهاتف مساعدة األطفال مساعدتك أيضاً على  686868على الرقم

 د وخدمات وطرق دعم عامة لألطفال والشباب حسب موقعك.إيجاد موار
15. kS في مجانا ً دون وما 12 الـ سن في األطفال يركب. وهاملتون الكبرى تورونتو لمناطق العامة اإلقليمية النقل خدمة هي للنقل 

 . oG وباصات قطارات جميع

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/clinics/cli-services.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/clinics/cli-services.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/birth-control/bc-methods.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/sti/comm-sti.htm
https://www.peelregion.ca/parenting/
https://www.peelregion.ca/health/family-health/during-pregnancy/classes-programs/healthy-start.htm
https://www.peelregion.ca/health/family-health/during-pregnancy/classes-programs/healthy-start.htm
https://www.peelregion.ca/health/family-health/during-pregnancy/classes-programs/healthy-start.htm
https://www.peelregion.ca/health/great-beginnings/hbhc.htm
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/canada-food-guide/get-your-copy.html
https://www.peelregion.ca/health/family-health/toddlers-and-preschoolers/nutrition/index.htm
https://settlement.org/ontario/health/nutrition-and-healthy-living/active-living/
https://www.peelregion.ca/health/dental-health/babies-toddlers.htm
https://www.peelregion.ca/health/family-health/toddlers-and-preschoolers/behaviour/discipline.htm
http://www.peelcas.org/cwice.asp?page=263
http://www.peelcc.org/
https://www.gotransit.com/en/
https://www.gotransit.com/en/travelling-with-us/promotions-and-events/kidsgofree
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موارداً بلغات متعددة حول مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالصحة قبل  Best Start Resource Centreيقدم مركز  .16

 مو في مرحلة الطفولة المبكرة وغير ذلك. يمكن تحميل معظم الموارد مجاناً.الحمل وقبل الوالدة والن

 

 المتكررة األسئلة

 أونتاريو؟ في الطفل رعاية حول معلومات إيجاد يمكنني أين

 زيارة مكنكي Ontario.ca/childcare الطفل رعاية لخدم والدفع واختيار إيجاد حول مساعدة على للحصول . 

 

 للطفل؟ مستحقات/مالي دعم على الحصول طلب تقديم إجراءات ما

 توفر كما. المؤهلة للعائلت المرخصة الطفل رعاية لمرافق للدفع مالية مساعدة بيل منطقة في األطفال خدمات قدمت 

 . الخاصة االحتياجات ذوي لألطفال دعم وخدمات برامج

 الكندية فلالط مستحقات (PPO )أونتاريو في الطفل مستحقات و (PPO) الضرائب من معفاة شهرية دفعات هي 

 . األطفال تربية تكاليف في لمساعدتهم المؤهلة للعائلت تُعطى

 

 اإلعاقة؟ ذوي لألطفال محددة برامج أي هناك هل

 بالرقم اتصل. الخاصة االحتياجات ذوي والبالغين والشباب لألطفال خدمات بيل في الطفل تنمية موارد شبكة قدمت .1

 .المعلومات من مزيد على للحصول 5550-836-888-1

 حول المتمحورة والدعم التأهيل وإعادة العلج خدمات من شاملة مجموعة CrecPvsneTk كيدز أوك إيرين تقدم .2

 .المعلومات من مزيد على للحصول 1-877-374-6625 بالرقم اتصل. وعائلتهم اإلعاقة ذوي لألطفال العائلة

 ضعيف بنظر أو مكفوفين ولدوا الذين األطفال لمنح مصمم برنامج هو النظر وضعاف للمكفوفين المبكر التدخل برنامج .3

 . الحياة في ممكنة بداية أفضل

 المجتمع أو المستشفى في أونتاريو في الجدد المواليد لجميع للسمع فحصا ً الرضع سمع لفحص أونتاريو برنامج يقدم .4

 .السمع فقدان لخطر عرضينالم األطفال ومراقبة وتحديد اللغوي التطور ودعم الدائم السمع فقدان حاالت لتحديد المحلي

 

 لألطفال؟ ترفيهية برامج أي هناك هل

 تتجاوز ال الذين الرعاية ومقدمي لألهالي المبكر للتعليم مجانية برامج والعائلة لألطفال CvrrrPs أون ايرلي مراكز قدمت .1

 .سنوات 6 أطفالهم أعمار

 الرياضة رامجوب المالية المساعدة حول معلومات على للحصول Mississauga.ca اإللكتروني الموقع زيارة يمكنك .2

 .لألطفال الصيفية المخيمات ذلك في بما األعمار لجميع والترفيه

  

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://resources.beststart.org/
https://www.ontario.ca/page/find-and-pay-child-care
http://www.peelregion.ca/children/
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-benefit-overview.html
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/financialhelp/ocb/index.aspx
https://www.cdrcp.com/
https://www.erinoakkids.ca/Services.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/earlychildhood/blindnesslowvision/brochure.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/earlychildhood/hearing/index.aspx
https://www.cdrcp.com/brampton-west-mississauga-early-years-centre
http://www.mississauga.ca/portal/residents/assistanceprograms
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 2okkOpS+ لفئة المنتمين صحة

 تعلم؟ هل

 .الجنس أحرارو جنسي ا المتحولينو الجنسي الميل مزدوجيو نيالمثليو المثلياتو الروح ثنائيي إلى 2okkOpS+ ترمز .1

 واالستبعاد والعنف التمييز بسببالنفسية  الصحة مشكلت لبعض للتعرض أعلى خطر من 2QkoHhS+ الـ مجتمعات تعاني .2

 . االجتماعي

 مثل كبيرة مدن في توطينهم يُعاد أن ويختارون والدعم، األمان عن بحثا ً 2QkoHhS+ لفئة المنتمين الجدد الوافدين من الكثير يأتي .3

 . واالجتماعية الصحية والموارد لخدماتا على للحصول ميسيساغا

 . للصحة الجنسية وموارد دعما العامة الصحة دائرة -منطقة بيل  تقدم .4

 مجتمع ألفراد وشاملة وآمنة إيجابية بيئة في اجتماعية فعاليات تستضيف وعيةتط منظمة هي OOOr OreTO برايد بيل .5

+2QkoHhS وحلفائهم. 

 الحاالت من بالمائة 35 نسبة وجود تُقّدر حيث كندا إلى الجدد والوافدين للمهاجرين بالنسبة C الكبد التهاب إلى االنتباه المهم من .6

 هنا النقر يرجى المزيد لمعرفة. خارجها المولودين األشخاص بين كندا في C الكبد التهاب فيروسل المضادة باألجسام المصابة

 .مختلفة بلغات العملء موارد على للطلع لألسفل واالنتقال

7. PrEPًلألشخاصًالمع رضينًلخطرًكبيرًتمكنهمًمنًالتحكمًبحياتهمًالجنسيةًبشكلًأوًالوقايةًقبلًالتعرض،ًهيًطريقةًفعالةًجداً 

ًعلىً ًالحصول ًكنتًتريد ًإن ًالبشرية. ًفيروسًنقصًالمناعة ًمن ًأنفسهم ًوحماية ًالمعلوماتأكبر ًمن ًقبلًًمزيد ًالوقاية حول

لفترةًمعينة،ًيمكنًلهذاًالموقعًاإللكترونيًالمساعدةًفيًاإلجابةًًبدأتًبأخذهاأوًكنتًقدًًمستعدا ًلبدءًاستخدامهاالتعرضًأوًكنتً

ًتعرفًعلىًمكانًعيادةًللوقايةًقبلًالتعرضأوًًلمعرفةًماًإنًكانتًالوقايةًقبلًالتعرضًمناسبةًلك.ًاستخدمًأدواتناًأسئلتكعنً

مواردًللمساعدةًعلىًدعمًالعملءًالخاضعينًللوقايةًقبلًالتعرض.ًالصحيةمقدموًالرعايةًبالقربًمنك.ًسيجدً  أيضاً 

هوًمركزًمعلوماتًللصحةًالجنسيةhTh oey Mhn’s Qhxuel IheleT Allnenchًًتحالفًالصحةًالجنسيةًللرجالًالمثليينً .8

ًالموقعًاإللكترونيًللرجالًالمثليينًومزدوجيًالميولًالجنسيةًفيًأو الرجالًمعلوماتًومواردًحولًالصحةًنتاريو.ًيربطًهذا

 والسلمة.

 

 المتكررة األسئلة

 ؟SLGBTQ2+ الـ لمجتمعات محلية وموارد وخدمات برامج إيجاد يمكنني أين

 الكندية النفسية الصحة جمعية تنظم (PHIP )الحرة العقول جماعة ودفرن بيل فرع sdiiM reeuQ، جماعة وهي 

 بخصوص والدعم المعرفة وكسب بالمجتمع لربطهم فوق فما 16 الـ عمر في 2QkoHhS+ الـ مجتمع أفراد لدعم

 .تالمعلوما من مزيد على للحصول 416-524-5763 بالرقم اتصل. 2QkoHhS+ الـ عن عديدة ومشكلت مواضيع

 2+ لـ الدعم خدمات من مجموعة ميسيساغا غرب في المجتمعية الصحة مركز يقدمQkoHhS، برامج ذلك في بما 

 لمزيد. واالستشارات الجنسي التنوع قضايا ومناصرة ألوليةا الصحية والرعاية واإلحاالت الشخصي والدعم الزيارات

 .455: داخلي 905-602-4082 الرقم على المجتمعي الصحي بالعامل اتصل المعلومات من

 مويو HSrS تقدم (اإليدز/البشرية ناعةالم نقص لفيروس بيل بشبكة سابقاا  تعرف) والمجتمعية الصحية للخدمات 

 البشرية المناعة نقص فيروس مع يعيشون الذين لألشخاص والدعم االجتماعية والخدمات والتعليم الصحة تعزيز

 .المعلومات من لمزيد 905-361-0523 بالرقم اتصل. به اإلصابة لخطر والمعرضين به والمتأثرين

 كندا في والمثليين المثليات وأصدقاء وعائالت أهالي (OHkPk) الـ فئة إلى المنتمين األشخاص تحتضن مؤسسة هي 

+2QkoHhS. PFLAGًحول والعائلت لألفراد والتعليم والموارد الدعم تقدم متطوعون يديرها مؤسسة هي بيل في 

 . الجنسي والتعبير الجنسية والهوية الجنسي التوجه قضايا

 قزح قوس سلطة hvecSSn ovrvT 2+ الـ لمجتمعات رقمي مركز هيQkoHhS فعالياتو وخدمات برامج إليجاد 

 .الكبرى تورونتو ومنطقة وتورونتو ميسيساغا في

 ًللحصول على استشارات ومعلومات حول  905-799-7700على الرقم  دائرة الصحة العامة –بمنطقة بيل اتصل

للصحة الجنسية بما في  خدماتوفيروس نقص المناعة البشرية وبرامج و األمراض المنقولة جنسياً و تنظيم النسل

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/sti/comm-sti.htm
https://www.peelpride.ca/about
https://www.catie.ca/en/hepcandnewcomers
https://ontarioprep.ca/home/about-prep/
https://ontarioprep.ca/home/starting-prep/
https://ontarioprep.ca/home/using-prep/
https://ontarioprep.ca/assessment/
https://ontarioprep.ca/clinic-finder/
https://ontarioprep.ca/for-health-care-providers/
http://www.gmsh.ca/
https://cmhapeeldufferin.ca/events/queer-minds/
http://eastmississaugachc.org/programs-services/community-social-support-programs/lgbttiqq2s
https://moyohcs.ca/access-a-service/
tel:(905)%20361-0523
https://pflagcanada.ca/
https://mississaugapflag.wordpress.com/resources/
https://www.rainbowsalad.ca/service-providers-directory/
https://www.rainbowsalad.ca/events/
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/sti/comm-sti.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/birth-control/bc-methods.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/birth-control/bc-methods.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/sti/comm-sti.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/clinics/cli-services.htm
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وعالج فيروس نقص المناعة البشرية واألمراض المنقولة جنسياً. ال حاجة لوجود بطاقة صحية لتلقي اختبار ذلك 

 الخدمات.

 المصاعب يتجاوزون شباب (BOO )بأنهم أنفسهم يعرفون ومن الجنس أحرار للشباب اجتماعية دعم مجموعة هي 

-8377 بالرقم اتصل. وبرامتون ميسيساغا منطقة مركز في البرنامج يقع. العمر من 17و 12 الـ بين جنسيا ً متحولين

 .المعلومات من مزيد على للحصول 460: داخلي 762-800-1

 

 ميسيساغا؟ خارج SLGBTQ2+ الـ لمجتمعات وموارد وخدمات برامج إيجاد يمكنني أين

 أليانس أكسس قدمي PnnOkk PrrevcnO 2+ الـ لمجتمعات استقرار خدماتQkoHhS .مجتمعي، صحي عامل مع موعد لطلب 

 .المعلومات من مزيد على للحصول  الرابط  هذا اتبع أو 438: داخلي 416-693-8677 بالرقم اتصل

 أونتاريو في قزح قوس صحة hvecSSn IOvrit PcivreS  الصحي شيربورن مركز من المقاطعة مستوى على برنامج هو 

 ويدعم وتدريب وتعليم اراتواستش معلومات خدمات ويقدم موارد ينشئ كما. أونتاريو في 2QkoHhS+ الـ مجتمعات صحة يعزز

 .مستنيرة عامة وسياسات األدلة إلى تستند ممارسات لوضع البحث

 والمثليين لمثلياتوا الروح لثنائيي األولية الصحية الرعاية وخدمات برامج من واسعة مجموعة الصحي شيربورن مركز يقدم 

 .الجنسية بهويتهم والمتشككين الجنس وأحرار الجنس وثنائيي جنسيا ً والمتحولين الجنسية الميول ومزدوجي

 أونتاريو في الجنسية الصحة حول اإللكترونية والدردشة معلومات خط (SHILO)  هي خدمة استشارات تحافظ على سرية هوية

للتحدث مباشرة مع أحد االستشاريين من أي مكان في  1-800-668-2437المستخدم وُتقدم مجاناً بعدة لغات. اتصل بالرقم 

ارات فيروس نقص المناعة البشرية أونتاريو للحصول على معلومات عن عيادات الصحة الجنسية في منطقتك ومواقع اختب
 واألمراض المنقولة جنسياً ومعلومات أخرى عن الصحة الجنسية.

  أونتاريو أهالا Hello Ontario  تقدم موارد على شبكة اإلنترنت حول فيروس نقص المناعة البشرية وخدمات ذات صلة

 يو.لألشخاص الجدد في أونتار
  عيادة بلومBloomًًفيًمركزًويلفورتWellFort ًلخدماتًالصحةًالمجتمعيةًتقدمًاختباراتًفيروسًنقصًالمناعةًالبشرية

.ًتقدمًعيادةCً،ًوخدماتًالعلجًوالرعايةًلألشخاصًالمصابينًبفيروسًنقصًالمناعةًالبشريةًو/أوًالتهابًالكبدCًوالتهابًالكبدً

خدماتًتخفيفًالضررًبماًفيًذلكًالتوزيعًاآلمنًلحقنًالعقاقيرًومعداتًالتدخينًومجموعاتًالنالوكسون.Bloomًبلومً  أيضاً 

 

  

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
http://www.aysp.ca/programs-groups/child-youth-programs/ybb/
https://accessalliance.ca/programs-services/lgbtq-programs/
http://accessalliance.ca/programs-services/settlement-services/settlement-workers/
https://www.rainbowhealthontario.ca/resources/?orderby=date
https://sherbourne.on.ca/primary-family-health-care/lgbt-health/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/sexual-health-infoline-ontario/
http://helloontario.info/
https://www.bloomclinic.ca/
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 والتعليم المدرسة

 تعلم؟ هل

 مرحلة في للتسجيل مؤهل الطفل يصبح. الثامن الصف حتى األولى الروضة مرحلة من االبتدائية المدارس في األطفال يدرس .1
 حضور األطفال على يفرض ال القانون أن رغم سنوات، أربع عمره فيها يصبح التي السنة في أونتاريو في األولى الروضة
 الثانوية المدارس في األطفال يدرس. األول الصف من ابتداءً  سنة 18 حتى 6 سن من لألطفال إلزامي التعليم. الروضة مرحلة
 حتى أيلول/سبتمبر شهر من الدراسي العام يستمر. عشر الثاني الصف حتى التاسع الصف من" العليا المدارس" عادة تسمى والتي
 . حزيران/يونيو

 الصف غرفة في ويدرسون يتعلمون واإلناث الذكور من لك أن أي) مختلطة مدارس هي العام القطاع من الممولة المدارس .2
 (. نفسها

 عام) فرنسيان مدارس ومجلسا( وليكيكاثو عام) باإلنجليزية منها اثنان: بيل منطقة في للمدارس محلية مجالس أربعة يوجد .3

 . كاثوليكية ابتدائية مدرسة في الدراسة من تتمكن حتى كاثوليكيا تكون أن يجب(. كاثوليكيو

 والثانوية ةاالبتدائي المدرسة

a. الجدد الوافدين من العائلت لمساعدة االستقرار خدمات من مجموعة بيل منطقة مدارس مجلس يقدم. 

b. الجودة عالي كاثوليكيا تعليما دفرن - بيل لمنطقة الكاثوليكي المدارس مجلس يقدم.  

c. بالفرنسية التعليم مدارس من شبكة هو فياموند مدارس مجلس . 

d. أفونير مون الكاثوليكية المدارس مجلس HSc PaOcer الفرنسية الكاثوليكية المدارس من شبكة هو. 

 ميسيساغا في العامة والجامعات المجتمعية الكليات

a. ميسيساغا فرع تورونتو جامعة تقدم (MpH )المستمر للتعليم دورات. 

b. والخدمات المجانية وغير المجانية البرامج من مجموعة شيريدان كلية في المتقدم والتعلم التكنولوجيا معهد يقدم 

 .الجدد للوافدين

c. والتعليم والتوظيف االستقرار مجال في وخدمات برامج تقدم الفرنسية باللغة مجتمعية كلية هي بولاير كلية . 

 معظم في. الخاصة المهنية الكليات إلى باإلضافة العامة والكليات الجامعات منها التعليمية المنشآت من الكثير أونتاريو في يوجد .4
 بعد ما بالتعليم أيضا ً تُعرف التي أونتاريو في الجامعات أو الكليات في للتسجيل الثانوية الدراسة شهادة إلى تحتاج الحاالت،
 . الدوليين للطلب بالنسبة الشروط هذه وتختلف. للقبول الخاصة شروطها والكليات الجامعات من كل تضع. الثانوية المرحلة

 ودرجات التخرج قبل درجات الجامعات تقدم. علمية ودرجات مهنيا وتدريبا ودبلومات شهادات تمنح برامج أونتاريو كليات تقدم .5
 على للحصول مباشرة بها اتصل أو الكلية أو للجامعة اإللكتروني الموقع بزيارة قم. أخرى مهنية وبرامج العليا الدراسات
 .القبول عن معينة معلومات

 OntarioColleges.ca و أونتاريو لحكومة اإللكتروني الموقع بزيارة قم. الخاصة الكليات يعبجم األعمال أصحاب يعترف ال .6

 .المعلومات من مزيد على للحصول

 أونتاريو في الثانوية للدراسة معادلة شهادة على الحصول يمكنك. أونتاريو من الثانوية الدراسة شهادة الوظائف نم الكثير تتطلب .7

 . (kCD) العام التعليم دبلوم اختبار باجتياز

  

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.peelschools.org/newtopeel/Pages/default.aspx
https://www3.dpcdsb.org/parents
https://www.peelschools.org/newtopeel/Pages/default.aspx
https://www3.dpcdsb.org/parents
http://www.peelschools.org/parents/register/Pages/default.aspx
https://www3.dpcdsb.org/schools/register-for-school/register-for-school-home
https://csviamonde.ca/english/newcomers/
https://www.cscmonavenir.ca/english/new-to-canada/
https://learn.utoronto.ca/
https://www.sheridancollege.ca/about/community-employment/job-seekers
https://www.collegeboreal.ca/en/future-students/profile-information/i-am-a-newcomer
https://www.ontario.ca/page/ontario-colleges
https://www.ontario.ca/page/go-college-or-university-ontario
https://www.ontariocolleges.ca/en/
https://ilc.tvo.org/en-ca/GED/about/about-ged%C2%AE
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 المتكررة األسئلة

 الثانوية؟ المدرسة أو االبتدائية المدرسة في طفلي أسجل كيف

 اإللكتروني الموقع زيارة مكنكي kOiirOiOci.Sre الجدد للوافدين أونتاريو في التعليم دليل على للحصول  

  ؟(الثانوية المرحلة بعد ما تعليم) الثانوية المدرسة من االنتهاء بعد للدراسة مالية مساعدة استالم يمكنني هل

 للتعليم المسجلة االدخار خطة (hCoO )االنتهاء بعد طفلهم لتعليم االدخار يريدون الذين لألهل خاص ادخار حساب هي 

 (. الثانوية المرحلة بعد التعليم) الثانوية المدرسة من

 الدخل ذات العائلت ألطفال للتعليم المسجلة االدخار لخطة الكندية الحكومة يفهاتض أموال هي كندا في التعليم سندات 

 . المنخفض

 أونتاريو في الطالب مساعدة برنامج (PoPO )الثانوية المرحلة بعد التعليم تكاليف دفع على الطلب لمساعدة يتوفر .

 .المالي للدعم مكتب والجامعات الكليات معظم في يوجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://settlement.org/ontario/education/elementary-and-secondary-school/newcomers-guides-to-education/
https://www.canada.ca/en/services/benefits/education/education-savings/resp.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/learning-bond.html
https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/


 

 الصحية الخدمات دليل مناإللكترونية  النسخة إلى للوصول /https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide زيارة يُرجى

 . أخرى بلغات الدليلهذا  من نسخ تحميل أيضاً  يمكنك. مفيدة موارد إلى روابط مع ميسيساغامدينة  في الجدد للوافدين واالجتماعية

17 
 

 للبالغين اللغة تدريب

 تعلم؟ هل

 تتوفر. الرسميتين اللغتين هاتين إحدى باستخدام أونتاريو في التواصل معظم يتم. والفرنسية اإلنجليزية رسميتان، لغتان لكندا .1

 . والفرنسية اإلنجليزية باللغتين الحكومية اإللكترونية والمواقع الوثائق معظم

 في بحثا. محددة ألغراض المهارات من محددة بمستويات الطلب من لمجموعات مصممة( LQk) ثانية كلغة اإلنجليزية برامج .2

 :لك األنسب الختيار التالية البرامج

 كندا إلى الجدد للوافدين اللغة تعليم برنامج (kHIH )ينالمؤهل للبالغين اإلنجليزية اللغة على للتدريب مجاني برنامج هو 

 المؤهلين كندا إلى الجدد للوافدين اإلنترنت على مجانيا ً تعليما ً توفر المنزل في kHsP دراسة. االستقرار وكاالت تقدمه

 .شخصي بشكل kHIH دروس حضور يستطيعون ال الذين

 المحّسنة اللغة تدريب برامج تقدم (Ckp) متقدم بمستوى بالوظائف الخاصة اإلنجليزية على للبالغين تدريب. 

 بالمهن الخاصة اللغة على تدريب (PQkh )مهنتك لنوع موجه اللغة على تدريب هو. 

 معلومات على للحصول بولاير كلية زيارة يُرجى. المؤهلين البالغين للطلب الفرنسية اللغة على للتدريب مجانية برامج تتوفر .3

 التدريب إلى باإلضافة ،(HkHH) كندا إلى للمهاجرين اللغة دورات برنامج ذلك في بما الفرنسية اللغة على التدريب برامج حول

 عبر الفرنسية اللغة لتعلم مجاني برنامج( PkHP) كندا إلى للمهاجرين اللغة دورات تقدم(. HkAO) المهن على المركز اللغوي

 .اإلنترنت

 

 المتكررة األسئلة

 ؟(ESL) ثانية كلغة باإلنجليزية مهاراتي تقييم يمكنني أين

 OSA-CLB ثانية كلغة باإلنجليزية مهاراتهم بتقييم المهتمين لألشخاص اإلنترنت على ذاتي تقييم أداة هي (LQk.)  

 اإللكتروني الموقع زيارة يُرجى ImmigrationPeel.ca ميسيساغا في التقييم بمراكز قائمة على للحصول. 

 

 المحلي؟ مجتمعي في رسمي غير بشكل اللغة تعلم فرص إيجاد يمكنني أين

 تطبيق خلل من اإلنترنت على اللغة على وتدريب اإلنجليزية باللغة محادثة حلقات ميسيساغا مكتبة نظمت Mango 

Language. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://settlement.org/ontario/education/english-as-a-second-language-esl/esl-for-adults/what-different-kinds-of-esl-programs-are-available/
https://settlement.org/ontario/education/english-as-a-second-language-esl/linc-program/
https://www.tcet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=313
https://settlement.org/ontario/education/english-as-a-second-language-esl/esl-for-adults/what-is-enhanced-language-training-elt/
http://co-oslt.org/en/
https://www.collegeboreal.ca/en/future-students/profile-information/i-am-a-newcomer
http://www.clicenligne.ca/portail/clic-en-ligne-cest-quoi/
file:///C:/Users/lizanor.barrera/Desktop/clb-osa.ca
file:///C:/Users/lizanor.barrera/Desktop/clb-osa.ca
https://www.immigrationpeel.ca/en/before-you-arrive/newcomer-services-in-peel-region.aspx
http://www.mississauga.ca/portal/residents/newcomers?paf_gear_id=9700017&itemId=108800101n&returnUrl=/portal/residents/newcomers
http://www7.mississauga.ca/documents/library/eResources/language.html
http://www7.mississauga.ca/documents/library/eResources/language.html
http://www7.mississauga.ca/documents/library/eResources/language.html
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  والتطعيمات التلقيح

 

 تعلم؟ هل

 .بالمجان معينة تطعيمات تُقدم. معينة أمراض من واآلخرين نفسك لحماية اللقاحات أخذ المهم من .1

 طبيب إلى تحدث. المطلوبة واللقاحات أونتاريو في المجاني التلقيح برنامج حول معلومات أونتاريو في اللقاحات جدول يعطيك .2

 . اللقاحات أخذ متابعة حول عائلتك

 معينة أعمار في أخذها عند أفضل نتائج اللقاحات تعطي. وقتها في اإللزامية لقاحاتهم يأخذوا لم إن المدرسة من طفالاأل يٌفصل قد .3

 . القصوى الحماية على للحصول جرعات عدة على تشتمل وقد

 في الدوام من طفلك يتمكن كي بيل منطقة في العامة الصحة دائرة إلى ذلك عن اإلبلغ عليك ،يمالتطع طفلك فيها يتلقى مرة كل في .4

يمكنك االطالع على مزيد من المعلومات حول التطعيمات للوافدين  . اإلنترنت عبر التطعيمات سجالت تقديم يمكن. المدرسة

 .الجدد هنا

 كل اإلنفلونزا لقاح أخذ عليك لذا جديد لقاح هناك عام، كل في. باإلنفلونزا اإلصابة لمنع فعالية األكثر الطريقة هو اإلنفلونزا لقاح .5

 :باإلنفلونزا اإلصابة لمنع األخرى الطرق من. اإلنفلونزا لقاحات عن الصيدلي أو (ممرضتك) ممرضك أو طبيبك اسأل. سنة

 بانتظام اليدين غسل  

 الوجه لمس تجنب  

 المرفق عند الكم في العطس أو السعال 

 تمرض عندما اآلخرين عن بعيداً  المنزل في والبقاء مباشرة المناديل من التخلص . 

 على اإلنفلونزا فيروس يعيش أن يمكن. والهواتف الحاسوب مفاتيح ولوحة األبواب ومقابض كالمنضدة األسطح تعقيم أيضاً  يمكنك

 .ساعة 48 حتى تصل لمدة كتلك الصلبة األسطح

 في الطلب لجميع مجاني وهو السرطان، من معينة أنواع من الجميع حماية على البشري الحليمي الورم فيروس لقاح ساعدي .6

 .السابع الصف

 .سنوات 10 كل (pD) والخناق الكزاز لقاح أخد الجميع على يجب .7

 رسوم عادة تترتب. األم بلدك إلى السفر كان لو حتى بالسفر، خاصة لقاحات إلى تحتاج قد كندا، خارج أخرى دول إلى سافرت إن .8

أوًالممرض)ة(ً العائلة طبيب أو المحلية الصيدلية زيارة يُرجى المعلومات، من مزيد على للحصول. السفر وأدوية لقاحات على

 .السفر عيادة أوالممارس)ة(ً

 

 المتكررة األسئلة

 رسوم؟ هناك هل اللقاح؟ أخذ يمكنني أين

نظراً اللقاحات التي يدفع تكاليفها القطاع العام مجاناً. يمكن للصيادلة،  الممارسون والممرضون العائلة أطباء قدمي .1

لنطاق ممارستهم، تقديم اللقاحات الروتينية ولكن يجب دفع تكاليفها. يمكن لطبيب العائلة والممرض)ة( الممارس)ة( 

 إلى تحدث. باإلضافة إلى لقاح االنفلونزا الموسمية مجاناً  جدول اللقاحات في أونتاريوبموجب  اللقاحات معظمتقديم 

 .من المعلومات للحصول على مزيد الصيدلي أوأو الممرض)ة( الممارس)ة(  العائلة طبيب

 التأمين برنامج من تغطية لديهم ليس الذين لألطفال فقط التطعيم عيادات دائرة الصحة العامة –بيل  منطقة توفر .2

 رعاية مرافق أو المدرسة في التسجيل من ليتمكنوا التطعيم ألخذ المضطرين( PIHO) أونتاريو لمقاطعة الصحي

 .موعد لحجز 905-799-7700 الرقم على االتصال يُرجى. الطفل

 لقاحات السفر عيادات تقدماليف اللقاحات المتعلقة بالسفر. في مقاطعة أونتاريو تكال يغطي برنامج التأمين الصحي  .3

 . ميسيساغا في السفر عياداتللعثور على  انقر على هذا الرابط. مع فرض رسوم السفر

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/immunization/static/immunization_tool.html
https://www.peelregion.ca/immunize/newcomers.asp
http://www.peelregion.ca/immunize/
https://peel.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
https://www.peelregion.ca/flu/
https://www.ontario.ca/page/getting-hpv-vaccine/
http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/immune/td.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/immunization/static/immunization_tool.html
http://www.peelregion.ca/immunize/
http://travelhealthclinics.ca/Travel-Health-Clinics/Ontario/ON/Mississauga/Travel-Clinics-Mississauga.aspx
brock
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 والمسنين السن كبار صحة

 

 تعلم؟ هل

 مجتمعك في والخدمات البرامج من العديد تتوفر .خاصة صحية رعاية احتياجات( فوق فما عاما ً 65) والمسنين السن لكبار .1

 . المعلومات من مزيد على للحصول لك المتابع الصحية الرعاية مقدم(/ة)الممارس( ة)الممرض/العائلة طبيب إلى تحدث. المحلي

 :والمسنين السن لكبار خاصة وفحوصات لقاحات هناك .2

 لخطورة المعرضين اآلخرين والمرضى فوق فما 65 الـ عمر في البالغين السكاريد المتعدد الرئوية المكورة لقاح يحمي 

 . الرئوي االلتهاب مثل الرئوية اتالمكور عدوى من عالية

 ويمكن بثور مع مؤلم جلدي طفح النطاقي الهربس يسبب. 70و 65 الـ سن بين للمسنين مجاناً  ُيعطى النطاقي الهربس لقاح 

 .األعصاب في شديدة وآالم البصر فقدان مثل مضاعفات إلى يؤدي أن

 اإلنفلونزا لقاح أخذ عليك لذا جديد لقاح هناك عام، كل في. باإلنفلونزا اإلصابة لمنع فعالية األكثر الطريقة هو اإلنفلونزا لقاح 

 اإلصابة لمنع األخرى الطرق من. اإلنفلونزا لقاحات عن الصيدلي أو (ممرضتك) ممرضك أو طبيبك اسأل. سنة كل

 :باإلنفلونزا

 بانتظام اليدين تنظيف 

 الوجه لمس تجنب 

 المرفق عند الكم في العطس أو السعال 

 تمرض عندما اآلخرين عن بعيداً  المنزل في والبقاء مباشرة المناديل من التخلص . 

 على اإلنفلونزا فيروس يعيش أن يمكن. والهواتف الحاسوب مفاتيح ولوحة األبواب ومقابض كالمنضدة األسطح تعقيم أيضاً  يمكنك

 .ساعة 48 حتى تصل لمدة كتلك الصلبة األسطح

 العظام في المعادن كثافة فحص بإجراء يوصى (OHD) كتلة فقدان الفحص هذا يقيس. 65 الـ سن فوق المرضى لجميع 

 .هشاشتها بسبب العظام

 ىإل باإلضافة. فوق فما 65 الـ عمر في المسنين من للمؤهلين شهرية دفعات يقدم تقاعدي برنامج هو (PPo) الشيخوخة تأمين .3

 :على تنطبق أن يمكن التي الشيخوخة تأمين مستحقات من أنواع ثلثة هناك الشيخوخة، تأمين تقاعد راتب

a. المضمون الدخل إعانة (kHo) :الشهرية المستحقات هذه تُضاف أن يمكن منخفضا ، دخلك وكان كندا في تعيش كنت إن 

 .الشيخوخة لتأمين التقاعدي الراتب إلى للضرائب الخاضعة غير

b. تقاعد راتب يتلقى العام القانون حسب شريكك أو زوجتك/زوجك وكان 64و 60 الـ سن بين كنت إن: المخصصات 

 .المستحقات هذه على للحصول مؤهل ً تكون قد المضمون، الدخل إعانة على للحصول ومؤهل الشيخوخة تأمين

c. هذه الستلم مؤهل ً تكون قد ،(أرملة) أرمل ً وكنت ،64و 60 الـ سن بين كنت إن: الوفاة حالة في الشريك مخصصات 

 .المخصصات

 فحص إلجراء مؤهلون( PIHO) أونتاريو لمقاطعة الصحي التأمين برنامج تغطية تشملهم الذين فوق فما 65 الـ سن في المسنون .4

 .لك المتابع البصر مصحح اسأل المعلومات من لمزيد. للمتابعة ضرورية تقييمات أي إلى باإلضافة للعينين، شامل سنوي

 السمع على للمساعدة جهازين أو واحد جهاز تكاليف من% 75 قدرها لتغطية مؤهلون صالحة تأمين لبطاقة الحاملون المسنون .5

 .تقييم إلجراء لك المتابع العائلة طبيب بزيارة قم. جهاز لكل دوالر 500 المنحة قيمة تتجاوز ال بحيث

 الحاالت من بالمائة 35 نسبة وجود تُقّدر حيث اكند إلى الجدد والوافدين للمهاجرين بالنسبة C الكبد التهاب إلى االنتباه المهم من .6

 هنا النقر يرجى المزيد لمعرفة. خارجها المولودين األشخاص بين كندا في C الكبد التهاب فيروسل المضادة باألجسام المصابة

 .مختلفة بلغات ءالعمل موارد على للطلع لألسفل واالنتقال

 من لمزيد. الكبرى تورونتو ومنطقة بيل منطقة ضمن التنقل عند العام النقل وسائل في مخفضة تعرفة دفع المسنون يستطيع .7

 .peelregion.ca اإللكتروني الموقع زيارة يُرجى المعلومات

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/immune/pnem.aspx
https://www.peelregion.ca/health/topics/pdf/fact-sheet-shingles.pdf
https://www.peelregion.ca/flu/
http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/ohip/bone.aspx
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/guaranteed-income-supplement.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/guaranteed-income-supplement/allowance.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/guaranteed-income-supplement/allowance.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/guaranteed-income-supplement/allowance-survivor.html
https://www.ontario.ca/page/hearing-devices
https://www.ontario.ca/page/hearing-devices
https://www.catie.ca/en/hepcandnewcomers
https://www.peelregion.ca/help/discounted-bus-pass/
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 التنقل مشكلت بسبب بانتظام المتحرك الكرسي يستخدمون الذين ميسيساغا لسكان نقل خدمة هي  prvckIOrT هيلب ترانس .8

 .العامة النقل عربات إلى الصعود على الجسدية الناحية من القادرين غير أو الوظيفية

 . المسنين تخفيضات عن تسأل أن تنس ال. للمسنين تخفيضات والشركات التجزئة بائعي من الكثير يقدم .9

 

 المتكررة األسئلة

 المسنين؟ من الجدد للوافدين معينة اجتماعية برامج أي هناك هل

 اإللكتروني الموقع زيارة ُيرجى PcivreS.nv/kOceSrk أونتاريو في للمسنين والخدمات البرامج دليل" على للعثور" 

 .لغات بعدة تحميله يمكن والذي

 العزلة أدوات: مترابطة مجتمعات بناء لتصفح المسنين ألبحاث شيريدان كلية لمركز اإللكتروني الموقع زيارة ُيرجى 

 .والوحدة االجتماعية

 اإللكتروني الموقع زيارة ُيرجى ImmigrationPeel.ca تعطي التي الثقافات متعددة المجموعات من الكثير على للتعرف 

 للوافدين خاصة مساعدة المؤسسات هذه من الكثير تقدم .ثقافتك ويشاركوك لغتك يتحدثون الذين اآلخرين مع للتواصل فرصاً 

 .اجتماعية وفعاليات أنشطة إلى باإلضافة الجدد

 اإللكتروني الموقع زيارة ُيرجى Mississauga.ca/olderadults تقدم. السن لكبار الترفيهية البرامج على للتعرف 

 .للمسنين مخفضة أسعار البرامج هذه نم الكثير

 

 ؟ميسورةبتكلفة  لألسنان عناية على الحصول للمسنين يمكن أين

a.  العناية لبرنامج لمعرفة ما إن كنت مؤهالً  905-799-7700دائرة الصحة العامة على الرقم  –اتصل بمنطقة بيل

 األساسية العنايةعلى  المنخفض الدخل ذوي المسنين حصول إمكانية. يوفر البرنامج باألسنان للمسنين في أونتاريو

 . تكاليفها تحمل يستطيعون ال قد التي لألسنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
http://www.peelregion.ca/transhlp/users-guide.htm
https://www.ontario.ca/page/guide-programs-and-services-seniors
https://source.sheridancollege.ca/centres_elder_building_connected_communities/
https://source.sheridancollege.ca/centres_elder_building_connected_communities/
https://www.immigrationpeel.ca/en/living/sports-recreation-and-entertainment.aspx
http://www.mississauga.ca/portal/residents/olderadults
https://www.peelregion.ca/health/seniors-dental/
https://www.peelregion.ca/health/seniors-dental/
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 باألسنان العناية

 تعلم؟ هل

 . باألسنان العناية تكاليف يغطي ال( PIHO) أونتاريو لمقاطعة الصحي التأمين برنامج .1

 على مرة األسنان لفحص األطفال خضوع. األسنان طبيب عند منتظم بشكل أسنانهم وتنظيف لفحص الناس يخضع أن المهم من .2

 وصعوبة والتهاب ألم حدوث إلى معالجته عدم ندع التسوس يؤدي قد. لديهم اللثة وأمراض التسوس يمنع أن يمكن السنة في األقل

 . التركيز في وصعوبة األكل في

 

 .العامة صحتك على األسنان نظافة تأثير كيفية على للتعرف دائرة الصحة العامة – بيل لمنطقة اإللكتروني الموقع زيارة يُرجى

 

 المتكررة األسئلة

 العامة؟ للصحة بالنسبة باألسنان للعناية الكبيرة األهمية سبب ما

 اللثة وأمراض األسنان وتسوس للفم كريحة رائحة تشكل منع على واألسنان للفم الجيدة النظافة تساعد أن مكني - 

 حال في وخاصة الفم، بصحة االعتناء عدم يزيد أن يمكن .السن تقدم مع أسنانك على الحفاظ على تساعد أن ويمكن

 السكري والداء الدماغية والجلطة القلبية النوبة مثل خطيرة صحية مشكلت حدوث خطر من اللثة، في ضأمرا وجود

 .الوالدة المبكرةو السيطرة عن الخارج

 منطقتي؟ في أسنان طبيب إيجاد يمكنني كيف

 اإللكتروني الموقع زيارة مكنكي Settlement.org بالقرب أسنان طبيب إيجاد كيفية حول معلومات على للحصول 

 .سكنك من

 الالجئين أجل من كنديون أسنان أطباء اإللكتروني الموقع يدرج PvcvTevc DOciekik lSr hOlaeOOk أسماء 

 . أونتاريو في للجئين خدمات يقدمون الذين األسنان أطباء

 ؟بتكلفة ميسورة جيد أسنان طبيب إيجاد يمكنني كيف

 يقدم الحكومة تموله باألسنان للعناية برنامج هو IOvritr oierOk PcivreS أونتاريو في صحية ابتسامات برنامج .1

 ذوي من دون فما سنة 17 الـ عمر في والشباب لألطفال باألسنان للعناية وطارئة وروتينية ووقائية مجانية خدمات

 .المنخفض العائلي الدخل

 تنظيف حول معلومات على للحصول 905-799-7700 الرقم على بيل منطقة في العامة الصحة بدائرة اتصل .2

 من سنة 17 بلوغهم حتى والدتهم منذ والشباب لألطفال لألسنان الطارئ والعلج والخدمات المجاني األسنان وفحص

 .العمر

لبرنامج العناية  مؤهل ً كنت إن لمعرفة 905-799-7700 الرقم على بيل منطقة فيبدائرة الصحة العامة  اتصل .3

 األساسية العناية لىع المنخفض الدخل ذوي المسنين حصول إمكانية. يوفر البرنامج باألسنان للمسنين في أونتاريو

 .تكاليفها تحمل يستطيعون ال قد التي لألسنان

 مدينة مركز في منخفضة بتكلفة أسنان طب مرافق على للعثور تورونتو لمدينة اإللكتروني الموقع زيارة يمكنك .4

 .برىالك تورونتو منطقة أنحاء وجميع تورونتو

 

 

 

 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
http://www.peelregion.ca/health/dental-health/how-t-aff-health.htm
https://settlement.org/ontario/health/find-a-doctor-or-medical-professional/find-a-dentist/how-do-i-find-a-good-dentist/
http://canadiandentistsforrefugees.net/patients.html
https://www.ontario.ca/page/get-dental-care
https://www.peelregion.ca/health/dental-health/peel-dclocs.htm
https://www.peelregion.ca/health/seniors-dental/
https://www.peelregion.ca/health/seniors-dental/
https://www.peelregion.ca/health/seniors-dental/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/dental-and-oral-health-services/low-cost-dental-facilities/
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 المهني التدريب ودعم التوظيف

 تعلم؟ هل

 ضمان رقم على للحصول التقدم عليك الحكومية، والمستحقات البرامج من االستفادة من تتمكن أو/و كندا في تعمل أن أجل من .1

 خدمة مكاتب أحد زيارة يمكنك. حمايته مسؤولية عليك وتقع سري رقم هو بك الخاص االجتماعي الضمان رقم.(oHs) اجتماعي

 .الطلب وتقديم المزيد لمعرفة oOraenO PvcvTv كندا

 أونتاريو في العمل أماكن معظم في المعايير يحدد قانون وهو .أونتاريو في العمل حقوق (CoP) التوظيف معايير قانون يحمي .2

 معايير قانون لمعرفة دليلك" عن البحث يمكنك المعلومات، من لمزيد .العمل ساعات عدد وتحديد لألجور األدنى كالحد

 . اإلنترنت على" التوظيف

. االجتماعية دائرتك وتوسيع علقاتك شبكة تدعيمو لالتواص من يمكنك حيث العمل سوق نحو انطلق نقطة التطوع يكون قد .3

 فرص عن المزيد لمعرفة mississauga.ca/volunteer و ImmigrationPeel.ca اإللكتروني الموقع زيارة يمكنك

 . التطوع

 بالعمال االحتفاظ وضمان مهني تأهيل وإعادة الدخل عن تعويضا ً( BQHH) لعملا أماكن في والتأمين السالمة مجلس يقدم .4

 . المصابين

 لرعاية أسبوعا ً 37 حتى تمتد أن يمكن الوظيفة، على الحفاظ ضمان مع األجر مدفوعة غير إجازة هي الخطير المرض إجازة .5

 .أسبوعا ً 52 فترة خلل خطير مرض من يعاني كبير شخص لرعاية أسبوعا ً 17 أو خطير مرض من يعاني صغير طفل

 خلل أسابيع ثمانية حتى تمتد أن يمكن الوظيفة، على الحفاظ ضمان مع األجر مدفوعة غير إجازة هي للعائلة الرعاية مقدم إجازة .6

 .العائلة من محدد فرد لكل التقويمية السنة

 52 فترة خلل أسبوعا ً 28 حتى تمتد أن يمكن الوظيفة على الحفاظ ضمان مع األجر مدفوعة غير إجازة هي طبية عائلية إجازة .7

 .أسبوعا ً

 

 المتكررة األسئلة

 عمل؟ عن البحث استراتيجيات بعض هي ما كندا؟ في عمل عن أبحث كيف

 اإللكتروني الموقع يارةز مكنكي ontario.ca/employmentontario في التوظيف لدائرة يمكن كيف لمعرفة 

 تحتاجها التي والخبرات والمهارات التدريب على الحصول في تساعدك أن CiTrSriOci PcivreS أونتاريو

 . الوظيفية أهدافك لتحقيق

 اإللكتروني الموقع زيارة يمكنك workinginpeelhalton.com وفرص العمل سوق عن معلومات على للحصول 

  .بها المحيطة والمناطق ميسيساغا في العمل

 اإللكتروني الموقع زيارة يمكنك ImmigrationPeel.ca في تساعدك أن يمكن التي التوظيف خدمات على للتعرف 

 . وغيرها مقابلة إجراء ومهارات التقديم، ورسالة الذاتية سيرتك وكتابة عمل عن البحث جياتاستراتي

 المهني ومسارك عمل عن بحثك في لمساعدتك توظيف وبرامج دعما ً بيل منطقة تقدم. 

 االجتماعية للمساعدات أونتاريو برنامج يقدم PcivreS tSrsk )Pt) األساسية المعيشة لنفقات مالية مساعدة 

 .التوظيف ومساعدة الصحية والمستحقات

 

 مجالي؟ في عمالا  وأجد الدولية شهاداتي أقيم كيف. دولي تعليم على حاصل مهني أنا

 التعليمية الشهادات تقييم عملية حول معلومات لتجد لوزارة الكليات والجامعات اإللكتروني الموقع زيارة مكنكي 

 .التقييمات تجري التي بالمؤسسات والئحة الدولية

 اإللكتروني الموقع زيارة يمكنك Settlement.org الدولية التعليمية شهاداتك تقييم يمكنك أين لمعرفة . 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/sin/protect.html
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp
https://settlement.org/ontario/employment/my-rights-at-work/basic-working-conditions/what-are-my-rights-as-a-worker-in-ontario/
https://www.ontario.ca/document/your-guide-employment-standards-act-0?_ga=2.170471783.617639073.1562950332-2017991303.1559252447
https://www.ontario.ca/document/your-guide-employment-standards-act-0?_ga=2.170471783.617639073.1562950332-2017991303.1559252447
https://www.immigrationpeel.ca/en/working/finding-a-job.aspx
http://www.mississauga.ca/portal/residents/volunteer
https://www.wsib.ca/en
https://www.ontario.ca/document/your-guide-employment-standards-act-0/critical-illness-leave
https://www.ontario.ca/document/your-guide-employment-standards-act-0/family-caregiver-leave
https://www.ontario.ca/document/your-guide-employment-standards-act-0/family-medical-leave
https://www.ontario.ca/page/employment-ontario
http://workinginpeelhalton.com/job-banks-job-search/
https://www.immigrationpeel.ca/en/before-you-arrive/newcomer-services-in-peel-region.aspx?_mid_=5645
https://www.peelregion.ca/help/employment-support/
https://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/ow/index.aspx
http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/programs/lbs.html
http://settlement.org/ontario/education/evaluate-my-credentials/credential-evaluation/where-can-i-get-my-international-credentials-evaluated-for-education/
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 اإللكتروني الموقع زيارة يمكنك mentoringpartnership.ca الصناعة توجهات فهم على يساعدك مرشد إليجاد 

 . المحلية المهنية شبكتك وبناء عمل عن للبحث فاعلية أكثر استراتيجيات وتطوير الكندية،

 

  المستقبلية؟ الوظائف أجل من مهاراتي تحسين يمكنني فكي

 تنمية على للتعرف أونتاريو في األساسية والمهارات والكتابة القراءة لبرنامج االلكتروني الموقع زيارة مكنكي 

 .الرقمية والمهارات اآلخرين مع والتعامل والحساب التواصل مهارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
http://www.mentoringpartnership.ca/join-us/find-a-mentor/
http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/programs/lbs.html
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 والمالجئ اإلسكان

 تعلم؟ هل

 المجتمعية القانونية التوعية لمؤسسة اإللكتروني الموقع زيارة يمكنك. سكن عن بحثك عند لحمايتك هامة وأنظمة قوانين هناك .1

 قانون بموجب ومسؤولياتك وحقوقك بك الخاصة اإليجار( عقد) اتفاقية لفهم المعلومات من مزيد على للحصول أونتاريو في

 .2006 لعام( AhA) السكنية اإليجارات

 واألخير األول الشهر إيجار لك في بما مقدما ، األمور بعض مقابل الدفع عليك يتوجب قد ،فيه لتعيش مكاناا  تستأجر عندما .2

 .والمرافق

 طلبات إلى باإلضافة والمستأجرين السكنية العقارات أصحاب بين النزاعات يسّوي من هو والمستأجرين المؤجرين مجلس .3

 .الربحية غير اإلسكان تعاونيات من المقدمة اإلخلء

 السكن على الحصول مؤسسة خلل من إسكان إعانة على للحصول بطلب التقدم يمكنك اإليجار، تكاليف دفع على قادرا ً تكن لم إن .4

 للنتظار تضطر قد أنك ملحظة يُرجى .أسرتك دخل على لإليجار تدفعه الذي المبلغ يعتمد اإلسكان، إعانة تتلقى عندما. بيل في

 .إسكان إعانة على حصولك قبل سنوات لعدة

 صفحة زيارة يمكنك. اإليجار دفع تستطيع ال كنت أو إليه تذهب آخر مكان لديك يكن لم إن فيها البقاء يمكنك آمنة نأماك الملجئ .5

 رنتاإلنت صفحة زيارة يمكنك. ميسيساغا في ملجئ عن للبحث OOOrrOeeSc.nv/tSakece/ktOriOrk اإلنترنت

ShelterSafe.ca، المعاملة وإساءة العنف من األمان عن تبحثين امرأة كنت إن. 

 

 المتكررة األسئلة

 على الحصول أو العقاري، القرض أو اإليجار، لدفع مساعدة على أحصل كيف الحكومة؟ من مدعوم إسكان على الحصول يمكنني كيف

  أثاث؟

 اإللكتروني الموقع زيارة مكنكي Peelregion.ca/housing ميسيساغا في المدعوم اإلسكان حول معلومات إليجاد 

 .العقاري القرض أو اإليجار أو المرافق فواتير من استحق ما لدفع دةواح مرة تُعطى التي المالية والمساعدة

 وبيل هالتون في األثاث بنك زيارة يمكنك Hr HarceiarO Ovcs وكالة من إحالة على الحصول يمكن كيف لمعرفة 

 . مستعمل أثاث إلى بحاجة كنت إن مجتمعية

 

 المرافق؟ فواتير لدفع مساعدة على أحصل كيف

 على للتعرف أونتاريو في الطاقة مجلس زيارة مكنكي: 

I. أونتاريو في الكهرباء دعم برنامج (PCoO) منخفض دخل ولديك الكهرباء مرافق أحد زبون كنت إن. 

II. المنخفض الدخل لذوي الطاقة مساعدة برنامج (kCPO) ازوالغ الكهرباء فواتير دفع في متأخرا ً كنت إن 

 . عنك الخدمات قطع لخطر ومعرض الطبيعي

 

 منزل؟ شراء حول معلومات أجد كيف

 الكندية واإلسكان العقارية القروض لمؤسسة مكني (PHIP )له والتخطيط العقاري القرض فهم على تساعدك أن 

 .وإدارته

 تورونتو في العقارات لمجلس يمكن (phCO )منزل تملك عند احتياجاتك جميع في يساعدك أن. 

 لموقع يمكن Realtor.ca منزل استئجار أو/و شراء في ليساعدك عقاري وكيل إيجاد على يساعدك أن. 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.cleo.on.ca/en/publications/tenantsaccess
https://www.cleo.on.ca/en/publications/tenantsaccess
https://www.ontario.ca/page/renting-ontario-your-rights
https://www.canada.ca/en/financial-consumer-agency/services/renting-first-apartment.html
https://www.canada.ca/en/financial-consumer-agency/services/renting-first-apartment.html
http://www.sjto.gov.on.ca/ltb/
https://www.peelregion.ca/housing/apply-for-subsidy/
https://www.peelregion.ca/housing/apply-for-subsidy/
https://www.peelregion.ca/housing/shelters/
https://www.sheltersafe.ca/
https://www.sheltersafe.ca/
https://www.peelregion.ca/housing/
https://halton.cioc.ca/record/OAK5179
https://www.oeb.ca/
https://ontarioelectricitysupport.ca/
https://www.oeb.ca/rates-and-your-bill/help-low-income-consumers/low-income-energy-assistance-program
https://www.cmhc-schl.gc.ca/en
http://trreb.ca/
http://www.realtor.ca/
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 المالية والمساعدة الدخل دعم

 تعلم؟ هل

 :مؤهل ً كنت إن ما لمعرفة التالية البرامج في ابحث. ماليا ً للمحتاجين كثيرة برامج يةفيدرالال والحكومة المقاطعة حكومة توفر .1

a. يةاالجتماع للمساعدات أونتاريو برنامج يقدم PcivreS tSrsk )Pt) األساسية المعيشة لنفقات مالية مساعدة 

 .التوظيف ومساعدة الصحية والمستحقات

b. اإلعاقة ذوي لدعم أونتاريو برنامج يقدم (PDoO )التي األدوية ومستحقات يةاألساس المعيشة لنفقات مالية مساعدة 

 .عليه والمحافظة عمل إيجاد على اإلعاقة ذوي ومساعدة بالنظر، والعناية طبية بوصفة تُصرف

c. الوظيفي التأمين يقدم (CH )قلة بسب المثال سبيل على) أخط ألي ارتكابهم دون عملهم يفقدون الذين لألفراد مستحقات 

 (.العمال من كبير عدد تسريح أو الموسمي، العمل أو العمل،

d. للجئين الهجرة قروض برامج حول علوماتم التوطين إلعادة الكندية الحكومة دعم برنامج يقدم . 

e. ةاإلعاق وذوي الجدد والوافدين واألطفال العائلت من الكنديين لجميع الدخل لمساعدة الكندية الحكومة برامج تتوفر 

 . القدماء والمحاربين والمسنين

 :بالنمو مرتبط أو/و جسدي مرض أو إعاقة من يعانون أطفال برعاية تقوم التي للعائلت بالنسبة

a. المنزل في الخاصة الخدمات تساعد (ooPI )العائلة منزل خارج أو داخل الخاصة الخدمات تكاليف دفع على العائلت 

  .منزلي برنامج من دعما ً يتلقى ال الطفل أن طالما

b. الشديدة اإلعاقة ذوي األطفال مساعدة برنامج يقدم (PPoD )ً إلى المنخفض الدخل أصحاب للعائلت ماليا ً دعما 

 .شديدة إعاقة من يعاني طفل لرعاية اإلضافية التكاليف بعض لتغطية المتوسط

 :فوق فما العمر من سنة 65 منالمؤهلين  للبالغين بالنسبة

a. الشيخوخة تأمين تقاعد راتب يكون (PPo )الشيخوخة، تأمين تقاعد راتب إلى باإلضافة. شهرية دفعات شكل على 

 :على تنطبق أن يمكن التي الشيخوخة تأمين مستحقات من أنواع ثلثة هناك

I. المضمون الدخل إعانة (kHo :)هذه تُضاف أن يمكن منخفضا ، دخلك وكان كندا في تعيش كنت إن 

 .الشيخوخة لتأمين تقاعديال الراتب إلى للضرائب الخاضعة غير الشهرية المستحقات

II. تأمين تقاعد راتب يتلقى عرفيا أو رسميا زوجتك/زوجك وكان 64و 60 الـ سن بين كنت إن: المخصصات 

 .المستحقات هذه على للحصول مؤهل ً تكون قد المضمون، الدخل إعانة على للحصول ومؤهل خوخةالشي

III. مؤهل ً تكون قد ،(أرملة) أرمل ً وكنت ،64و 60 الـ سن بين كنت إن: وفاةال حالة في الشريك مخصصات 

 .المخصصات هذه الستلم

 المتكررة األسئلة

  األخرى؟ والفواتير والغذاء المرافق وفواتير اإليجار لدفع مساعدة على أحصل يفك

 اإللكتروني الموقع زيارة مكنكي Peelregion.ca/housing ميسيساغا في المدعوم اإلسكان حول معلومات إليجاد 

 .العقاري القرض أو اإليجار أو المرافق فواتير من استحق ما لدفع واحدة لمرة تُعطى التي ةيالمال والمساعدة

 وبيل هالتون في األثاث بنك زيارة يمكنك Hr HarceiarO Ovcs وكالة من إحالة على الحصول يمكن كيف لمعرفة 

 . مستعمل أثاث إلى بحاجة كنت إن مجتمعية

 اإللكترونيً الموقع زيارة يمكنكImmigrationPeel.ca الطعام وبنوك لبرامج التفاعلية الخريطة لتصفح. 

 اإللكتروني الموقع على أونتاريو في الطاقة مجلس زيارة يمكنك oeb.ca على للتعرف: 

I. أونتاريو في الكهرباء دعم برنامج (PCoO) منخفض دخل ولديك الكهرباء مرافق أحد زبون كنت إن  

II. المنخفض الدخل لذوي الطاقة مساعدة برنامج (kCPO) والغاز الكهرباء فواتير دفع في متأخرا ً كنت إن 

 . عنك الخدمات قطع لخطر ومعرض الطبيعي

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/ow/index.aspx
https://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp/index.aspx
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/financial.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/benefits/income-assistance.html
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/specialneeds/specialservices.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/specialneeds/disabilities.aspx
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/guaranteed-income-supplement.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/guaranteed-income-supplement/allowance.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/guaranteed-income-supplement/allowance.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/guaranteed-income-supplement/allowance-survivor.html
https://www.peelregion.ca/housing/
https://halton.cioc.ca/record/OAK5179
file:///C:/Users/Life%20Line/Downloads/immigrationpeel.ca
https://www.oeb.ca/rates-and-your-bill/help-low-income-consumers
https://ontarioelectricitysupport.ca/
https://www.oeb.ca/rates-and-your-bill/help-low-income-consumers/low-income-energy-assistance-program
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 الجدد للوافدين قراراالست خدمات

 تعلم؟ هل

 الموارد تحدد أنها كما. المشكلت وحل قرارات اتخاذ على لمساعدتهم الجدد الوافدين مع االستقرار خدمات مؤسسات تعمل .1

 الكثير تقدم. ذلك وغير وملبس ومصرفية قانونية وخدمات وشفهية تحريرية ترجمة وخدمات لغة ودروس ووظائف سكن إليجاد

 . مختلفة بلغات الخدمات هذه االستقرار خدمات مؤسسات من

. ذلك وغير المشبوهة اإللكتروني البريد ورسائل الهاتف مكالمات طريق عن االحتيال لخطر الجدد القادمون رضيتع ما غالبا ً .2

 . الهجرة بأمور المتعلق االحتيال من نفسك حماية كيفية رفةلمع Canada.ca/immigration اإللكتروني الموقع زيارة يمكنك

 معهم ويشتركون اللغة نفس يتحدثون الذين اآلخرين مع للتواصل فرصة الجدد الوافدين الثقافات متعددة المجموعات تعطي .3

 إلى باإلضافة الجدد نللوافدي خاصة مساعدة االستقرار مؤسسات من الكثير تقدم .والدين والمهرجانات الثقافية باالحتفاالت

 اإللكتروني الموقع زيارة يمكنك. المحلي مجتمعهم ضمن بها المشاركة وفرص والفعاليات االجتماعية األنشطة حول معلومات

ImmigrationPeel.ca الهوائية الدراجات وقيادة التسوق وأماكن ثقافيا ً المناسب المجتمعي والدعم العبادة ماكنأ إليجاد 

 .ذلك وغير والنقل المشي ومسارات

 بلدك من المنزلية األغراض أو الثقافية الناحية من الهامة األطعمة تجد أن يمكنك حيث كثيرة متاجر/محلت ميسيساغا في يوجد .4

 . محلية استقرار خدمات بمؤسسة  االتصال يمكنك معينة، بإثنية رتبطةم متاجر/محلت إليجاد. األم

. واللحم الحليب ومنتجات والفواكه كالخضار وصحية طازجة أطعمة لتجد أوال ً الخارجية الممرات في تسوق البقالة، محلت في .5

 تخبرك. والسفلية العلوية الرفوف إلى نظرال عليك لذا عالية، أسعار ذات العين مستوى على التي البضائع تكون الممرات هذه في

 .وصحية التكلفة قليلة أطعمة خيارات يجادإل نصائح يلي فيما. تنزيلت عليها التي بالمواد البقالة محلت منشورات

 في القانونية المساعدة  مؤسسة تقدم .المحامي رسوم تحمل تستطيع ال ولكنك إليها بحاجة كنت إن القانونية المساعدة تتوفر .6

 وجلسات العائلية والنزاعات الجنائية األمور ذلك في بما القانونية، المشاكل من العديد في العون  kOevr PeT PcivreS أونتاريو

 .واللجئين الهجرة محاكم

 للتقدم تضطر قد أو أونتاريو من قيادة رخصة على للحصول أخرى مقاطعة/بلد في الصادرة القيادة رخصة تبديل من تتمكن قد .7

 .جديدة رخصة على للحصول بطلب

 واالحترام الفهم لتعزيز األعمار ولجميع للعائلت مناسب وهو كندا في الثقافات متعدد مهرجان أكبر هو Carassauga كاراساغا .8

 .المختلف بتراثهم الكنديين جميع بين والتعاون

 

  

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.immigrationpeel.ca/en/before-you-arrive/newcomer-services-in-peel-region.aspx?_mid_=5645
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/protect-fraud.html
https://www.immigrationpeel.ca/en/living/sports-recreation-and-entertainment.aspx
https://www.immigrationpeel.ca/en/living/sports-recreation-and-entertainment.aspx
https://www.immigrationpeel.ca/en/before-you-arrive/newcomer-services-in-peel-region.aspx?_mid_=5645
https://settlement.org/ontario/health/nutrition-and-healthy-living/healthy-living-and-nutrition/how-can-i-find-low-cost-healthy-food/
http://www.legalaid.on.ca/
http://www.legalaid.on.ca/
https://settlement.org/ontario/daily-life/transportation/driver-s-licence/i-have-a-driver-s-licence-from-another-country-how-do-i-get-an-ontario-driver-s-licence/
https://settlement.org/ontario/daily-life/transportation/driver-s-licence/i-have-a-driver-s-licence-from-another-country-how-do-i-get-an-ontario-driver-s-licence/
https://www.carassauga.com/
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 المتكررة األسئلة

 الكندية؟ الجنسية المتحان أحّضر كيف

 اإللكتروني الموقع زيارة مكنكي Canada.ca/Immigration اإلقامة على للحصول التقدم كيفية على للطلع 

 .الكندية الجنسية أو الدائمة

 

 أونتاريو؟ في جديدة حياة بدء حول المعلومات من مزيد على الحصول يمكنني أين

 اإللكتروني الموقع زيارة مكنكي Ontario.ca أونتاريو في جديد" الرابط على والضغط sOn iS PcivreS" لتجد 

 واإلسكان البنكية الحسابات حول معلومات ذلك في بما بها، واالستقرار أونتاريو إلى االنتقال حول تحتاجه ما كل

 .ذلك وغير القيادة ورخص الصحية والرعاية الطفل ورعاية والمدارس والوظائف

 اإللكتروني الموقع زيارة يمكنك Canada.ca/immigration الجدد المهاجرون" الرابط على والضغط Ihe 

nnnnrgenes "وإيجاد الكندية، الجنسية أو الدائمة اإلقامة بطاقة على الحصول كيفية عن معلومات على للحصول 

 . كندا في الضرائب يخص فيما األولى السنة في عليك ترتبي ما ومعرفة منطقتك في للمهاجرين خدمات

 اإللكتروني الموقع زيارة يمكنك Settlement.org حول مختلفة لغة 300 من بأكثر وموارد معلومات على للحصول 

 .أونتاريو في بنجاح االستقرار كيفية

 211 اإللكتروني الموقع زيارة يمكنكOntario.ca على للحصول 1-888-340-1001 أو 211 بالرقم االتصال أو 

 . أونتاريو في والحكومية والصحية واالجتماعية المجتمعية الخدمات إلى اإلحاالت حول معلومات

 اإللكتروني الموقع زيارة يمكنك NewYouth.ca تتضمن أونتاريو في انالشب الجدد للوافدين معلومات إليجاد 

 .والفعاليات الوظائف عن إعلنات إلى باإلضافة بالشباب متعلقة وأمورا ً فيديو ومقاطع والموارد الخدمات

 

 ميسيساغا؟ في استقرار خدمات إيجاد يمكنني أين

 اإللكتروني الموقع زيارة مكنكي ImmigrationPeel.ca منطقة في الجدد الوافدين خدمات حول معلومات إليجاد 

 في بما منك القريبة الخدمات خرائط إليجاد الموقع على المجتمعية للخدمات التفاعلية الخريطة على اطلع. ميسيساغا

 الربحي غير واإلسكان العبادة وأماكن القانونية ماتوالخد التوظيف وخدمات الجدد الوافدين استقرار خدمات ذلك

 .ذلك وغير بالشباب الخاصة والبرامج الطعام وبنوك والملجئ

 ميسيساغا في المحلي مجتمعها مع التكيف على الجديدة العائلت لمساعدة استقرار خدمات المدارس مجالس تقدم.  

 

 قانونية؟ وخدمات مرخصين محامين إيجاد يمكنني أين

 موظف مع التحدث أو 1-855-947-5255 الرقم على األزمات بخط االتصال يمكنك بأزمة، وقوعك حال يف 

 .القانونية المساعدة على للعثور قانونية معلومات

 أونتاريو في القانونية المساعدة مؤسسة تقدم kOevr PeT PcivreS اتصل. عديدة قانونية مشكلت حل في المساعدة 

 .لغة 300 من بأكثر مساعدة على للحصول 1-800-668-8258 بالرقم

 والخدمات ميسيساغا في المجتمعية القانونية الخدمات طريق عن بيل منطقة في القانونية لعياداتا زيارة يمكنك 
 ألصحاب مجاني قانوني وتمثيل واستشارات معلومات على للحصول ودفرن بيل شمال منطقة في المجتمعية نونيةالقا

 .ميسيساغا سكان من المنخفض الدخل

خيريةًالًربحيةًهيًعيادةًمجتمعيةًً(HALCOالعيادةًالقانونيةًلفيروسًنقصًالمناعةًالبشرية/اإليدزًفيًأونتاريوً)

تقدمًخدماتًقانونيةًمجانيةًلألشخاصًالمصابينًبفيروسًنقصًالمناعةًالبشرية/اإليدزًفيًأونتاريوًفيًكندا.ًيمكنً

ً ًاالتصال ًفيًأونتاريو ًالبشرية ًأليًمصابًبفيروسًنقصًالمناعة ًقانونية.HALCOًًبعيادة للسؤالًعنًأيًقضية

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants.html
https://www.ontario.ca/page/services-newcomers-and-refugees
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/newcomers.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_newcomerservices
https://settlement.org/
https://settlement.org/translated-information/
https://211ontario.ca/211-topics/newcomers/
http://newyouth.ca/about
https://www.immigrationpeel.ca/en/before-you-arrive/newcomer-services-in-peel-region.aspx?_mid_=5645
https://www.peelregion.ca/planning-maps/settlement/https:/www.peelregion.ca/planning-maps/settlement/
http://www.legalaid.on.ca/en/
http://www.legalclinicsinpeel.ca/
https://www.halco.org/
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ًق ًمساعدة ًعلى ًالحصول ًحول ًالمعلومات ًمن ًمنلمزيد ًالمجانيHALCOًًعيادةًانونية ًبالرقم ًاالتصال ًيُرجى ،

8889-705-888-1. 

 اإللكتروني الموقع زيارة يمكنك immigrationpeel.ca  المحلية الموارد من لمزيد. 

ً  

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.immigrationpeel.ca/en/living/legal-services.aspx
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 لشركائنا وتقدير شكر

ً

 ميسيساغا في المحلية الصحة تكامل شبكة بين ما بالشراكة ميسيساغا مدينة في الجدد للوافدين واالجتماعية الصحية الخدمات دليل صدر

 بيل منطقة في الجدد الوافدين استراتيجية ومجموعة (Mississauga Halton Local Health Integration Network) وهالتون

(Peel Newcomer Strategy Groupً)بانوات سانديب والدكتور بيل منطقة في العامة الصحة ودائرة. 

ًفيًجميعًأرجاءًهذاًالدليلًإلىًالكثيرًمنًالمواردًالهامةًعلىًشبكةًاإلنترنتًالمأخوذةًمنًالمواقعًالتالية،ًبماًفيًذلك:ًنشير

 www.immigrationpeel.ca   

 www.ontario.ca/page/getting-settled-ontario 

 www.canada.ca/newcomerservices  

 www.settlement.org  

 www.211ontario.ca     

 www.peelregion.ca 

 

  :ليةمسؤو إخلء
 ذكر عدم يعني ال كما المؤسسة، لتلك الدليل واضع دعم يعني ال الدليل هذا في وخدماتها برامجها عن والمعلومات المؤسسات أحد ذكر

يُرجىًملحظةًأنًبعضًالمواقعًاإللكترونيةًالُمشارًإليهاًفيًهذاًً.فقط المعلومات إعطاء هو الدليل هذا من الغرض. دعمها عدم ما مؤسسة

كيًتلكًإمكانيةًالترجمة.ًقدًتختلفًدقةًوبنيةًالصفحاتًوطرقًالوصولًإليهاًمنًلغةًألخرىًوتقعًمسؤوليةًذلكًعلىًمالًوفرالدليلًت

 المواقع.

 

 

 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
http://www.immigrationpeel.ca/
http://www.ontario.ca/page/getting-settled-ontario
http://www.canada.ca/newcomerservices
http://www.settlement.org/
http://www.211ontario.ca/
http://www.peelregion.ca/

