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نئے آنے والوں کا صحت اور سوشل سروسز کیلئے رہنما کتابچہ 

ی ساگا
 
 برائے سٹی آف ِمس

ّ
 
بان س یکہ نئے ملک کو ہجرت کرنا، نئ ںیہم جانتے ہّ!ّدیخوش آمد ںیساگا م یِمس کوشش کرنا  یآباد ہونےک ںیم یونٹیکم یاور نئ کھنا،یز

کے اس وقت کے دوران مدد  یلیکہ تبد ںیبہت سے سواالت ہوسکتے ہ ںیدباؤ دونوں واال ہو سکتا ہے۔ آپ کے  اس بارے م یدلچسپ اور ذہن

کرتا ہے  یجانب رہنمائ یان وسائل اور خدمات ک یرہنما کتابچہ  آپ ک ہیہے اور اپنے آپ کو صحت مند کس طرح رکھنا ہے۔  یحاصل کرن سےیک

 ۔ںیہ ابیدست ںیاور جوابات "اکثر پوچھےگئے سواالت" م ںیآپ پہلے جانتے تھے؟" والے حصے م ایو آپ کو "کج

ّ یرہنما کتابچہ برائے سٹ لئےیز کسروسصحت اور سوشل  انئے آنے والوں ک
 
 ہے؟ ایساگا ک یآف ِمس

ّ یرہنما کتابچہ برائے سٹ ںیصحت اورسوشل سروسز کے بارے م انئے آنے والوں ک
 
آپ کو مندرجہ ذیل کے بارے میں معلومات  ساگا یآف ِمس

 دیتا ہے:

 ّ
 
 ؟ہے یحاصل کرن سےیک یخدمات تک رسائ ینگہداشت اور معاشرت یصحت ک ںیساگا م یِمس

 ؟ ںیکس سے اور کہاں سے مدد طلب کر 

 یکٹیشنر ڈاکٹر  یملیاپنے ف ںیاپنے خدشات کے بارے م  ّ؟ہے یبات کرن سےیسے کیا نرس پر

 ؟برقرار رکھنا ہے سےیصحت اورفالح و بہبودکوک یمجموع یاپن 

 

مسرت ہ دکہتےیخوش آمد ںیم یونٹیکم ینئ یخواہشات!  ہم آپ کو آپ ک کین لئےیآپ اور آپ کے اہل خانہ ک
ُ
 !ںیہوئے پر

 

 رابطےکی معلومات

ّ یرہنما کتابچہ برائے سٹ ںینئے آنے والوں کا صحت اورسوشل سروسز کے بارے مّاگر
 
کے بارے میں آپ کےکوئی سواالت یا رائے ّساگا یآف ِمس

یں immigrationpeel@peelnewcomer.orgّّہو، تو براِہ کرم ای میل بھیجیں   112 ایکسٹینشن  276 (905)-0008یا کال کر

ّّّ:یاعالن دستبردار

 قیکا مطلب رہنما کتابچےکے تخل تیشمول یمعلومات ک ںیاور اس کے پروگراموں اور خدمات کے بارے م میتنظ یکس ںیاس رہنماکتابچے م

ّہے۔ لئےیکتابچہ صرف معلومات کے مقاصدک ہیکرتا ہے۔  ینشاندہ یک یکم یک قیتوث یان کا خروج  ان ک یہے، اور نہ ہ ںینہ قیتوث یکاروں ک

یں۔ درستی، صفحےکا ڈھانچہ اور رسائی ہ یکرت شیپ ںیتیصالح یترجمے ک ںیسائٹ بیکچھ ودی گئی ّںیسائٹ م بیکہ اس و ںینوٹ کر

یب سائٹوں کے مالکان کی ذمہ داری ہے۔ بانوں میں مختلف ہو سکتی ہے اور یہ و  مختلف ز
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یوکا صحت کی نگہداشت کا نظام  اونٹار

 آپ پہلے جانتے تھے؟ ایک
 

 :ںیہ ابیانشورنس دست لتھیپبلک ہ یدو قسم ک لئےیخدمات حاصل کرنےک ینگہداشت ک یصحت ک ںیم ویاونٹار .1

 لتھیہ ویاونٹار ( انشورنس پالنOHIP)  ہے۔ موجود انشورنس پروگرام  لتھیرہنے والے لوگوں کے لئے ہ ںیم ویاونٹارOHIP  آپ

یکٹیشنر ، ڈاکٹر یملیکے ف جانے،  ںیکمرے م یہنگام یدکھانے، کس ںیم نکسیواک ان کل نٹس،یسے اپوائنٹمنرس پر

ہے جسے آپ کو  زیدستاو ہیخف کیا رڈکا OHIPاخراجات کا احاطہ کرتا ہے۔ آپ کا  سےیج یاور سرجر سٹیٹ کلیڈیم

ہے آپ کو اسے ہر  یضرورت ہوت یعالج ک کلیڈیآپ کو م یجب بھ ونکہیضرورت ہے ک یمحفوظ جگہ پر رکھنےک یکس

 مرتبہ دکھانا ہوگا۔

 

OHIP ۔ ںید درخواستکے ساتھ جلد از جلد  زاتیمطلوبہ دستاو ںیم نٹریس ویسروس اونٹارّیلئےکسیکارڈ حاصل کرنےک

مدت کے دوران  ی۔ اگر انتظارکںیماہ لگ سکتے ہ نیتّںیشروع ہونے م جیکور OHIPیملنے کے بعد آپ ک یمنظور یاس ک

سکتے  دیانشورنس خر ینج یآپ صحت ک ایّیہوگ ضرورتّیکرنےک یگیضرورت ہو، تو آپ کو ادائ یخدمات ک یآپ کو طب

 )نیچے دیکھیں(۔ ںیہ

 لتھیہ ڈرلیف یعبور ( پروگرامIFHP)  یطور پر صحت ک یرکھنے والے افراد کو محدود اور عارض تیثیح یک یوجیرف 

 ینگاہوں ک ایاورکچھ دانتوں  ات،یڈاکٹر اور ہسپتال کے وزٹس، کچھ ادو ںیہے جس م تاید فٹسینگہداشت کے بن

  ۔ ںینگہداشت شامل ہ

 ینج عہیکام کے ذر ای۔ آپ کو اپنے اسکول ںیسکتے ہ دیپالن خر انشورنس لتھیہ ینجہے تو آپ  ںینہ IFHPّایOHIPّاگر آپ کے پاس  .2

  ہے۔ یحاصل ہوسکت یپالن تک رسائ لتھیہ

 ی حاصل کرناخدمات تک رسائ یک نگہداشتّیصحت ک

وہ  یجس کا مطلب ہےکہ وہ –ّہےفرد نگہداشت فراہم کرنے واال صحت کی ّیادیبنآپ کا  شنریکٹینرس پر ایڈاکٹر  یملیفایک  .1

  صحت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہنگام ری، غاین یہے جب آپ کو کوئلینا ہوتا آپ کو مالقات کا وقت  دکھانےکیلئےّےشخص ہے جس

 بیو کٹیئرکنیک لتھیہاور رجسٹرکرنےکیلئے ّلئے،یتالش کرنےک شنریکٹینرس پر ایڈاکٹر  یملیفّبیاس کے قر ںیجہاں آپ رہتے ہ .2

یض لے رہا ہو اور آپ کی ۔ ںیسائٹ پر جائ ایک کیئرکنیکٹر ایسے ڈاکٹر یا نرس سے رابطہ کرنے میں آپ کی مددکرےگا، جو نئے مر

بان بولتا ہے۔ متبادل یض قبول کر رہے ہیں اور آیا کوئی ڈاکٹر یا نرس  ز طور پر، وہ تمام میڈیکل آفسز سے معلوم کرے گا کہ آیا وہ نئے مر

بان بولتا ہے۔  ہے جو آپ کی ز
 

یکٹیشنر مندرجہ ذیل ڈاکٹ یملیفکوئی   فراہم کرسکتا ہے:ر یا نرس پر

 اور عالج صیتشخّی( کِچیرےانفلوئنزا اور  کہسےیاور چوٹوں )ج وںیماریعام ب 

 (شریبلڈ پر یہائ ایّطسیابیذ سےکہیمدد )ج ںیپرقابو پانے م موجودہ حالتّیصحت ک 

  (وٹکسیبائ ینٹیا کہسےی)ج نسخےدواؤں کے  

 معائنےباقاعدہ  لئےیتمام عمروں ک  

 (نسریکہ ک سےی)ج سٹیٹ ننگیاسکرمعمول کے  لئےیک وںیماریکچھ ب  

جب آپ کو ایسی عالمات کیلئے ہنگامی  ۔ںیپرکال کر 911کیلئے تک پہنچنے نسیمبولیا ای، فائر، سیپولّ،ںیحال مّصورت یہنگام یکس

نگہداشت کی ضرورت ہو، جیسےکہ بیہوشی، دردکی دوا سے درد میں کمی نہ ہو، الجھن، سینےکا شدید درد، یا سانس لینے میں دشواری تو 

یعہ ایک ِبل موصول ہو سکتا ہے۔ 911 یں۔ ایمبولینس سروسزکیلئے آپ کو ڈاک کے ذر    پر ڈائل کر
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  ین کیلئے یفرلز صحت کی نگہداشت کے ماہر ین( جو کسی ر ین اور امراض نسواں کے ماہر )جیسےکہ امراض قلب کے ماہر

ّ ّمخصوص حالت کیلئے آپ کو ماہرانہ مدد فراہم کر سکتے ہیں۔

 

کچھ استثناء کے ساتھ۔ مثال کے طور پر، وہ  کنیل ں،یکرتے ہ شیخدمات پ یہ یسیو یطرح بہت س یڈاکٹروں ک شنرزیکٹینرس پر

  ۔ںیسے قاصر ہ زکرنےیتجو اتیکچھ ادو

، ہے ںینہ ابیدست شنریکٹینرس پر ایڈاکٹر  یملیہے اور آپ کا ف ںینہ وایجو جان لالحق ہے ّیشانیپر یفورکوئی ّیاگر آپ کو صحت ک .3

پر جو تمام عمرکے لوگوں کیلئےکھال ہےنٹیس لتھیہ ز وےنیکوئّارکو دکھا سکتے ہیں یڈاکٹکسی پر نکیواک ان کلآپ  تو نزدیکی  ر

  کیلئےکھلی ہے۔سال تک کے لوگوں  18پیڈیاٹرک ارجنٹ کیئرکلینک چلے جائیں جو میں چلے جائیں یا  ارجنٹ کیئر سینٹر

ہسپتال کے ّیمقام یکسّایّںیکر پرکال 911ّو، توضرورت ہ یک عالجّیہنگام کیلئےچوٹ  ایّوںیماریب وایاور جان ل نیاگر آپ کو سنگ .4

ی ساگاّایّہسپتالّیلیو ڈٹیکر کہسےی، جچلے جائیںّایمرجینسی روم )ای آر(/ ایمرجینسی ڈیپارٹمینٹس )ای ڈی(
 
ہسپتال ِّمس

انتظارکا اوقات کے ّلیطو ںیسپتالوں مہ۔ آپ کو ںیدن کھلے رہتے ہ 365ّںیاور سال م گھنٹے24ّّدن میں کمرے یہنگامہیں۔ 

 یکےاور ترجم یترجمان ر ہسپتالت ادہیزوالے فردکا عالج پہلےکرنا پڑتا ہے۔  مسئلہ یطب کیونکہ انہیں فوریسامنا کرنا پڑسکتا ہے

   ۔ںیکرتے ہ شیخدمات پ

ینٹس اور نئے آنے والوں  .5 کیلئے ہیپاٹائٹس سی اہم ہےکیونکہ یہ تخمینہ لگایا گیا ہےکہ ہیپاٹائٹس سی کینیڈا میں امیگر

ید معلومات کیلئے،  –فیصد   35اینٹی باڈی کا کینیڈا میں مثبت کیسز ان لوگوں میں ہیں جو ملک سے باہر پیدا ہوئے۔ مز

یں یں۔ّیہاں کلک کر  اورکثیرلسانی کالئنٹ وسائل کیلئے نیچےکی جانب اسکرول کر

یات اور ڈرگز  ادو

تو دوا  ں،یہ تےی۔ جب آپ نسخہ وصول کر لیضرورت ہوگ یدکھانےک شنرکویکٹینرس پر ایآپ کو ڈاکٹر  لئےینےکیل اتیادو ینسخےک .1

آپ کے  کہیتاوقت یضرورت ہوگ یکرنےک یگیادائ لئےیک اتی۔ آپ کو ادوںیپر لے جا سکتے ہ یسیفارم یاسے کس لئےیحاصل کرنےک

 ی"اوور د ںیہے اور انھ یہوت ںیضرورت نہ ینسخےک لئےیکا شربت، اس ک یسےکھانسیج ات،یانشورنس ہو۔ کچھ عام ادو یپاس نج

 ۔ںیہ یجا سکت یدیسے خر وںیسیفارم ، اوردکانوں اسٹورز،تر  ادہی" کہا جاتا ہے اور زاتیکاؤنٹر ادو

 سال سےکم ہے تو اپنے فارماسسٹ سے  24عمر  یاگر آپ کOHIP+ّآیا اور  ںیپوچھ ںیکے بارے م
ُ
 اتیفت ادوآپ م

ضرورت  ینسخےکایک کارڈ نمبر اور  OHIPآپ کو صرف اپنے ہے۔ ںیضرورت نہ یککروانےآپ کو اندراج ّ۔ںیکے اہل ہنےیل

 ہے۔

 رہنے والے  ںینگہداشت والےگھر م یمدت لیسال سے زائد عمر کے لوگوں، طو 65ّ(یب یپروگرام )او ڈ فٹینیڈرگ ب ویاونٹار

یادہ تر نسخہ پر ّلئےیگھر پر نگہداشت حاصل کرنے والے افرادک ایّسپورٹ پروگرام یٹیلیبیڈس ا ویاونٹارّایّورکس ویاونٹارّای ز

یات کی الگتیں پوری کرتا ہے۔   حاصل کی جانے والی ادو

  ۔ںیکے اہل ہوسکتے ہ ڈرگ پروگرام مئیلیٹرآپ 

 
 سپورٹ سروسز

ی ساگاّلپیٹرانس ہ .1
 
جو ّایّںیاستعمال کرتے ہ ئریچ لیسے وہ یٹرانزٹ سروس ہے جو باقاعدگ کیا کیلئےلوگوں ان رہنے والے  ںیم ِمس

  جسمانی طور پر عوامی ذرائع آمدورفت استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ 

تو آپ  ےضرورت ہ یمددک ںیم یگیادائ یک آالتّسےیج ڈزیا ہیئرنگاور  ئرزیچ لیوہآپکو اور  الحق ہےّیمعذور یاگر آپ کو جسمان .2

  ۔ںیکے اہل ہو سکتے ہّ(یپ یپروگرام )اے ڈ زوائسیڈ واسسٹ

 کیا آپ فرانسیسی بولتے ہیں؟

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.ontario.ca/locations/health/index.php?lang=en/options/walkin.aspx
https://trilliumhealthpartners.ca/contactus/Pages/Overview.aspx
https://trilliumhealthpartners.ca/patientservices/emergencycare/Pages/Emergency.aspx
https://trilliumhealthpartners.ca/patientservices/emergencycare/Pages/Emergency.aspx
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.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/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
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 ی سا
 
یں د میٹ لتھیہ یملیف یلیو ڈٹیکرمیں ّگاِمس ید معلومات کیلئےکال کر انی ہے۔ مز

 
 3850-813-905و لس

  دیCentre Francophone du Grand Toronto ینچ ید معلومات کیلئے کال  فر کمیونٹی کو متعدد خدمات پیش کرتا ہے۔ مز

یں   2672-922-416کر

 

 اکثر پوچھےگئے سواالت

 کروں؟ ایک ںیہوں تو م ںیحصہ نہکا IFHPّّپروگرام  لتھیہ ڈرلیف عبوریّںیامیہے  ںینہ OHIPانشورنس پالن  لتھیہ ویپاس اونٹار رےیاگر م

ّ لئےکچھیانشورنس ان لوگوں ک نٹرزیس لتھیہ یونٹیکم .1
ُ
ہ ہوئی انشورنس ن یجن ک ںیکرتے ہ شیخدمات پ یفت صحت کم

ی ساگا
 
ی ساگا  سٹیا، ںیم ہو۔ ِمس

 
ّمرکز ہے۔ نیتر بیقرہیلتھ سینٹرّیونٹیکمِمس

 

ّّنگہداشت کیلئے ادائیگی کون کرتا ہے؟ّیصحت ک ںیم ویاونٹار

ّتو صحت کی نگہداشت کی بہت سی خدمات جن کی آپ کو ضرورت ہے انہیں ٹیکس ّں،یرہتے ہ ںیم ویاگر آپ اونٹار2ّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّ

ّاس کا مطلب یہ ہےکہ حکومت آپ کیلئے تمام   اداکرنے والوں کے ڈالروں سے عوامی طور پر مالی امداددی جاتی ہے۔                                                    

یکٹیشنر، اور                                                      ّقیمت یا قیمت کےکچھ حصےکی ادائیگی کرتی ہے۔ خدمات میں اپنے فیملی ڈاکٹرکو دکھانا، نرس پر

ین                                                   ّل سرجری اور ہسپتال میں داخلےکا قیام شامل ہیں۔، بنیادی اور ہنگامی صحت کی نگہداشت کی خدمات، بشموماہر

ّ

ّ لئےیمعلومات حاصل کرنےک ںیخدمات کے بارے م یصحت ک
 
 / سکتا ہوں؟یکس سے بات کرسکت ںیم

فت، پوشیدہ خدمت ہے جسے آپ دن میں ّّویاونٹار لتھیہ یلیٹ .1
ُ
گھنٹے، ہفتے میں سات دن صحت کے بارے  24ایک م

یں:   ۔ ٹیلی ہیلتھ 0000-797-866-1میں مشورے یا معلومات حاصل کرنےکیلئےکال کر سکتے ہیں۔ ٹول فری کال کر

یزی اور فرانسیسی میں،  بانوں میں ترجمےکی سپورٹ کے ساتھ فراہم کی جاتی ہیں۔ 300سروسز انگر  دوسری ز

معلومات کے  دیمزمالتی ہے۔ خدمات فراہم کرنے والوں کے ساتھ صحت کی کو مختلف رفیوجیوں ّالئن لتھیہ یوجیفیر .2

یںلئے ٹول فر  ۔ 4770-286-866-1ّی کال کر

اقسام  مختلفنگہداشت کی ّیصحت کدکیلئےمد یآپ ک ںیمیا کمیونٹی ّمیں اسکولگھر پر، ، ہوم اینڈ کمیونٹی کیئر .3

ّںیپرکال کر 2222-310ّایّںینرس سے بات کر ایاپنے ڈاکٹر  کیلئےمعلومات  دیمزّہے۔ یکرتفراہم خدمات اور وسائل  یک

 ہے(۔ ںیضرورت نہ یکوڈ ک ایریاکسی )

فت پروگرام پ پبلک ہیلتھ -ّلیآف پِّ جنیر .4
ُ
معلومات  دائشیقبل از پ نکس،یکل یک کوںیٹ یحفاظت ںیکرتا ہے جن م شیم

 ۔ںینگہداشت شامل ہ یما ں کا دودھ پالنےکے پروگرام، اور دانتوں ک نک،یکےکل تینوع یصحت مند جنس ں،یکالس یک

یں  ید معلومات کیلئے، پبلک ہیلتھ نرس سے بات کرنےکیلئےکال کر ۔ ترجمےکی خدمات 7700-799-905مز

 دستیاب ہیں۔

ّ کیا ّیٹ )ایس ایچ آئی ایل او(چ یاور ا ویاونٹار و الئنصحت انف یجنس .5
ُ
خدمت  یمشاورت ک کثیراللسانیفت گمنام اور م

ے۔ اپنے عالقے میں جنسی صحت کی کلینکوں، ایچ آئی وی، ایس ٹی آئی ٹیسٹنگ کے مقامات، اور جنسی صحت کی ہ

یو میں کہیں سے بھی کونسلر سے براِہ راست بات کرنےکیلئےدیگر  -800-1معلومات کے بارے میں جاننےکیلئے اونٹار

یں۔ 668-2437  پرکال کر

یو .6 یب ہیلو اونٹار یو میں نئے ہیں، ایچ آئی وی اور متعلقہ خدمات کے بارے میں و پرمبنی وسائل  ان لوگوں کیلئے جو اونٹار

 فراہم کرتا ہے۔

یل فورٹ کمیونٹی ہیلتھ سروسز میں ایچ آئی وی اور ہیپاٹائٹس سی  بلوم کلینک .7 کی ٹیسٹنگ، عالج، اور ان لوگوں کو جو و

سی میں مبتال ہیں۔ بلوم کلینک نقصانات کوکم  نگہداشت کی خدمات فراہم کرتی ہے جو ایچ آئی وی اور/ یا ہیپاٹائٹس

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.cvfht.ca/index.php?lang=en
https://centrefranco.org/en/
https://www.aohc.org/find-a-centre
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://healthcareathome.ca/mh/en/news/Pages/Connecting-You-with-Care.aspx
http://www.peelregion.ca/health/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/sexual-health-infoline-ontario/
http://helloontario.info/
http://helloontario.info/
https://www.bloomclinic.ca/
https://www.bloomclinic.ca/
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کرنےکی خدمات بھی فراہم کرتی ہے، بمع منشیات کے محفوظ ٹیکوں اور تمباکو نوشی کے سامان، اور نیلوکسن 

(naloxone)کٹس کی تقسیم۔ 

 

ّ(Addictions)دماغی صحت اورلت 

 کیا آپ پہلے جانتے تھے؟

بھال کرنا  کھید یحصہ ہے اور اس ک کیصحت کا ا یمجموع یفالح و بہبود( آپ ک یاور معاشرت یاتینفس ،یصحت )جذبات یذہن .1

کا سامنا ہو  یشانیپر ایدباؤ، اور  یتنازعہ، ذہن یتناؤ، خاندان یذہن یسے، آپ کو اضاف تیثیح ینئےفردک کیا ںیم ڈاینیہے۔ ک یضرور

یکٹیشنر ڈاکٹ یملیسکتا ہے۔ اپنے ف   ۔ںیسےکرینگہداشت ک یصحت ک یذہن یکہ آپ اپن ںیپوچھ سےر یا نرس پر

دوسروں  ایسوچتے، محسوس کرتے، عمل کرتے،  سےیہےکہ لوگ ک یہے جو اس بات پر اثر انداز ہوت یماریب یسیا کیا یماریب یذہن .2

لئے اگر  یکا خطرہ ہوسکتا ہے، اس یماریب یذہن یکو بھ ی۔ کسںیہ ںیقسم یبہت س یک وںیماریب ی۔ ذہنںیکے ساتھ تعامل کرتے ہ

 ّ۔ںیسے مدد طلب کر شنریکٹینرس پر ایڈاکٹر  یملیمبتال ہو، تو اپنے ف ںیاس م ںیہ ےفرد جسے آپ جانت سایا یکوئ ایآپ 

 اءکایاش یسیج اتیمنش ای۔ جب لوگ شراب ںیکا استعمال کرکے مشکل جذبات پرقابو پاتے ہ اتیمنش ایکر اور/  یکچھ لوگ شراب پ .3

اور  اتیجذبات پر قابو پانا مشکل ہوسکتا ہے۔ اگر آپ کے منش ریکے استعمال کے بغ اءیان اش ںیتو انہ ں،یغلط استعمال کرتے ہ

سے بات  شنریکٹینرس پر ایڈاکٹر  یملیحائل ہو رہا ہے، تو براِہ کرم اپنے ف ںیم وںیسرگرم یک لمعمو یالکوحل کا استعمال آپ ک

    ۔ںیکر

یجن آف ِپیل .4 ایسے لوگوں کو جو منشیات ّسروسز یونٹیکم نڈیا لتھیہ ویموّسےیاور اس کے شراکت دار ج لتھیپبلک ہ لیپِّ - ر

یعے  اور سانس کشنی)محفوظ انج کرتے ہیںاستعمال کرتے ہیں نقصان کوکم کرنے والی خدمات اورسپالئی تک رسائی فراہم  کے ذر

فت رسائی فراہم کرنےکیلئے متعدد سیٹالئٹ مقامات ہیں سامان، اور  اندرکھینچنےکا
ُ
نیلوکسن(۔ ان سپالئیز اور خدمات تک م

یچ خدمات دستیاب ہیں۔بلوم کلینک)جیسےکہ   ( اور آؤٹ ر

 یاتنا ہ ں،یاور عالج کرواتے ہ صیآپ تشخ یجلد یطرح، جتن یحالتوں ک یصحت ک ی۔ جسمانںیاور لت قابل عالج ہ اںیماریب یدماغ .5

   بہتر ہوتا ہے۔

بھال  کھید ی۔ اپنںیہ لئےکرتےیرکھنےک الیصحت کا خ یاور جسمان یجذبات ،یذہن یہے جو ہم اپن یبھال وہ سرگرم کھید یخود ک .6

   ۔ںیبنائ حیترج یصحت کو اپن یخاص طور پر اہم ہے۔ اپنّلئےیخودکرنا نئے آنے والوں ک

جسمانی طور پر  آپ ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنےکیلئےمدد دے سکتا ہے تاکہ  ںیآپ کو صحت مند رہنے م سے ورزش کرنا یباقاعدگ .7

تندرست اور جذباتی طور پر مضبوط ہو سکیں۔ سرگرمیوں کی اقسام، شدت اور وقت کی لمبائی جتنی دیر آپ کو ورزش کرنا چاہیئے کے 

 پرجائیں۔participaction.comّبارے میں ہدایات کیلئے 

فوڈ  کیّڈاینیکےکیلئےکھان بخشصحت ّصحت بخش ہوتا ہے۔ ادہیکھانے سے ز ںیم نوںستورایہوا کھانا فاسٹ فوڈ ر یاپکا ںیگھر م .8

 کے بارے میں جانیں۔ّڈیگائ

ی درجےکی ّخاندانوں کیلئےبچوں، نوجوانوں اور ان کے  (یس یس ی)پّنٹریچلڈرنز س لیپِّ .9
ٰ
ہے۔ خدمات فراہم کرتا  یصحت ک یذہناعل

یں  ید معلومات کیلئے، کال کر  4655-451-905مز

 

 

 اکثر پوچھےگئے سواالت

 کروں؟ ایک ںیہوں، م ںیصورتحال م یبحران ک ںیم

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.peelregion.ca/health/needle-exchange/index.htm
https://moyohcs.ca/
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
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/canada-food-guide/get-your-copy.html
http://www.peelcc.org/
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 24.7 مدد  یصحت اور علت کے بحران کا سامنا کرنے والوں کو مستحکم کرنے اور ان ک یدماغ ڈفرن لیپِّ سپورٹّیبحران ک

ّ ےکیلئےکرن
ٰ
ّ کیا کی خاطرکے ردعمل  اریمع یبروقت اور اعل

ُ
سے  سپورٹ ورکربحران کے  یآپ کسّالئن ہے۔ لپیفت ہم

ین طور پرمعلوم کرےگاکہ آپ کی مددکیسےکرنی ہے۔ کسی بھی وقت اس نمبر پر ج ںیبات کر سکتے ہ -278-905و بہتر

یں۔ 9036  کال کر

 یعے کے ٹیکسٹ24/7ّفون بچوں اور نوجوانوں کو لپیکڈز ہ یں 686868 )ّذر ّپر ٹیکسٹ سے رابطہ کر -1)ّفونیلیٹ ای(

یہ آپ کے عالقے میں مشاورت، معلومات اور عوامی  ہے۔ یمدد فراہم کرت پوشیدہگمنام،  عہی( کے ذر800-668-6868

یفرلز پیش کرتی ہے۔  خدمات کیلئے ر

  کیا کیلئےبعد کے طلباء تعلیم کے ّیثانو ٹاک 2گڈ ّ
ُ
جو  یںہ ںیموں عمر  یسال ک 25-17الئن ہے جو  لپیہ ہیفت، خفم

پرکال  5454-925-866-1وقت  یبھ ی۔ کسںیحوالہ تالش کر رہے ہ ایمشاورت  ںیصحت اور لت کے بارے م یدماغ

 ۔ںیکر

 بانوں م یاور مداخلت، جذبات صیتشخ یک یبحران اور خودکش الئن لپیہ کٹرایاسپ  شیپّان کالز  کیچ ںیمدد اور متعدد ز

ید معلومات کیلئے  ہے۔ یکرت بانوں کی ہیلپ الئنیں دستیاب ہیں۔ پر 7777-459-905مز یں۔ متعدد ز    کال کر

 
 سکتا ہوں؟سکتی/ جان  سےیک دیمز ںیصحت اور لت کے بارے م یذہن ںیم

 اور لت کے  یماریب یذہن سینٹرفار ایڈکشن اینڈ مینٹل ہیلتھس )سی اے ایم ایچ( مینٹل النیس اینڈ ایڈکشنز انڈیکس

یں ٹھیکجب ی۔ عالج اور بحال بمعکرتا ہے،  ایواضح، قابل اعتماد معلومات مہ ںیبارے م تو  ںیہوت ںینہ چیز

بانوں مّکیلئےسمجھنے ہیہے کہنا کس طرح کیلئےمدد    ۔ںیہ ابیدست ٹسیش یحقائق ک ںیمختلف ز

 یکرتفراہم خدمات کیلئےوالے لوگوں  یماریب یذہن ڈفرن برانچ لیاے( پِّ چیا میا ی)س شنیا یسوسیا لتھیہ نٹلیم نیڈینیک 

یسورسز کیوہ ّہے۔ یآگاہ کرت کے مسائل سےصحت  یکو ذہن کمیونٹیہے اور  گائیڈّیفور کیا ذہنی صحت اور ایڈکشنز ر

 ۔ںیفراہم کرتے ہ یبھ

 اپنی ّکیا "ڈیگائ لپیہ لفیس کیا کیلئےنئے آنے والوں ِسنگل   –ّقےیطر 21اس کو بہتر بنانے کے ّّ:ّیں تنہام ڈاینی"ک

بانوں م لئےیمددک ںیآباد ہونےم ںینئے ملک م کیہے جو نئے آنے والوں کو ا ڈیگائمدد آپ کی   ابیدست ںیمختلف ز

   ہے۔

 یب سائٹ پر جائیں۔  اور  ںینرس سے بات کر ایاپنے ڈاکٹر  ںیچھوڑنے کے بارے م ینوش ٹیسگر ہدایات و مددکیلئے اس و

Ontario.ca/quitsmoking  24یا ٹیلیفون پر مبنی تمباکو نوشی کے خاتمے میں مدد حاصل کرنےکیلئے دن میں 

یودن  7گھنٹے، ہفتے کے یں۔ 0000-797-866-1کو ٹول فریٹیلی ہیلتھ اونٹار  پرکال کر

 
 ( سپورٹ؟peer)ّیحاصل کروں بشمول مشاورت اور ہم مرتبہ ساتھ یرسائ سےیخدمات تک ک یصحت اور لت ک یدماغ ںیم

 ِّ216-844-1الئن کو  یٹول فر یون لنک کّخدمات کے حوالہ جات فراہم کرتا ہے۔ یصحت ک یلت اور دماغ نکون ل-

 ّ۔ںیہوسکتے ہ ابیدرخواست کرنے پر ترجمان دستّ۔ںیپرکال کر 4123-338-905ّایپر  7411

 ایاور/  یماریب ی، ذہناتیشراب اور منش ویاونٹار کسیکون ّ
ُ
ّ لوگوں کیلئےوئے کے مسائل کا سامنا کرنے والے ج

ُ
ّہیفت اور خفم

ینشنصحت  یذہن یہنگامکو ٹرزیگ یویسسٹم نّفراہم کرتا ہے۔ معلومات  بیو ایّلزیم ی، ارکالوں کا جواب دینےاو انٹرو

ب ںیگھنٹے، ہفتے م 24ّںیدن م یلئےدرخواستوں ککی ّٹیچ -531-866-1آپ ان تک ّہے۔ یجات ید تیسات دن تر

 ۔ںیپہنچ سکتے ہ کال کرکےپر 2600

 یمعلومات فراہم کرت متعلقخدمات کے  یصحت اور لت ک یذہن کیلئےسائٹ بچوں اور نوجوانوں  بیو یکویحکومت اونٹار 

یو بھر میں ّہے۔ سال کی عمر تک کے بچوں اور نوجوانوں کیلئے ذہنی  18سے زائد ایجنسیاں موجود ہیں جو  400اونٹار

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://cmhapeeldufferin.ca/programs-services/24-7-crisis-support-peel/
https://good2talk.ca/
https://www.spectrahelpline.org/index.php/our-services/multilingual-helplines
https://www.camh.ca/en/health-info/mental-illness-and-addiction-index
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://www.ontario.ca/page/support-quit-smoking
https://www.ontario.ca/page/get-medical-advice-telehealth-ontario
https://one-link.ca/referrals/
https://www.connexontario.ca/about-us
https://www.ontario.ca/page/mental-health-services-children-and-youth
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براِہ کرم اپوائنٹمینٹ بک کروانےکیلئےکسی چائلڈ اینڈ یوتھ مینٹل ّصحت اور لت کے خدشات میں مدد پیش کرتی ہیں۔

یں۔  ہیلتھ ایجنسی سے رابطہ کر

 کیا ٹوگیدرآل ّ
ُ
کیلئے عمر کے افراد زائداس سے  ایسال  16خدمت ہے جو کی صحت اور بہبود  یفت، آن الئن ذہنم

پروگرام  ہیّہے۔ یکرت شیپروگرام اورکورسز پآپ کے مدد  اپنیّکے بارے میںّقوںیکے طر ی پر قابو پانےاضطراب اور افسردگ

مدد فراہم  ںیکے بڑے واقعات م یزندگ ایدباؤ  کے ذہنیفراہم کرتا ہے تاکہ آپ کو روزمرہ  یبھکمیونٹی  آن الئنایک 

 ہے۔ ںیضرورت نہ یککسی حوالےآپ کو کیلئے ّیوسائل تک رسائکے ّٹوگیدرآلّکرسکے۔

 ّ
 
ّ کیا کیباؤنس ب

ُ
ّافسردگی اور اضطراب کی عالمات پر قابو پانےکیلئے کا پروگرام ہے جوبڑھانےفت اور آن الئن مہارت م

یڈیوز  ہے۔ ایگ ایکتیارّکیلئےمدد یک بالغوںاور  نوجوانوںعمر کے  زائدسال اور اس سے  15 بانوں میں آن الئن و متعدد ز

 ے حوالےکیلئےکہیں۔س شنریکٹینرس پر ایڈاکٹر  یملیاپنے فدستیاب ہیں۔ 

طور پر  یمشاورت اور ثقافت یاتیکو نفس رفیوجیوںنئے آنے والے  نکیکلاینڈ مینٹل ہیلتھ نیو بگننگز ّایڈکشنفار  نٹریس

 ی ہے۔کرت کششیپ یحساس مداخلت ک

 خواتین کی صحت اور تندرستی

 
 آپ پہلے جانتے تھے؟ ایک

اپنی  ۔ںیکرتے ہ لئےیرکھنےک الیصحت کا خ یاور جسمان یجذبات ،یذہن یہے جو ہم اپن یسرگرم یسیا یبھ یبھال کوئ کھید یاپن .1

   ۔ںیبنائ حیترج یصحت کو اپن یاپندیکھ بھال کرنا نئی آنے والی تمام عمروں کی خواتین کیلئے خاص طور پراہم ہے۔ 

 :ںیفراہم کرسکتے ہمعلومات کے بارے میں ّلیآپ کو مندرجہ ذ شنرزیکٹیڈاکٹرز اور نرس پر یملیف .2

  اتیادو لئےیکے دردک یمصنوعات اور آپ کے ماہوار یحفظان صحت ک یبشمول نسائ (حیض)ّیماہوارایام 

 مختلف  کشنز،یانف یطور پر منتقل ہونے وال یجنس قے،یطر یتعلقات، محفوظ جنس یبشمول متفقہ جنس صحت یجنس

 بھال اور مشاورت۔ کھید یاور امتناع حمل، اسقاط حمل ک قےیاقسام کے مانع حمل طر

 صحت یبشمول پہلے، دوران اورحمل کے بعد آپ ک صحت یدیاور تول یمنصوبہ بند یخاندان 

 بہبود یاور معاشرت ،یاتینفس ،یبشمول جذبات صحت یذہن 

  اور صحت سے متعلقہ عالمات اسیسِن 

 بائآپ کو  شنرزیکٹیڈاکٹر اور نرس پر یملیف معلومات فراہم کرسکتے  یبھ ںیکے بارے مّزپروگرام ننگیاسکر نسریک یصو

 :ںیشامل ہمندرجہ ذیل ّںیجن م ںیہ

I. یننگ سال کی عمرکے درمیان  74ے س 50کی سفارش ہر دو سال بعد ّمیموگرامزّّ–ّّچھاتی کےکینسرکی اسکر

کیلئےکی جاتی ہے۔ تمام خواتین کو چھاتی کےکینسرکا معائنہ کروانےکے بارے میں اپنے ڈاکٹر یا نرس 

یکٹیشنر سے بات کرنی چاہئے۔  پر

II.  یکل یپ ٹیسٹوںّّ–ّّننگیاسکرّنسریکسرو
 
رکی عم زائداس سے  ایّہسال 21ّںیم وںسال نیہر تکی سفارش  پ

 ّ۔ںیطور پر متحرک ہ یموجود ہے اور جو جنس کسیسرو کاہے جن  یجات یکخواتین کیلئے

III.  چیک کروانا چاہیئے۔آپ کو ہر دو سال بعد  ے، توعمر( کا خطرہ ہ یسال ک 74-50)ّنسریآنت کےک یبڑاگر آپ کو 

معلومات  دیمز ںی( کے بارے مFIT)ّسٹیٹ کلیمیکونویام کلیفٹ، سٹ کِّیآسان ہوم ٹ ںیاستعمال کرنے م

کا  نسریکٹل کیولورقّایہے مثبت ّجہینتٹیسٹ کا FITّکےاگر آپ ّ۔ںینرس سے بات کر ایاپنے ڈاکٹر  کیلئے

پآپ کا ڈاکٹر ، تو خطرہ ہے ادہیز  ّسفارش کرسکتا ہے۔ یکّیقولونو سکو

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://togetherall.com/en-ca/
https://togetherall.com/en-ca/
https://bouncebackontario.ca/
https://www.camh.ca/en/your-care/programs-and-services/new-beginnings-clinic-for-refugees
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-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
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ّایّجیکور ی( کOHIPانشورنس پالن ) لتھیہ ویاونٹار و نگہداشت فراہم کرتی ہیں،اور ان کے بچوں ک نیحاملہ خوات ِمڈ وائفیں .3

یں مڈوائفپر  جیپ بیو وائیوز مڈ ویآف اونٹار شنیا یسوسیاّ،کیلئےکو تالش کرنےاس کے بغیر۔ ِمڈ وائف   ٹول تالش کر

 ۔ںیپر کال کر 3773-418-866-1ّایّںیاستعمال کر

کے نشوونما اور بہت کچھ ابتدائی ّیصحت، بچوں ک یکّدائشیصحت، قبل از پ پیش بینیّنٹریس سورسیاسٹارٹ ر سٹیب .4

بانوں م وسیع پیمانے کےّبارے میں کئے ڈاؤن لوڈ قیمتال تر وسائل بِّ ادہیزّکرتا ہے۔ اریوسائل ت ںیموضوعات پر متعدد ز

 ۔ںیجاسکتے ہ

ینٹس اور نئے آنے والوں کیلئے ہیپاٹائٹس سی اہم ہےکیونکہ یہ تخمینہ لگایا گیا ہےکہ ہیپاٹائٹس سی  .5 کینیڈا میں امیگر

ید معلومات کیلئے،  کینیڈا میں مثبت کیسز –فیصد   35اینٹی باڈی کا ان لوگوں میں ہیں جو ملک سے باہر پیدا ہوئے۔ مز

یں یں۔ یہاں کِلک کر  اورکثیرلسانی کالئنٹ وسائل کیلئے نیچےکی جانب اسکرول کر

 

  اکثر پوچھےگئے سواالت

 ّمعلومات کہاں سے حاصل کروں؟ ںیصحت اور حمل کے بارے م یصحت، باز تناسل یجنس ںیم

   کے بارے میں مشاورت اور معلومات حاصل کرنے، بشمول  جنسی صحتخاندانی صحت کے پروگراموں اور خدمات اور

، جنسی طور پر منتقل ہونے والی انفیکیشنزاز پیدائش کالسوں کے پروگراموں، تولیدی صحت بچےکو دودھ پالنے، قبل 

یجن آف ِپیل  میں مددکیلئے مشاورت اور معلومات کیلئے  ضبط تولید پرکال  7700-799-905کو  پبلک ہیلتھ  –ر

یں۔     کر

  اور بھال  کھید ی، اپنے بچےکے تیاریبچےکی پیدائش کیلئ، وضع حمل اور ےصحت مند رہناور اس کے بعد حمل کے دوران

سائن اپ کرنے  کیلئے ہفتہ وار پیدائش سے پہلےکی کالسوں اور پروگراموںاسے دودھ پالنےکے بارے میں جاننےکیلئے 

ینٹنگ ِان ِپیلکی خاطر  یب سائٹ پر جائیں۔  پیئر  ّ۔ںیجان سکتے ہ یبھ ںیکے بارے مذہنی دباؤّبعد از وضع حملآپ و

 تایمدد د ںیصحت مند آغازکرنے م ںیم یپروگرام بچوں کو زندگ (یس چیا یب چیچلڈرن )ا یلتھیہ زیبے ب یلتھیہّوکایاونٹار 

سی آپ کو بچوں کی نشوونما اور  ے۔ ایچ بی ایچمددکرتا ہ یہونےکے بعد خاندانوں ک دایحمل کے دوران اور بچےکے پ ہیہے۔ 

 عہیکے ذروزٹرزّیملینرسوں اور ف لتھیپروگرام پبلک ہ ہمقامی کمیونٹی پروگراموں اور وسائل کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ ی

بانوں کے ترجمان  کرتا ہے۔دکی فراہمی پیش مد ںیگھر ماپنےآپ کے  خاندانوں کیلئے کوئی الگت نہیں ہے۔ بہت سی ز

ید معلومات کیلئے اس نمبر دستیاب ہیں۔  یجن آف ِپیل  905-799-7700مز یں۔  پبلک ہیلتھ  -پر ر    کو کال کر

  ینا جنم د پرّنیسرزم ی"نئ(Giving Birth in a New Land) - میں نئی خواتین اور ان کے خاندانوں کیلئے ّڈاینیک

 ہی۔ ںیہ رکھتیکا ارادہ نےیجنم د ںیم ویرہنما کتابچہ ہے جو اونٹار کیا لئےیک نیخوات یآنے وال ینئان ّہی۔  "رہنما کتابچہ

بانوں م یبہت س  جا سکتا ہے۔ ایڈاؤن لوڈک ںیز

 کیا ّیٹ )ایس ایچ آئی ایل او(چ یاور ا ویاونٹار و الئنصحت انف یجنس ّ
ُ
خدمت  یمشاورت ک کثیراللسانیفت گمنام اور م

ایچ آئی وی، ایس ٹی آئی ٹیسٹنگ کے مقامات، اور جنسی صحت کی ے۔ اپنے عالقے میں جنسی صحت کی کلینکوں، ہ

یو میں کہیں سے بھی کونسلر سے براِہ راست بات کرنےکیلئے -800-1دیگر معلومات کے بارے میں جاننےکیلئے اونٹار

یں۔ 668-2437  پرکال کر

 یو یب پرمبنی وسائل ان لوگوں کیلئے جو اون ہیلو اونٹار یو میں نئے ہیں، ایچ آئی وی اور متعلقہ خدمات کے بارے میں و ٹار

 فراہم کرتا ہے۔

 یل فورٹ کمیونٹی ہیلتھ سروسز میں ایچ آئی وی اور ہیپاٹائٹس سی  بلوم کلینک کی ٹیسٹنگ، عالج، اور ان لوگوں کو جو و

مات فراہم کرتی ہے جو ایچ آئی وی اور/ یا ہیپاٹائٹس سی میں مبتال ہیں۔ بلوم کلینک نقصانات کوکم نگہداشت کی خد

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.ontariomidwives.ca/find-midwife?gclid=Cj0KCQiAyKrxBRDHARIsAKCzn8yuG5F2FUN-UhlRofepgD7Qg8BuIgSLnhxXkwSFbQpdwiN0lVUMyCEaAiz1EALw_wcB
https://resources.beststart.org/
https://www.catie.ca/en/hepcandnewcomers
https://www.catie.ca/en/hepcandnewcomers
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/clinics/cli-services.htm
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/birth-control/bc-methods.htm
https://www.peelregion.ca/health/family-health/during-pregnancy/classes-programs/healthy-start.htm
http://www.peelregion.ca/parenting/
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://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://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/
http://helloontario.info/
https://www.bloomclinic.ca/
https://www.bloomclinic.ca/
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کرنےکی خدمات بھی فراہم کرتی ہے، بمع منشیات کے محفوظ ٹیکوں اور تمباکو نوشی کے سامان، اور نیلوکسن 

(naloxone)کٹس کی تقسیم۔ 

 پی آر ای پی(PrEP)  سے پہلے حفظ ما تقدم، انتہائی خطرے میں گھرے ہوئے افرادکیلئے اپنی جنسی  اکسپوزریا

یقہ ہے۔ اگر آپ پی آر ای پی کے بارے  یادہ قابو پانے اور ایچ آئی وی سے خودکو بچانےکا ایک انتہائی مؤثر طر زندگیوں پر ز

ید جاننامیں  رہی ہیں، تو یہ  پی آر ای پی لیتییاکچھ عرصے سے  پی آر ای پی شروع کرنے کیلئے تیار ہیںہتے ہیں، اور چا مز

یب سائٹ آپ کے سواالت کے جوابات دینے میں مدد  دیکھنےکیلئے کہ آیا پی آر ای پی آپ کیلئے کر سکتی ہے۔ یہ و

یبی  صحیح ہے یںیا اپنے قر بھی پی آر ای پی پر  صحت کی نگہداشت فراہم کرنے والے۔ پی آر ای پی کی کلینک تالش کر

یں گے۔  صارفین کی مددکرنےکیلئے ایسے وسائل تالش کر

 ہے؟ یصورِت حال کا سامنا ہے تو مجھےکہاں سے مدد مل سکت یک یاگر مجھے بدسلوک

  ۔ںیپرکال کر 911خطرہ الحق ہے، تو  یفور ںیفردکو جسے آپ جانتے ہ سےیا یکس ایاگر آپ کو  

  پرکسی بھی  0511-863-866-1کو اس نمبر  اسالٹڈ وومنز ہیلپ الئناگر آپ کو بدسلوکی کا سامنا ہے یا آپ کسی بحران کا شکار ہیں تو

یں۔ مدد  بانوں میں دستیاب ہے۔ 200وقت کال کر  سے زائد ز

 لویاستحصال/گھر یجنس ّ
 
ّ لویگھر ایاور/  ید سے متعلق عالج کے مراکز جنستشد

 
اور  یاتی، نفسیطب ید سے بچ جانے والے افراد کتشد

ینزکمعاشرت یک بینی سےّکی سپورٹ کیلئےّاتیضرور ی اور فور یں۔ اگر آپ کا حال ہی میں جنسی استحصال نگہداشت فراہم کرتے ہبار

یلئیم ہیلتھ پارٹنرز سیکشوئل اسالٹ اینڈ ڈومیسٹک وائیولینس سروسزہوا ہے، تو براِہ کرم  ی ساگا ہسپتال ّٹر
 
میں جائیں، جہاں ِمس

یعے رسائی حاصل کی جاسکتی  دن۔ 7گھنٹے، ہفتے میں 24ہے، دن میں  ایمرجینسی ڈیپارٹمینٹ کے ذر

  اگر آپ کے پاس کہیں اور جانےکیلئےکوئی جگہ نہیں ہے یا آپ کرایہ اداکرنےکے متحمل نہیں ہیں تو پناہ گاہیں(Shelters)  قیام کیلئے

یب سائٹ پر جائیں  محفوظ مقامات ہیں۔  ی ساگا میں پناہ گاہوں کی تالش کیلئے اس و
 
Peelregion.ca/housing/sheltersِّمس

یب سائٹ پر جائیں  د اور بدسلوکی سے حفاظت کی خواہاں ہیں، تو اس و
 
 ShelterSafe.caاگر آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو تشد

   ّاگر آپ کو پناہ گاہ، مدد، مشاورت اور وکالت کی ضرورت ہے توInterim Placeّ یں 905-403-0864کو ّپر یا ٹول فری نمبر پرکال کر

  گھنٹے بحران کی الئن(۔ 24)1-855-676-8515ّّ

  یعے دستیاب ہیں بان میں خدمات مندرجہ ذیل کے ذر  OASIS Centre des Femmes-(oasisfemmes.org, 416فرانسیسی ز

  Fem'aide2433)-336-877-(femaide.ca, 1اور  591-(6565

ّ یاور صنف پر مبن بدسلوکیّلویگھر
 
ایسا فرد جسے آپ جانتے ہیں کہ وہ  اگر آپ یاکوئی ہے۔ یقانون کے مناف ںیم ڈاینیجرم ہے اورک کیا دتشد

ی امدادکی ضرورت ہے، تو 
 
یں یا  911بدسلوکی کا سامنا کر رہا ہے، تو مدد دستیاب ہے۔ اگر آپ یا آپ کےکسی واقف کارکو فوری طور پر طب پرکال کر

ین ا یب تر  میں جائیں۔ یمرجینسی ڈیپارٹمینٹقر

 

 بچپن یاور ابتدائ یخوارگ ریِشّ

 آپ پہلے جانتے تھے؟ ایک

کے بارے میں مشاورت اور معلومات حاصل کرنے، بشمول بچےکو دودھ  جنسی صحتخاندانی صحت کے پروگراموں اور خدمات اور   .1

میں مددکیلئے  ضبط تولید، جنسی طور پر منتقل ہونے والی انفیکیشنزپالنے، قبل از پیدائش کالسوں کے پروگراموں، تولیدی صحت 

یجن آف ِپیل  مشاورت اور معلومات کیلئے  یں۔  7700-799-905کو  پبلک ہیلتھ  –ر  یکسکیلئےت حاصل کرنےخدماپرکال کر

  ّہے۔ ںیضرورت نہ یکارڈ ک ہیلتھّیبھ

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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/assessment
https://ontarioprep.ca/assessment
https://ontarioprep.ca/clinic-finder/
https://ontarioprep.ca/for-health-care-providers/
http://www.awhl.org/
https://trilliumhealthpartners.ca/patientservices/womens/pages/sexualassault.aspx
https://www.peelregion.ca/housing/shelters/
https://www.sheltersafe.ca/
http://www.interimplace.com/
http://www.interimplace.com/
http://www.interimplace.com/
http://www.oasisfemmes.org/
http://femaide.ca/
https://settlement.org/ontario/health/family-health/domestic-abuse/what-is-domestic-abuse/
https://trilliumhealthpartners.ca/contactus/Pages/Overview.aspx
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/clinics/cli-services.htm
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
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اور اسے دودھ بھال  کھید ی، اپنے بچےکبچےکی پیدائش کیلئے تیاری، وضع حمل اور ےصحت مند رہناور اس کے بعد حمل کے دوران  .2

ینٹنگ کیلئے سائن اپ کرنے کی خاطر  ہفتہ وار پیدائش سے پہلےکی کالسوں اور پروگراموںپالنےکے بارے میں جاننےکیلئے  پیئر

یب سائٹ پر جائیں۔  لِان ِپی   ۔ںیجان سکتے ہ یبھ ںیکے بارے مذہنی دباؤّبعد از وضع حملآپ و

حمل  ہیہے۔  تایمدد د ںیصحت مند آغازکرنے م ںیم یپروگرام بچوں کو زندگ (یس چیا یب چیچلڈرن )ا یلتھیہ زیبے ب یلتھیہ وکایاونٹار .3

ے۔ ایچ بی ایچ سی آپ کو بچوں کی نشوونما اور مقامی کمیونٹی مددکرتا ہ یہونےکے بعد خاندانوں ک دایکے دوران اور بچےکے پ

د مد ںیگھر ماپنےآپ کے  عہیکے ذروزٹرزّیملینرسوں اور ف لتھیپروگرام پبلک ہ ہپروگراموں اور وسائل کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ ی

ید معلومات کیلئے  کرتا ہے۔کی فراہمی پیش  بانوں کے ترجمان دستیاب ہیں۔ مز خاندانوں کیلئے کوئی الگت نہیں ہے۔ بہت سی ز

یجن آف ِپیل  905-799-7700اس نمبر  یں۔ پبلک ہیلتھ -پر ر   کو کال کر

 یک ڈاینیلئےکیصحت مندکھانےک۔ ںیصحت بخش ہوتے ہ ادہیکےکھانوں سے ز ستورانوںیپکے ہوئےکھانے فاسٹ فوڈ ر ںیگھر م .4

  سیکھیں۔  یہاںصحت مندکھانےکی عادات کیسے پیداکرنی ہیں ۔ ںیجان ںیکے بارے م ڈیفوڈ گائ

ان  ہیہے۔  یاثر ڈال سکت یاور ان کے اسکول کے کام پر منف ،یآپ کے بچےکے مزاج اور طرز عمل کو متاثرکرسکت ندین یناکاف ایناقص  .5

گھنٹے نیندکی ضرورت ہوتی ہےجبکہ نوعمر  10-11اسکول جانےکی عمرکے بچوں کو  متاثرکرسکتا ہے۔ یصحت کو بھ یجسمان یک

 
ً
یبا   گھنٹے نیندکی ضرورت ہوتی ہے۔ 9بچوں کو تقر

یکٹیشنر سے صحت بخش غذا، باقاعدگی سے ورزش، نشوونماکے سنِگ میل، ذاتی حفظان صحت کے  .6 آپ اپنے ڈاکٹر یا نرس پر

یقوں ج  یسےکہ غسل اور دافع بدبوکے استعمال اور بہت کچھ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔طر

تندرست اور جذباتی طور پر  دے سکتا ہے تاکہ وہ جسمانی طور پرمدد  ںیبچوں کو صحت مند رہنے م اسے ورزش کرن یباقاعدگ .7

 مضبوط ہوں۔

سے  یباقاعدگمیں بہترکارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ سماعت آپ کے بچےکو اسکول  یاور اچھ بینائیّیاچھ .8

آنکھوں کے  کیلئےبچوں  OHIPانشورنس پالن لتھیہ ویاونٹارّہے۔ یجات یسفارش ک یک وںسٹیآنکھوں کے معائنے اور سماعت کے ٹ

کے  وںسٹیسماعت کے ٹاپنے بچےکا ہیلتھ کارڈ اپنے ساتھ ماہر بصارت کے پاس لےکر جائیں۔  کرےگا۔ یگیادائ یکمعائنےساالنہ 

یکٹیشنر ڈاکٹ یملیاپنے ف ںیبارے م   ۔ںیسے بات کرر یا نرس پر

بچے جو اورصفائی کروائیں۔  ےمعائن ےدانتوں کسے  یعمر سے دانتوں کے ڈاکٹر سے باقاعدگ یسال ک 1ہےکہ وہ  یضرورکیلئےبچوں  .9

شدہ دانتوں  غیرعالج ۔ںیسے بچ سکتے ہ یماریب یں کھواور مسوڑ سوراخوںوہ  ںیاتے ہوکر کیدانت چاپنے بار  کیکم از کم ا ںیسال م

  کے سوراخوں کی وجہ سے در، انفیکشن، کھانے میں دشواری اور توجہ مرکوزکرنے میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ 

یقے مختلف ہوتے ہیں۔  .10 ّںیاسکول م یابتدائ یاپنے مقامایک ثقافت سے دوسری ثقافت کے لحاظ سے بچوں کے نظم و ضبط کے طر

 ۔ںیمعلومات حاصل کر دیمز ںیکے بارے م وںیحکمت عمل کی مثبت والدانہ فرائض

یوں کا خاکہ پیش کرتے ہیں۔ مثال کجو  ںیموجود ہ نیقوان سےی، اںیم ویاونٹار .11  ے طور پر:نگہداشت کرنے والوں کی بچوں کی ذمہ دار

  سال سےکم عمر بچوں کو تنہا نہیں چھوڑنا  16نگہداشت کرنے والوں کو دیکھ بھال کے مناسب انتظامات کئے بغیر

 چاہیئے۔

 16 رہ سکتے۔ ّںیباہر نہ لےیاک انیبجے کے درم 6رات سے صبح  یسال سےکم عمر بچے آدھ 

 چھوڑ دیتے یا اسے خطرے میں ڈالتے ہیں تو آپ پر مجرمانہ جرم کا الزام عائدکیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بچےکو 

ان بچوں اور نوجوانوں کی موجود ہے جو  میٹ یخصوص کیا یک شنیگریکے پاس ام (سیاے ا یس لی)پِّ یسوسائٹ ڈیچلڈرنز ا لیپِّ .12

ید معلومات کیلئے کا سامن لنجوںیوجہ سے بہت سے اہم چ یک یجنگ اور نسل کشمددکرتی ہے جو  -363-905اکر چکے ہیں۔ مز

یں۔ 6131  پرکال کر

ّ کیلئےبچوں، نوجوانوں اور ان کے اہل خانہ  (یس یس ی)پ نٹریچلڈرنز س لیپِّ .13
ٰ
خدمات فراہم کرتا ہے۔  یصحت ک یذہن یکاریمع یاعل

 ۔ںیپرکال کر 4655-451-905، کیلئےمعلومات  دیمز

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.peelregion.ca/health/family-health/during-pregnancy/classes-programs/healthy-start.htm
http://www.peelregion.ca/parenting/
http://www.peelregion.ca/parenting/
http://www.peelregion.ca/parenting/
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.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
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/
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پرکال کر سکتے ہیں یا کڈز ہیلپ فون سے رابطہ کرنےکیلئے  6868-668-800-1دن کےکسی بھی وقت مددکیلئے، بچے اور نوجوان  .14

ور نوجوانوں کیلئے عوامی وسائل، ۔کڈز ہیلپ فون آپ کی لوکیشن کی بنیاد پربچوں اCONNECT to 686868ٹیکسٹ کر سکتے ہیں 

 خدمات اور سپورٹ تالش کرنے میں مدد بھی کر سکتا ہے۔

 12اور بسوں پر  نوںیٹر ام گو۔ تممیں کام کرتی ہےعالقوں کے ّملٹنینٹو اور ہاٹورٹریگرجوٹرانزٹ سروس ہے  یعوام یعالقائ ٹرانزٹ گو .15

فت سفرکرتے ہیں۔کم عمان سےاور  ہسال
ُ
 رکے بچے م

ّکے بارے میںنشوونما اور بہت کچھ ابتدائی ّیصحت، بچوں ک یکّدائشیصحت، قبل از پ پیش بینیّنٹریس سورسیاسٹارٹ ر سٹیب .16

بانوں م وسیع پیمانے کے  ۔ںیجاسکتے ہکئے ڈاؤن لوڈ قیمتال تر وسائل بِّ ادہیزّکرتا ہے۔ اریوسائل ت ںیموضوعات پر متعدد ز

 

 اکثر پوچھےگئے سواالت

 سکتا ہوں؟سکتی/ کرمعلومات کہاں سے حاصل  ںیبھال کے بارے م کھید یبچوں ک ںیم ویاونٹار ںیم

  بچوں کی دیکھ بھال کی تالش، انتخاب اور اس کی ادائیگی کے بارے میں مددکیلئےOntario.ca/childcare  پر

  جائیں۔

 ہے؟ ایکّکار قہیدرخواست کا طر کیلئےّےکے بینیفٹس/ بچمالی امدادّیکےبچ

 ِّمدد فراہم  یمال کیلئےّیگیادائ یبھال ک کھید افتہیالئسنس  یبچوں ک کیلئےاہل خاندانوں  ّچلڈرنز سروسزّیک جنیر لیپ

  ۔ںیہ یکرت شیپ یبھ سروسزاور  زپروگرام سپورٹّکیلئےوالے بچوں  اتیضرور یوہ خصوصّ۔ںیہ یکرت

 دکیلئےمد ںیپرورش کے اخراجات م یبچوں ک (یب ی)او س فٹینیچائلڈ بّویاونٹاراور  (یب یس ی)س فٹینیچائلڈ ب کینیڈا 

  ۔ںیکرتے ہ یگیماہانہ ادائ سے پاکّکسیاہل خاندانوں کو ٹ

 ں؟یہموجود خاص پروگرام  یکوئکیلئےمعذور بچوں  ایک

خدمات ر بالغ افرادکیلئے او ،بچوں، نوجوانوںوالے ّاتیضرور یخصوص کنیکشن آف ِپیلّسورسیر نٹیلپمیویچائلڈ ڈ .1

ید معلومات کیلئے  کرتا ہے۔ شیپ یں۔ 5550-836-888-1مز  پرکال کر

فراہم  سلسلہّعیوس کیا اخدمات ک امدادیاور  یمرکوز عالج، بحال یمعذور بچوں اور ان کے اہل خانہ کو خاندان ڈزاوک ک رنیا .2

ید معلومات کیلئے  ہے۔ اکرت یں۔ 6625-374-877-1مز  پرکال کر

ینشنّیژن ارلیلو و -بالئنڈ ز ویاونٹار .3 جتنا کا  یبچوں کو زندگ ساتھ پیدا ہونے والےکے ّبصارتکم  ایّنابیناّپروگرام انٹرو

  م کرنےکیلئے تیارکیا گیا ہے۔ آغاز فراہ نیبہترممکن ہو سکے 

 میںبچوں  دہیتمام نوزائہسپتال یا کمیونٹی کے عالقے میں پیدا ہونے والے کے  ویاونٹارّپروگرام رنگیہئ نٹیانف وکایاونٹار .4

بان ک یمستقل نقصان ک یسماعت ک کے خطرے سے دوچار بچوں  یکم ی، اور سماعت کسپورٹّینشوونما ک یشناخت، ز

یننگّیسماعت ک کیلئےّیشناخت اور نگران یک  ّفراہم کرتا ہے۔ اسکر

 ں؟یہ ابیپروگرام دست یحیتفر یکوئکیلئےبچوں  ایک

ّ کیلئےوالوں  کرنےاور نگہداشت  نیسال سےکم عمر بچوں کے والد 6ّنٹرزیس یملیف نڈیچائلڈ ا ارلی آن .1
ُ
 یفت ابتدائم

 ۔ںیکرتے ہ شیکے پروگرام پ کھنےیس

یحی پروگرام بشمول بچوں کیلئے سمرکیمپس کے بارے میں ہر عمرکے لوگوں  .2 کیلئے مالی امداد، جسمانی اور تفر

یب سائٹ پر جائیں   Mississauga.caجاننےکیلئے اس و

 

 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.gotransit.com/en/
https://www.gotransit.com/en/travelling-with-us/promotions-and-events/kidsgofree
https://www.gotransit.com/en/travelling-with-us/promotions-and-events/kidsgofree
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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2SLGBTQ+ّّ صحتکی 

 آپ پہلے جانتے تھے؟ ایک

1. 2SLGBTQ+  ہم جنس پرست نڈری، دو ِجنسہ، ٹرانسجمرد ، ہم جنس پرست عورت، ہم جنس پرستٹو اسپرٹ/2ّکا مطلب،

 ۔ہے یونٹیاںکم

2. 2SLGBTQ+ یازیامتٹیاں ونیکم ّ
 
خطرات  ادہیزکیلئے صحت کے مسائل  یوجہ سے کچھ ذہن یاخراج ک ید اور معاشرتسلوک، تشد

  ۔یںہ یکا سامنا کرت

نئے آنے والے سالمتی اور مددکے حصول کیلئےکینیڈا آتے ہیں، اورصحت، سوشل سروسز، اور وسائل تک  +2SLGBTQبہت سے  .3

بارہ آباد ہونےکا انتخاب کرتے ہیں۔رسائی کیلئے  ی ساگا جیسے بڑے شہروں میں دو
 
  ِّمس

یجن آف ِپیل  .4   ۔ہےّکرتاّپیشّوسائلّاورّمددّصحت کیّجنسیّہیلتھّپبلکّ-ر

ّمیںّماحولّجامعّاورّمحفوظ،ّمثبت،ّایکّکیلئےّاتحادیوںّکےّانّاورّجوکمیونٹی ممبرانّہےّتنظیمّرضاکارّایکّپرائڈِّپیل .5

بانیّکیّتہواروںّسماجی  ۔ہےّکرتیّمیز

ینٹس اور نئے آنے والوں کیلئے ہیپاٹائٹس سی اہم ہےکیونکہ یہ تخمینہ لگایا گیا ہےکہ ہیپاٹائٹس سی اینٹی باڈی  .6 کینیڈا میں امیگر

ید معلومات کیلئے،  –فیصد   35کا یںکینیڈا میں مثبت کیسز ان لوگوں میں ہیں جو ملک سے باہر پیدا ہوئے۔ مز  یہاں کلک کر

یں۔  اورکثیرلسانی کالئنٹ وسائل کیلئے نیچےکی جانب اسکرول کر

یادہ  اکسپوزریا  (PrEP)پی آر ای پی .7 سے پہلے حفظ ما تقدم، انتہائی خطرے میں گھرے ہوئے افرادکیلئے اپنی جنسی زندگیوں پر ز

یقہ ہے۔ اگر آپ پی آر ای پی کے بارے میں قابو پانے اور ایچ آئی وی سے خودکو بچانےکا ایک ا ید جاننانتہائی مؤثر طر چاہتے ہیں، اور  مز

یب سائٹ آپ کے سواالت کے جوابات  پی آر ای پی لیتییاکچھ عرصے سے  پی آر ای پی شروع کرنے کیلئے تیار ہیں رہی ہیں، تو یہ و

یب دیکھنےکیلئے کہ آیا پی آر ای پی آپ کیلئے صحیح ہےدینے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ  پی آر ای پی کی کلینک تالش ی یا اپنے قر

یں یں گے۔ صحت کی نگہداشت فراہم کرنے والے۔ کر  بھی پی آر ای پی پر صارفین کی مددکرنےکیلئے ایسے وسائل تالش کر

معلومات کا  کیاکیلئے صحت  یجنس یمردوں ک ر دوجنسہہم جنس پرستوں او ںیم ویاونٹار دی گے مینز سیکشوئل ہیلتھ االئنس .8

 ے جوڑتی ہے۔معلومات اور وسائل سبہبودکے بارے میں سائٹ مردوں کو صحت اور  بیو ہی مرکز ہے۔

 

 

 

 سواالتّپوچھےگئےّاکثر

 ہیں؟ّسکتےّملّسےّکہاںّوسائلّاورّخدماتّ،ّپروگرام +2SLGBTQمقامیّمجھے

 2، جو کینیڈین مینٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن )سی ایم ایچ اے( ِپیل ڈفرن برانچ کیوئیر مائنڈزکا اہتمام کرتی ہےSLGBTQ+ 

یں  یں اور  +16افرادجن کی عمر ہیں کیلئے ایک کمیونٹی سپورٹ گروپ ہے تاکہ وہ کمیونٹی سے رابطہ قائم کر

2SLGBTQ+  یدمعلومات کیلئے یں۔ مز -416کے مختلف عنوانات اور مسائل کے بارے میں علم اور مددحاصل کر

یں۔ 524-5763  پرکال کر

 ی ساگاّسٹیا
 
کرتا ہے، جس  شیپ ٹیس کیمعاون خدمات کا ا کیلئےلوگوں  +2SLGBTQّنٹریس لتھیہ یونٹیکم ِمس

، ٹرانس اور صنف کے مختلف امورکے نگہداشتّیصحت ک یادی، ون ٹو ون سپورٹ اور حوالہ جات، بنزڈراپ ان پروگرام ںیم

4082ّ-602-905ورکر سے  لتھیہ یونٹی،کمکیلئےمعلومات  دیمزے۔ وکالت، اور مشاورت شامل ہ ںیبارے م

 ۔ںیرابطہ کر پر 455ایکسٹینشن 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/relations/sex-res.htm#peel
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/starting-prep/
https://ontarioprep.ca/home/using-prep/
https://ontarioprep.ca/assessment
https://ontarioprep.ca/clinic-finder/
https://ontarioprep.ca/clinic-finder/
https://ontarioprep.ca/clinic-finder/
https://ontarioprep.ca/for-health-care-providers/
http://www.gmsh.ca/
http://www.gmsh.ca/
https://cmhapeeldufferin.ca/events/queer-minds/
https://cmhapeeldufferin.ca/events/queer-minds/
http://eastmississaugachc.org/programs-services/community-social-support-programs/lgbttiqq2s
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 یو سے متاثرہ  ایچ آئی ویورک کے نام سے جانا جاتا تھا(  ٹین ڈزی/ ایو یآئ چیا ِپیل)جو پہلے  سروسز یونٹیکمنڈیا لتھیہ مو

ید  اور معاون خدمات فراہم کرتا ہے۔ ی، معاشرتمی، تعلنےیصحت کو فروغ د کیلئےافراد ایچ آئی وی کے خطرے والےاور  مز

یں۔ 0523-361-905معلومات کیلئے اس فون نمبر   پرکال کر

 ّّہے جو میتنظ یسیا کیاّڈاینی(کیاے ج لیا فیا ی)پ یزگنڈیا یز بیئینآف ل نڈزیفراینڈ ّزیملی، فنیوالدLGBTQ  لوگوں کو

 یکو جنسرخاندانوں ہے جو افراد او میتنظ یوال چالئی جانےرضاکارانہ طور پر  کیا لیپِّ پی ایف ایل جیّہے۔ یقبول کرت

  ہے۔ یفراہم کرت میاظہار کے معامالت پر تعاون، وسائل اور تعل یشناخت اور صنف یرجحان، صنف

 2ّسیلیڈّنبویرSLGBTQ+ ی ساگاّکیلئےّوںیونٹیکم
 
ینٹس، خدمات اور زپروگرام ںیم ایرینٹو ااٹور ٹرینٹو، اورگرا، ٹورِمس  ایو

 مرکز ہے۔ ٹلیجیڈ کیا ےکیلئےتالش کرن

 بشمول خدمات، ایچ آئی وی، اور پروگرام اور ضبط تولید، جنسی طور پر منتقل ہونے والی انفیکشنزجنسی صحت، ، مشاورت ،

یجن آف ِپیل ّایچ آئی وی اور ایس ٹی آئی  ٹیسٹنگ و عالج پر معلومات کیلئے،  7700-799-905کو  ِپیل پبلک ہیلتھ  -ر

یں۔ خدمات حاصل کرنے کیلئے کسی ہیلتھ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔  پرکال کر

 معاون اور  کیاکیلئے نوجوانوں  یٹرانس شناختّاورّریوئیکے درمیانی عمرکےسال ک 17-12ّ(یب یب ی)وائ ئرزیریب بیونڈّوتھی

ّ یپروگرام وسط ہی گروپ ہے۔ یسماج
 
ید معلومات کیلئے  واقع ہے۔ ںیمپٹن کے عالقے میساگا اور بر یِمس -800-1مز

یں۔  460ایکسٹینشن  762-8377  پرکال کر

 

ّ
 
 ّں؟ی، خدمات اور وسائل کہاں سے مل سکتے ہزپروگرامّ+2SLGBTQساگا سے باہر  یمجھے ِمس

 2ّاالئنس ایکسیسSLGBTQ+نٹیاپوائنٹم یورکر سے مالقات ک لتھیہ یونٹیکمّکرتا ہے۔ شیخدمات پ یک یکو آبادکارزیونٹیکم 

 ۔ںیکو فالوکر ِلنکاس  لئےیمعلومات ک دیمز ای۔ ںیپرکال کر 438ّنشنیکسٹیا 8677-693-416لئے،یکا کہنےک

 ربرن ش ویاونٹار لتھیہ نبویر(Sherbourne)ّ2ّیوکیپروگرام ہے جو اونٹار ایک ںیصوبہ بھر مکا ّلتھیہSLGBTQ+ یک کمیونٹیوں 

ب میکرتا ہے، تعل ایخدمات مہ یکرتا ہے، معلومات اور مشاورت کپیداوسائل  ویاونٹار لتھیہ نبویرّہے۔ تایصحت کو فروغ د  تیاور تر

 کرتا ہے۔و سپورٹ کّقیتحقکیلئے نےیکو فروغ د یسیپال یعمل اور باخبر عوام یفراہم کرتا ہے، اور شواہد پر مبن

 یٹڈ، ہم جنس پرست عورتوں، ہم جنس پرست مردوں، بائی سیکشوئل، ٹرانس، انٹرسیکس، کیوئیر یا کوایسچننگ ّلتھیہ ربرنش ٹو اسپیر

 بنیادی صحت کی نگہداشت کے پروگرام اور خدمات پیش کرتا ہے۔ افرادکو

 کیا ّیٹ )ایس ایچ آئی ایل او(چ یاور ا ویاونٹار و الئنصحت انف یجنس ّ
ُ
ے۔ اپنے خدمت ہ یمشاورت ک کثیراللسانیفت گمنام اور م

عالقے میں جنسی صحت کی کلینکوں، ایچ آئی وی، ایس ٹی آئی ٹیسٹنگ کے مقامات، اور جنسی صحت کی دیگر معلومات کے 

یو میں کہیں سے بھی کونسلر سے براِہ راست بات کرنےکیلئے یں۔ 2437-668-800-1بارے میں جاننےکیلئے اونٹار  پرکال کر

 یو یب پرمبنی وسائل فراہم کرتا  ہیلو اونٹار یو میں نئے ہیں، ایچ آئی وی اور متعلقہ خدمات کے بارے میں و ان لوگوں کیلئے جو اونٹار

 ہے۔

 یل فورٹ کمیونٹی ہیلتھ سروسز میں ایچ آئی وی اور ہیپاٹائٹس سی  بلوم کلینک کی ٹیسٹنگ، عالج، اور ان لوگوں کو نگہداشت جو و

کی خدمات فراہم کرتی ہے جو ایچ آئی وی اور/ یا ہیپاٹائٹس سی میں مبتال ہیں۔ بلوم کلینک نقصانات کوکم کرنےکی خدمات بھی 

 کٹس کی تقسیم۔(naloxone)یکوں اور تمباکو نوشی کے سامان، اور نیلوکسن فراہم کرتی ہے، بمع منشیات کے محفوظ ٹ

میاسکول اور تعل  

 آپ پہلے جانتے تھے؟ ایک

یو میں، بچےجس سال میں چار سال کے ہوتے ہیں تو تک کے بچوں کو پڑھاتے ہ 8ّڈیسےگر ئرکنڈرگارٹنیاسکول جون یابتدائ .1 یں۔ اونٹار

اہل ہو جاتے ہیں، اگرچہ انہیں قانون کے مطابق کنڈرگارٹن میں داخلےکی ضرورت نہیں ہوتی۔  اسی سال میں جونیئرکنڈرگارٹن کیلئے

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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/clinics/cli-services.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/sti/comm-sti.htm
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/
http://helloontario.info/
https://www.bloomclinic.ca/
https://www.bloomclinic.ca/
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یڈ  6-18تعلیم  سے شروع ہوتی ہے۔ سیکنڈری اسکول، جنہیں اکثر "ہائی اسکول" کہا  1سال کی عمرکے بچوں کیلئے الزمی ہے، جوگر

یڈز تک پڑھاتے ہیں۔ اسکول کا تعلیمی 9-12جاتا ہے، بچوں کو    سال ستمبر سے جون تک جاری رہتا ہے۔  گر

کالس روم  یہ کیدونوں ا اںیجس کا مطلب ہےکہ لڑکے اور لڑکہے ) میمخلوط تعلعوامی سرمائے سے چلنے والے اسکولوں میں  .2

  ۔(ںیاور پڑھتے ہ علم حاصل کرتےّںیم

یجن  لیپِّ .3 ۔کسی (تھولکیکاور پبلکاسکول بورڈ ) یسی( اور دو فرانستھولکیکاور پبلک)ّیزی: دو انگرںیہّاسکول بورڈ یچار مقام ںیمر

   کیتھولک ایلیمینٹری اسکول  میں پڑھنےکیلئے آپ کا کیتھولک ہونا الزمی ہے۔

 ایلیمینٹری اور ہائی اسکول 

a. ِّکرتا ہے۔ شیخدمات پکی ّیآبادکارمتعدد ّدکیلئےامدا یککنبوں نئے آنے والے  ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ لیپ  

b. ّکرتا ہے۔فراہم ّمیتعل تھولکیک یاریمع ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ تھولکیکّلیپِّ -ّنڈفر  

c. Conseil Scolaire Viamonde بان کے اسکولوں کا ا یسیفرانس    ورک ہے۔ ٹین کیز

d. AvenirConseil scolaire catholique Mon  ّورک ہے۔ ٹین کیاسکولوں کا ا تھولکیک یسیفرانس 

ی ساگا
 
 اںیورسٹیونیکالج اور پبلک  یونٹیکم ںیم ِمس

a. ی ساگانٹو اآف ٹور یورسٹیونی
 
 ہے۔ یکرت شیرکھنےکےکورسز پ یجار میتعل )یوٹی ایم(ِّمس

b. ّاقسام نئے آنے والوں کے لئے مختلف  لرننگ ڈڈوانسیا نڈیا یکنالوجیآف ٹ وٹیٹ یکالج انسٹ ڈنیریش
ُ
فت پروگرام، کے م

 کرتا ہے۔ شیبامعاوضہ پروگرام اور خدمات پ

c. BoréalCollège  بان کا کم یسیفرانس ایک سے متعلق پروگرام اور  می، مالزمت، اور تعلیکالج ہے جو آبادکار یونٹیز

   کرتا ہے۔ شیخدمات پ

 ۔ںیشامل ہ یبھ ئرکالجیریک ٹیویاورکالجوں کے ساتھ ساتھ پرائ وںیورسٹیونیّیسرکار ںیجن م ںیادارے ہ یمیمتعدد تعل ںیم ویاونٹار .4

یو میں کالج یا یونیورسٹی جانےکیلئے ہائی اسکول ڈپلومہ درکار ہوتا ہے، جسے پوسٹ سیکنڈری  یادہ ترصورتوں میں، آپ کو اونٹار ز

  ّ۔ںیمختلف ہ کیلئےطلباء یاالقوام نیب ہمقررکرتے ہیں۔ یتعلیم بھی کہا جاتا ہے۔ تمام اسکول داخلےکیلئے اپنی شرائط خود 

 گریاور د یاںڈگر ٹایجویاورگر ٹایجویانڈرگر اںیورسٹیونی۔ ںیہ دیتےّاںیاور ڈگر یں، اپرنٹس شپےپروگرام، ڈپلوم ٹیفکیسرٹ زکالجویاونٹار .5

 ان سے براہِّ ایّںیکھیسائٹ د بیو یاسکول ک یکسکیلئےداخلے سے متعلق مخصوص معلومات ّ۔ںیہ یکرت شیپروگرام پ ورانہ شہیپ

 ۔ںیراست رابطہ کر

یٹ کالجوں کو ایمپالئرتسلیم نہ کرتے ہوں۔ .6 ید معلومات کیلئے  ہو سکتا ہےکہ تمام پرائیو یومز اور     حکومت اونٹار

OntarioColleges پر جائیں۔ 

پاس  سٹیٹ (یڈ یا ی)جّڈپلومہ شنیجوکیجنرل اآپ ّہے۔ یضرورت ہوت یکہ اسکول ڈپلوم یہائ ویاونٹار ںیمالزمتوں م یبہت س .7

  ۔ںیحاصل کرسکتے ہ ٹیفکیسرٹ کے برابراسکول  یہائ ویکرکے اونٹار

  

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
http://www.peelschools.org/languages/Pages/default.aspx
https://www3.dpcdsb.org/parents
https://csviamonde.ca/
https://www.cscmonavenir.ca/
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://csviamonde.ca/english/newcomers/
https://www.cscmonavenir.ca/english/new-to-canada/
https://www.cscmonavenir.ca/english/new-to-canada/
https://learn.utoronto.ca/
https://www.sheridancollege.ca/academics/faculties/continuing-and-professional-studies/newcomers
http://www.collegeboreal.ca/services-aux-etudiants/nouveaux-arrivants/
http://www.collegeboreal.ca/services-aux-etudiants/nouveaux-arrivants/
https://www.ontario.ca/page/ontario-colleges
https://www.ontario.ca/page/go-college-or-university-ontario
https://www.ontariocolleges.ca/en/
https://www.ontariocolleges.ca/en/
https://ilc.tvo.org/en-ca/GED/about/about-ged%C2%AE
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 سواالتّپوچھےگئےّاکثر

 ّ؟کرواؤںداخلہ  سےیک ںیاسکول م یہائ ایاسکول  ایلیمینٹریاپنے بچےکو  ںیم

 یو میں نئے آنے والوں کیلئے تعلیم کا رہنما کتابچہ یں۔  settlement.orgکیلئے  اونٹار   مالحظہ کر

  ّسکتا ہوں؟سکتی/ امداد حاصل کر یمال کیلئےّمیکے بعد( کے بعد تعل میتعل یاسکول )ثانو یہائ ںیم ایک

 یاسکول )ثانو یخاص اکاؤنٹ ہے جو ہائ کیکے لئے بچت کا ا نیان والد (یپ سیا ی)آر اّّپالن ونگیس شنیجوکیرجسٹرڈ ا 

 ّ۔ںیبچت کرنا چاہتے ہ کیلئےّمیتعل یکے بعد( کے بعد اپنے بچےک میتعل

 ںیم یپ سیا یآر ا کیا کیلئےوالے خاندانوں کے بچوں  یحکومت کم آمدن یک ڈاینیوہ رقم ہے جوک لرننگ بانڈ ڈاینیک 

  ہے۔ یشامل کرت

 مدد  ںیم یگیادائتعلیم کی  کے بعد میتعل یثانو یطلباء کو ان ک (یاے پ سی)او اّاسٹوڈنٹ اسسٹنس پروگرام ویاونٹار

  ہوگا۔ آفس موجودامداد کا  یمال ںیم وںیورسٹیونیترکالجوں اور  ادہیہے۔ ز ابیدست کیلئے

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://settlement.org/ontario/education/elementary-and-secondary-school/newcomers-guides-to-education/
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/
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بان ک وں کیلئےبالغ ب یز تیتر  

 آپ پہلے جانتے تھے؟ ایک

بان یدو سرکار ںیم ڈاینیک .1 بان یان دو سرکاررکمیونیکیشن ت ادہیز ںیم ویاونٹارّ۔ںیہ یسیاور فرانس یزیانگر ںیز  ںیم کیسے ا ںیم وںز

  ۔ںیہ ابیدست ںیدونوں م یسیاور فرانس یزیانگر ںیسائٹ بیاور و زاتیدستاو حکومتیتر  ادہیزّہے۔ یہوت

بانبطو یزیانگر .2  اریت کیلئے، اور مخصوص مقاصدہوںوالوں کےگرو کھنےیسطح، س یمخصوص مہارت ک( پروگرام لیا سیا ی)ا رثانوی ز

 ّ:ںیکر قیتحق یگئے پروگراموں کئےید چےینکیلئے انتخاب کرنے حیصحکسی ایک کا اپنے لئے ّہے۔ ایگ ایک

 بان کا ا یزی( پروگرام، انگریس نیا یآئ لی)ا انسٹرکشن جینگویلئےلینئے آنے والوں ک ںیم ڈاینیک ّ کیز
ُ
بم پروگرام  یتیفت تر

 ںیم ڈاینیک یہوم اسٹڈ یس نیا یآئ لیام کرتی ہیں۔ فراہسیکھنے والوں کیلئےیاں اہل بالغ جنسیای کی آبادکار سےہے ج

ّ کیلئےاہل نئے آنے والوں 
ُ
 ںینہ ںیم وںکالس یک یس نیا یآئ لیاپر  ذاتی طور ہے جو  یکرتفراہم ّمیفت آن الئن تعلم

 ۔ںیجاسکتے ہ

 ّبان ک انہینسڈ ب یز ّ (ELT)ّتیتر
ٰ
ب یزیانگر یدرجےک یپروگرام بالغوں کو مالزمت سے متعلق اعل  ۔ںیکرتے ہ شیپ تیتر

 بان ک ہسے متعلق شہیپ ب یز بان ک یزیانگر (OSLT)ّتیتر ب یز  ہوتی ہے۔ کے مطابق  شہیہے جو آپ کے پ تیتر

ب یسیلئےفرانسیوالوں ک کھنےیاہل بالغ س .3 فت تر
ُ
بان کے م بان کے ترب یسیفرانسّ۔ںیہ ابیپروگرام دست یتیز پروگراموں کے بارے  یتیز

کینیڈا )سی ایل آئی  Cours de Langue Pour Immigrants auپر جائیں بشمول Collège Boréalّات کیلئے معلوم ںیم

 Cours de langue pour۔ sur les Professions (FLAP) Formation Linguistique Axéeسی( پروگرام، نیز 

immigrants au Canada(CLIC)  فت پروگرام پیش کرتا ہے۔
ُ
بان کا ایک م  فرانسیسی ز

 

 سواالتّپوچھےگئےّاکثر

بان )ای ایس ایل( کی مہارتوں کی قدروقیمت کا اندازہ کہاں سےکروا سکتی/ سکتا ہوں؟  یزی بطور ثانوی ز  میں اپنی انگر

  بان )ای  او ایس اے  –سی ایل بی یزی بطورثانوی ز ان لوگوں کیلئے ایک آن الئن خود تشخیصی ٹول ہے جنہیں اپنی انگر

  ایس ایل( کی مہارتوں کا اندازہ لگانے میں دلچسپی ہے۔

 ی ساگا
 
یں۔ ImmigrationPeel.caّکیلئے فہرست  ینٹ مراکزکیسمیسیا جئنگویل ںیم ِمس  مالحظہ کر

بان ک ںیم یونٹیکم یمجھے اپن  ّں؟یکے مواقع کہاں سے مل سکتے ہکھنےیسطور پر ّیرسم ریغ وز

 ی ساگا
 
بان ک ےحلقوکے گفتگ یزیانگر یریبریالئ ِمس ب یاور آن الئن ز  ہے۔ یکرت عہیکے ذر پیا مینگو لینگوئجّتیتر

 

 

 

 

 

 

 

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/
http://www.collegeboreal.ca/services-aux-etudiants/nouveaux-arrivants/
http://www.clicenligne.ca/portail/clic-en-ligne-cest-quoi/
http://www.clicenligne.ca/portail/clic-en-ligne-cest-quoi/
http://www.clicenligne.ca/portail/clic-en-ligne-cest-quoi/
https://www.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
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کےیٹ یاور حفاظت شنینیکسیو   

 آپ پہلے جانتے تھے؟ ایک

یوں سے بچانےکیلئے  .1 فت ہیں۔ خودکو اور دوسروں کو مخصوص بیمار
ُ
یکسین لگوانی ضروری ہے۔ کچھ حفاظتی ٹیکے م  و

یکسینیشنزّڈولیشّویاونٹار .2 ّ ویآپ کو اونٹارّّآف و
ُ
یزپروگرام اور  شنینیکسیفت وکے م معلومات  ںیکے بارے م یشنزنیکسیکردہ وتجو

  ۔ںیڈاکٹر سے بات کر یملیاپنے ف ںیکے بارے موانےلگ زنیکسیومکمل طور پر  فراہم کرتا ہے۔

پ ٹو ڈیٹ نہ شینیکسیو یالزمبچوں کی اگر .3
 
جانے  ئےید ںیمخصوص عمر مّجاسکتا ہے۔ ایتو بچوں کو اسکول سے معطل ک ںہونیں ا

  دی جا سکتی ہیں۔  ّںیخوراک ادہیسے ز کیاکیلئے  تحفظ ادہیسے ز ادہیاور ز ںیہ یکام کرت نیبہتر زنیکسیپر و

یجن آف ِپیل ، آپ کو اسے یںلگ کےیٹ یآپ کے بچےکو حفاظت یجب بھ .4 پورٹ کرنےک لتھیپبلک ہّ-ر ضرورت ہے تاکہ آپ کا  یکو ر

 دیمزکیلئے  کوںیٹ یاور حفاظت نئے آنے والوںّ۔ںیآن الئن جمع کروائے جاسکتے ہ کارڈیکے ر کوںیٹ یحفاظتّبچہ اسکول جاسکے۔

 ۔ںیہ یمل سکت ہاںیمعلومات 

ّّفلو شاٹ .5
ُ
ّّہے یہوت نیکسیو ینئ کیہر سال، اّہے۔ قہیسے بچنےکا سب سے مؤثرطر و(انفلوئنزا )فل

ٰ
ّلہ

ُ
و شاٹ ذا آپ کو ہر سال فل

ّّفارماسسٹ سے ایاپنے ڈاکٹر، نرس، ّہے۔ یضرورت ہوت یکنےیل
ُ
ّّ۔ںیپوچھ ںیو شاٹس کے بارے مفل

ُ
و سے بچنےکے دوسرے فل

 :ںیہ ہیّقےیطر

 وئیںسے ہاتھ دھ یباقاعدگ 

 ّ
ُ
یںس ھونےاپنے چہروں کو چ یزکر  ےگر

 یں اورکھانسیںنکیچھ ںیم نوںیآست ی کیکہن اپنی 

 ور رہیں اور  ر پھینک دیںطور پ یٹشوز کو فور
ُ
 جب بیمار ہوں توگھر رہیں اور دوسروں سے د

پری سطحوں کوکاؤنٹجیسے آپ سطحوں کوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ یات سے ّیک فونوںبورڈز اور یکوٹری، کمپدروازوں کے دستوں، رکی او جراثیم کش ادو

ّّّمیجراث

ّّ۔ںیکرسکتے ہ یبھ یکشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ُ
 ّگھنٹوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔48سخت سطحوں پر  یو وائرس اس طرح کفل

یکسینوائرس  لومایپیپ ومنیہ .6 یڈّہیہے، اور  یمدد فراہم کرت ںیسے محفوظ رکھنے م روںنسیکمخصوص کو  کیہر اّو کے تمام  7گر

ّ کیلئےّاءطلب
ُ
 فت ہے۔م

 لگوانا ضروری ہے۔ّنیکسی( ویڈ ی)ٹ ایریپتھیتشنج اور ڈسال بعد  10کو ہر  کیہر ا .7

آپ اپنے  خواہ، ہو سکتی ہےضرورت  یکزشنینیکسیو یسفرآپ کو مخصوص  ، توںیسفر کرتے ہ یاالقوام نیسے باہر ب ڈاینیکّاگر آپ .8

یاتاو یشنزنیکسیو ولیعام طور پرٹرّ۔ںیکرکیوں نہ سفرہی وطن واپس اصلی  ید مخصوص معلومات  ہے۔ یہوت سیفِّ یک ر ادو مز

یں۔کیلئے ورہ کر
 
یول کلینک کا د یکٹیشنر  یا ٹر  ، اپنی مقامی فارمیسی، فیملی ڈاکٹر، نرس پر

 سواالتّپوچھےگئےّاکثر

یں حفاظتی ٹیکہ کہاں سے لگوا سکتی/ سکتا ہوں؟ کیا اس کی کوئی ِفیس ہے؟
 
 م

فت حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیںشنریکٹیڈاکٹرز اور نرس پر یملیف .1
ُ
، اپنےکام کے دائرہ فارماسسٹس ۔ز عوامی سرمائے سے م

اور نرس  زڈاکٹر یملیفکارکی وجہ سے، معمول کے حفاظتی ٹیکے لگا سکتے ہیں، لیکن ان کی قیمت ہوتی ہے۔ 

فت میں لگا ّنیکسیفلو و یں اور موسمینیکسیتر و ادہیکے تحت ز ڈولیکے ش کوںیٹ یکے حفاظت ویاونٹارّّشنرزیکٹیپر
ُ
م

 ّ۔ںیفارماسسٹ سے بات کر ایّّشنریکٹیڈاکٹر، نرس پر یملیاپنے ف کیلئےمعلومات  دیمزسکتے ہیں۔ 

یجن آف ِپیل  .2  ویہے جن کے پاس اونٹار یکرت شیپ نکیکےکل کوںیٹ یحفاظت کیلئےصرف ان بچوں  لتھیپبلک ہ -ر

انہیں اسکول میں یا چائلڈکیئر میں رجسٹرکروانےکیلئے حفاظتی ٹیکوں کی ّکنی، لہوتاّںی( نہOHIPانشورنس پالن ) لتھیہ

 ۔ںیپرکال کر 7700-799-905اس نمبر ّکیلئےنٹ بک کروانےیاپوائنٹمضرورت ہوتی ہے۔ 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/immunization/static/immunization_tool.html
http://www.peelregion.ca/immunize/
https://www.peelregion.ca/immunize/media/immunization-newcomers.pdf
https://www.peelregion.ca/flu/
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/
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یکسینیں فراہم ّسیفِّ یںنکیکل ولیٹرنہیں آتیں۔ کے تحت  OHIPّیںنیکسیو والیتعلق رکھنے سفر سے  .3 لےکر سفرکی و

ی ساگا
 
  ۔ںیک کرنک پرکِلّاس لِّکیلئے تالش کرنے یںنکیکل ولیٹر ںیم کرتی ہیں۔ ِمس

 

 صحت یعمرکے بالغ اور بزرگوں ک یبڑ

 آپ پہلے جانتے تھے؟ ایک

کو خصوصی صحت کی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی  سال یا اس سے زائد عمرکے( 65بڑی عمرکے بالغوں اور بزرگوں ) .1

ّی/ صحت کشنریکٹیڈاکٹر/ نرس پر یملیاپنے ف کیلئےمعلومات  دیمزکمیونٹی میں متعدد پروگرام اور خدمات دستیاب ہیں۔ 

    ۔ںیفراہم کرنے والے سے بات کر نگہداشت

 :ںیموجود ہ سٹیاور ٹ نزیکسیو یخصوص کیلئےاور بزرگوں  وںعمرکے بالغ یبڑ .2

 یادہ عمرکے بالغوں اور دوسرے  زائداس سے  ایسال  65ّنیکسیو ڈائچاریسیپول وموکوکلین کو  ضوںیمبتال مر ںیخطرے مز

  ۔ہینمونے جیسے ہ یسے بچات کشنیانف یسیج وموکوکلین

 ّفت ہے۔ لئےیافرادک نئریعمرکے س یسال ک 70سے  65ّنیکسینگلز وِش
ُ
شنگلز ِجلدکی ایک تکلیف دہ چھالوں والے  م

بینائی ضائع ہونا اور شدید اعصابی  ابھارکی تکلیف کا سبب بنتے ہیں اور پیچدگیاں پیداکرنےکا سبب ہوتے ہیں جیسےکہ

 درد۔

 ّ
ُ
ّّو شاٹفل

ُ
ّّہے یہوت نیکسیو ینئ کیہر سال، اّہے۔ قہیسے بچنےکا سب سے مؤثرطر و(انفلوئنزا )فل

ٰ
ّلہ

ُ
و ذا آپ کو ہر سال فل

یکٹیشنر اپنے ڈاکٹر، نرسّہے۔ یضرورت ہوت یکنےیشاٹ ل ّّفارماسسٹ سےّای، پر
ُ
ّّ۔ںیپوچھ ںیو شاٹس کے بارے مفل

ُ
و فل

ّ:ںیہ ہیّقےیسے بچنےکے دوسرے طر

ّّّّّّوئیںسے ہاتھ دھ یباقاعدگ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ُ
یںھونے ساپنے چہروں کو چ یزکر ّےگر

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّیں اورکھانسیںنکیچھ ںیم نوںیآست ی کیکہن اپنی

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّور رہیںاور  ر پھینک دیںطور پ یٹشوز کو فور
ُ
ّجب بیمار ہوں توگھر رہیں اور دوسروں سے د

پری سطحوں کوکاؤنٹجیسے آپ سطحوں کو یات ّیک فونوںبورڈز اور یکوٹری، کمپدروازوں کے دستوں، رکی او جراثیم کش ادو

ّّ۔ںیکرسکتے ہ یبھ یکش میجراثسے 
ُ
 ّگھنٹوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔48سخت سطحوں پر  یوائرس اس طرح ک وفل

 یننگ یضوں کیلئےکی جاتی ہے۔  65کی سفارش ّبون ِمنرل ڈینسیٹی )بی ایم ڈی( اسکر بون سال سے زائد عمرکے تمام مر

پوروسسیآسٹ ننگیاسکر یٹینسیِمنرل ڈ  ہے۔ ّناپتیّکو یکم یک وںیوجہ سے ہڈ یک و

 جیاولڈ اّکرتا ہے۔ شیپ یگیعمر کے اہل بزرگوں کو ماہانہ ادائ زائداس سے  ایسال  65نشن پروگرام یپ (او اے ایس)ّیورٹیکیس جیاولڈ ا .3

 :ںیآپ درخواست دے سکتے ہکیلئے جن  بینیفٹس ہیںّیورٹیکیس جیاولڈ اتین اقسام کے نشن کے عالوہ، یپ یورٹیکیس

a. جیاولڈ ا یآپ ک ، توکم ہے یآمدن یاور آپ ک ںیرہتے ہ ںیم ڈاینیاگر آپ کّّ(:جی آئی ایس)ّنٹیمیانکم سپل ڈیگارنٹ 

 ّجاسکتا ہے۔ ایشامل ک بینیفٹّکسیٹناقابل ماہانہ یہ ّںینشن میپ یورٹیکیس

b. :ر نشن وصول کیپ یورٹیکیس جیپارٹنر اولڈ ا کامن الءّایّاتیح کیشر یسال ہے اور آپ ک 64-60عمر  یاگر آپ کّّاالؤنس

 ّ۔ںیکے اہل ہوسکتے ہبینیفٹ حاصل کرنےّہیآپ  ے، تواہل ہ اک سپلیمینٹانکم  ڈیگارنٹوہ اور  رہا ہے

c. کے بینیفٹ حاصل کرنےّہیتو آپ  یں،ہ یا رنڈوے وہیسال ہے اور آپ ب 64-60عمر  یاگر آپ ک ّاالؤنس:ہ کیلئے پسماند

 ۔ںیاہل ہوسکتے ہ

یں  .4 ہے وہ ساالنہ، مکمل جامع  (OHIPانشورنس پالن ) لتھیہ ویاونٹارسال یا اس سے زائد ہیں جن کے پاس  65بزرگ جن کی عمر

ید معلومات  پ تشخیص بھی شامل ہے جس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مز
 
آنکھوں کے معائنےکے اہل ہو سکتے ہیں، جس میں فالو ا

 کیلئے اپنے ماہر بصارت پیمانی سے پوچھیں۔ 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
http://travelhealthclinics.ca/Travel-Health-Clinics/Ontario/ON/Mississauga/Travel-Clinics-Mississauga.aspx
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
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
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یادہ ّ%75ایک یا دو ہیئرنگ ایڈزکی قیمت کی وہ بزرگ جن کے پاس کارآمد ہیلتھ کارڈ ہو وہ  .5 یج وصول کر سکتے ہیں جسمیں ز کور

یادہ گرانٹ  یکٹیشنر سے ملیں۔ ڈاکٹ یملیاپنے فکیلئے ّصیتشخّکینیڈین ڈالرفی ہیئرنگ ایڈ ہے۔500سے ز  ر یا نرس پر

ینٹس او .6 ر نئے آنے والوں کیلئے ہیپاٹائٹس سی اہم ہےکیونکہ یہ تخمینہ لگایا گیا ہےکہ ہیپاٹائٹس سی اینٹی باڈی کینیڈا میں امیگر

ید معلومات کیلئے،  –فیصد   35کا یںیہاں کینیڈا میں مثبت کیسز ان لوگوں میں ہیں جو ملک سے باہر پیدا ہوئے۔ مز  کلک کر

یں۔  اورکثیرلسانی کالئنٹ وسائل کیلئے نیچےکی جانب اسکرول کر

ید .7 یا )جی ٹی اے( میں سفرکرتے ہیں تو وہ عوامی ذرائع آمدورفت پر رعایتی کرایہ اداکر سکتے ہیں۔ مز یٹر ٹورانٹو ایر  جب بزرگ ِپیل اورگر

یں۔ peelregion.caمعلومات کیلئے   مالحظہ کر

ی ساگاّلپیٹرانس ہ .8
 
 یوجہ سے باقاعدگ یک وںیدشوار یک یریٹرانزٹ سروس ہے جو حرکت پذ کیا کیلئےرہنے والے لوگوں  ںیم ِمس

 ۔ںیپر سوار ہونے سےقاصر ہ وںیٹرانزٹ گاڑ یعوامپر طور  یجسمان ای، ںیکا استعمال کرتے ہئریچ لیسے وہ

پور .9   ۔ںیضرور پوچھ ںیکے بارے م بزرگوں کو رعایت کرتی ہیں۔ بزرگوں کی رعایتوںّیںشنیبہت سارے خوردہ فروش اورکار

 

 سواالتّپوچھےگئےّاکثر

 ں؟یہ ابیپروگرام دست سوشلمخصوص  یکوئکیلئے نئے آنے والے بزرگوں ایک

 "حاصل کرنےکیلئے  کا رہنما کتابچہ"پروگراموں اور خدمات  کیلئےنئرزیس ںیم ویاونٹارOntario.ca/seniors  پرجائیں

بانوں میں ڈاؤن لوڈکیا جاسکتا ہے۔   یہ کتابچہ مختلف ز

 یب براؤزکرنےکیلئے  بلڈنگ کنیکٹڈکمیونیٹز : سماجی تنہائی اورتنہائی کی ٹول ِکٹ یسرچ و یڈن کالج سینٹرفار ایلڈر ر شیر

یں۔  سائٹ   مالحظہ کر

 کیلئے  جاننے ںیم گروہوں کے بارے یالثقافت ریمتعددکثImmigrationPeel.caّبان بولنے والے  یجو آپ ک پر جائیں ز

سے بہت  ںیم موںیان تنظرتا ہے۔ سے رابطہ قائم کرنےکے مواقع فراہم کے لوگوں والے دوسر شیئر کرنےثقافت کو  یاور اپن

 ۔ںیہ یکرت شیاور سوشل تہوار پ اں،یسرگرم یسماج ز،ین ںیہ یکرت شیمعاونت پ ینئے آنے والوں کو خصوص یس

  کیلئے  جاننے ںیپروگراموں کے بارے م یحیبالغوں کے تفربڑی عمرکےMississauga.ca/olderadults  مالحظہ

یادہ تر پروگرام بزرگوں کیلئے رعایتی نرخ پیش کرتے ہیں۔کر  یں۔ ان میں سے ز

 ں؟ینگہداشت کہاں سے حاصل کرسکتے ہ متحملّیبزرگ دانتوں ک

 یجن آف ِپیل ، ںینہ ایّںیکے اہل ہپروگرام ئریک نٹلیڈ نئرزیس ویاونٹارکہ آپ کیلئے کھنےید ہی -905پبلک ہیلتھ کو   –ر

یں۔  799-7700 فراہم کرتا ہے جس  یبھال تک رسائ کھید یضرور یوالے بزرگوں کو دانتوں ک یپروگرام کم آمدن ہیپرکال کر

  ہ ہوں۔ متحمل نممکن ہےکہ ّںیصورت م یوہ دوسر ےک

 

 

 

 

 

 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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/
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
http://www.peelregion.ca/health/seniors-dental/#covered
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 نگہداشتّیک دانتوں

 آپ پہلے جانتے تھے؟ ایک

  کرتا۔ّںینہ کی ادائیگیّنگہداشتّی( دانتوں کOHIPانشورنس پالن ) لتھیہ ویاونٹار .1

پ اورصفائی کروائیں۔لوگوں کیلئےضروری ہےکہ  .2
 
بار  کیکم از کم ا ںیوہ بچے جو سال مّدانتوں کے ڈاکٹر سے دانتوں کا باقاعدہ چیک ا

وجہ سے  یکسوراخوں عالج شدہ  ریغکر سکتے ہیں۔ وڑھوں کی بیماری سے بچاؤاور مس سوراخوںدانتوں کے وہ  ںیاتے ہوکر کیدانت چ

ّہے۔ یہوسکت دایپ یدشوار ںیتوجہ مرکوز کرنے مّاور یدشوار ںی،کھانے مکشنیدرد، انف
ّّ

یّکیلئےجاننے ںیہے اس کے بارے م یصحت کو کس طرح متاثر کرت یمجموع یحفظان صحت آپ ک یدانتوں ک   -ّلیآف پِّ جنر

 پر جائیں۔ّسائٹ بیو پبلک ہیلتھ

 

 سواالتّپوچھےگئےّاکثر

 نگہداشت مجموعی صحت کیلئے اتنی اہم کیوں ہے؟ّیدانتوں ک

 صحت سانس، دانتوں کا گلنے سڑنے اور مسوڑھوں کی بیماری سے بچاؤ میں مدد دے  منہ اور دانتوں کی اچھی حفظان

 ریغ۔ ایک ہےی مددکرسکتآپ کی ّںیمساتھ آپ کے دانت قائم رکھنے عمر بڑھنے کے ساتھ  یآپ ک ہیاور ّ—سکتی ہے

کی صحت کے سنگین مسائل بڑھا سکتی ہے آپ یہ ّ، توہے یماریب یکھوں صحتمند منہ، خاص طور پر اگر آپ کو مسوڑ

 پیدائش۔ ، اور قبل از وقت طسیابیذ کم کنٹرول کی جانے والی، فالجّ،کیہارٹ اٹ جیسےکہ

ّ
 
 ّسکتا ہوں؟سکتی/ تالش کر سےیدانتوں کا ڈاکٹر ک ںیاپنے پڑوس م ںیم

  یبی دانتوں کے ڈاکٹرکوکیسے ڈھونڈنا ہے،کیلئے یب سائٹ پر جائیں۔   Settlement.orgاپنےقر  و

 یو میں رفیوجیوں کو   س فار رفیوجیزکینیڈین ڈینٹسٹ یب سائٹ ایسے دانتوں کے ڈاکٹروں کی فہرست دیتی ہے جو اونٹار و

  خدمات پیش کرتے ہیں۔ 

یں دانتوں کا ایک اچھا ڈاکٹرکیسے تالش کرسکتی/ سکتا ہوں جس کا خرچ قابل برداشت ہو؟
 
 م

 17ےجوکم آمدنی والےگھرانوں کےدانتوں کا پروگرام ہچلنے واالاعانت سے  یمال یحکومت کیہ  ّویسمائل اونٹار یلتھیہ .1

فت احتیاطی تدابیر، معمول کی اور ہنگامی دانتوں کی خدمات فراہم کرتا ہے۔
ُ
 سال سےکم عمر بچوں اور نوجوانوں کو م

فت صفائی، معائنوں .2
ُ
سال کی عمرکے بچوں اور نوجوانوں کےعالج  0-17، دانتوں کی ہنگامی خدمات، اور دانتوں کی م

یجن آف ِپیل  معالجےکے بارے میں معلومات کیلئے  یں۔  905-799-7700کو ّپبلک ہیلتھ ّ-ر  پرکال کر

یجن آف ِپیل ، ںینہ ایّںیکے اہل ہپروگرام ئریک نٹلیڈ نئرزیس ویاونٹارکہ آپ کیلئے کھنےید ہی .3 -905پبلک ہیلتھ کو   –ر

یں۔  799-7700 فراہم کرتا ہے جس  یبھال تک رسائ کھید یضرور یوالے بزرگوں کو دانتوں ک یپروگرام کم آمدن ہیپرکال کر

  ہ ہوں۔متحمل نممکن ہےکہ ّںیصورت م یوہ دوسر ےک

یا میں دستیاب ہیں انہیں ڈھونڈنےکیلئے  .4 یٹو ٹورانٹو ایر سٹی کم قیمت والی دانتوں کی سہولیات جو ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو اورگر

یں۔ آف ٹورانٹو یب سائٹ مالحظہ کر  و

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
http://www.peelregion.ca/health/dental-health/how-t-aff-health.htm
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
http://www.peelregion.ca/health/seniors-dental/#covered
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/dental-and-oral-health-services/low-cost-dental-facilities/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/dental-and-oral-health-services/low-cost-dental-facilities/
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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یننگّیمالزمت اور مالزمت ک  معاونت ںیم ٹر

 آپ پہلے جانتے تھے؟ ایک

 کیلئےّ(SINسوشل انشورنس نمبر )، آپ کو ےکیلئےحاصل کرن یپروگراموں اور فوائد تک رسائ یسرکار ایکام کرنے اور/  ںیم ڈاینیک .1

معلومات حاصل کرنے  دیمزّہے۔ یذمہ دار یحفاظت کرنا آپ ک یاور اس ک رازدارانہ ہے SINآپ کا ّضرورت ہے۔ یکنےیدرخواست د

 ۔ںیجائ ںیم آفسّّڈاینیسروس کّکیلئےنےیاور درخواست د

یو میں، ورکروں کے حقوق  .2 کے تحت محفوظ ہیں۔ ای ایس اے ایک ایسا قانون ہے ّایمپالئمینٹ اسٹینڈرڈز ایکٹ )ای ایس اے(اونٹار

ید معلومات  یادہ ترکام کی جگہوں پر معیار طےکرتا ہے، جیسےکہ کم سےکم اجرت اورکام کےگھنٹوں کی حد۔ مز یو کے ز جو اونٹار

یں۔ ایمپالئمینٹ اسٹینڈرڈز ایکٹ کا اپنا رہنما کتابچہکیلئے،     آن الئن حاصل کر

جب آپ اپنےمعاشرتی دائرہ کو وسعت دینےکیلئے نیٹ ورکنگ کرتے ہیں تو رضاکارانہ خدمات مالزمت کی مارکیٹ میں ترقی کا  .3

ینہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ر یب سائٹوں پر جائیں ز ید معلومات کیلئے مندرجہ ذیل و ضاکارانہ مواقع کے بارے میں مز

ImmigrationPeel.caّاور/volunteermississauga.ca  

ب کیلئےکارکنوں  یاور زخم یورانہ بحال شہی، پکے بدلّی( آمدنڈبلیو ایس آئی بی)ّانشورنس بورڈ یفٹیورکرز س .4 بارہ تر کش شیپ یک تیدو

  کرتا ہے۔

ھٹی .5
ُ
یشناک بیماری کی چ ہفتوں تک کی بغیر تنخواہ عدم حاضری  37ایک شدید بیمارچھوٹے بچےکے عالج و نگہداشت کیلئے تشو

ھٹی ہے، یا 
ُ
ہفتوں  17ہفتوں کی مدت کے اندر ایک شدید بیمار بالغ فردکے عالج و نگہداشت کیلئے  52کی محفوظ مالزمت کی چ

ھٹی ہے۔
ُ
 تک محفوظ مالزمت کی بغیر تنخواہ چ

ّ ال کرنے والےکیلئےبھ کھید یخاندان .6
ُ
محفوظ مالزمت کی خاندان کے فی معینہ فردکیلئے ہرکیلنڈر سال میں آٹھ ، بغیر تنخواہّیھٹچ

 ہفتوں تک کی چھٹی ہے۔

ھٹی .7
ُ
 ہفتوں تک کی چھٹی ہے۔ 28ہفتوں کی مدت میں  52ایک بغیر تنخواہ محفوظ مالزمت کی  خاندانی میڈیکل چ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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
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.immigrationpeel.ca/en/working/finding-a-job.aspx
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/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/document/your-guide-employment-standards-act-0/family-medical-leave
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 سواالت ّپوچھےگئےّاکثر

یقےکیا ہیں؟  یں کینیڈا میں کام کیسےتالش کروں؟ مالزمت تالش کرنےکےکچھ طر
 
 م

  یویہ جاننےکیلئےکہ یننگ، مہارت اور وہ تجربات جو آپ کو روزگارکے اہداف کے حصول  ایمپالئمینٹ اونٹار آپ کو ٹر

  پر جائیں۔ ontario.ca/employmentontarioکیلئے درکار ہیں،کیلئے آپ کی کس طرح مددکر سکتا ہے 

  یمقامی افرادی قوت کی مارکیٹ کے بارے میں معلومات اور
 
کے اردگرد مالزمتوں کے مواقع کے ّاسّاورّمیںساگا ِّمس

  پر جائیں۔ workinginpeelhalton.comبارے میں جاننےکیلئے 

 ّّجاننےکیلئےّمیںّبارےّکےّخدماتّکیّمالزمتImmigrationPeel.caّّّتالشّکیّمالزمتّکوّآپّپر جائیں جو

یزمے یعنی بائیو ڈیٹا، کوور لیٹرلکھنےکی مہارتوں،ّعملیوں،ّحکمتّکی   ّ۔ہےّکرسکتیّمددّمیںّکچھّبہتّاورّر

 اورکیرئیر میں مددکیلئے ایمپالئمینٹ سپورٹ اینڈ پروگرامزکی پیشکش کرتا آپ کو مالزمت کی تالش ِّپیلّآفّر یجن

 ہے۔

 یو ّفراہمّاعانتّمددکیلئے مالیّمیںّروزگارّاورّکے بینیفٹس،ّصحتّرہائشی اخراجات،ّضروریّ(او ڈبلیو)ّورکسّاونٹار

   کرنےکی پیشکش کرتا ہے۔ 

یں
 
ّمیںّفیلڈّاپنےّاسنادکی قدر و قیمت کا اندازہ کہاں سےکرواؤں اورّاالقوامیّبینّاپنیّمیں۔ ہوںّورّپیشہّیافتہّتعلیمّپرّسطحّاالقوامیّبینّم

 کروں؟ّتالشّکام

 ّایکّکیّتنظیموںّانّاورّمعلوماتّمیںّبارےّکےّعملّقدر و قیمت کے اندازے کےّاسنادکیّتعلیمیّاالقوامیّبین

پر  Ministry of Colleges and Universitiesّجاننےکیلئےجو یہ ایسیسمینٹس کرتی ہیں ّمیںّبارےّکےّفہرست

 جائیں۔

 مت کا اندازہ کہاں سےکروانا ہے اسنادکی قدروقیّاالقوامیّیہ جاننےکیلئےکہ تعلیم حاصل کرنےکیلئے اپنی بین

Settlement.orgّّّپر جائیں۔   

  ایسا معلم(mentor)  یادہ تالش کرنےکیلئے جوکینیڈین انڈسٹری کے رحجانات کو سمجھنے، مالزمت کی تالش کی ز

مؤثر حکمت عملیاں تیارکرنے، اور اپنا مقامی پیشہ ورانہ نیٹ ورک تیارکرنے میں آپ کی مددکرےگا 

p.camentoringpartnershi  پرجائیں۔   

یں مستقبل کی مالزمت کیلئے اپنی مہارتوں کو کس طرح بہتر بنا سکتی/ سکتا ہوں؟
 
  م

  کمیونیکیشن بڑھانے، اعدادوشمار، باہمی اور ڈیجیٹل مہارتوں کے بارے میں جاننےکیلئےy and Ontario Literac

Basic Skills یب سائٹ پر جائیں۔  پروگرام و

 

 

 

 

 

 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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/
http://settlement.org/ontario/education/evaluate-my-credentials/credential-evaluation/where-can-i-get-my-international-credentials-evaluated-for-education/
http://www.mentoringpartnership.ca/join-us/find-a-mentor/
http://www.mentoringpartnership.ca/join-us/find-a-mentor/
http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/programs/lbs.html
http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/programs/lbs.html
http://www.tcu.gov.on.ca/eng/eopg/programs/lbs.html
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 (Shelter)گاہ ّپناہّاور ّہاؤسنگ

 آپ پہلے جانتے تھے؟ ایک

ّٹیّآر)ّایکٹّداریّکرایہّجب آپ مکان کی تالش کر رہے ہوں تو آپ کی حفاظت کیلئے اہم قوانین اور ضوابط موجود ہیں۔ رہائشی .1

یوںّذمہّاورّحقوقّاپنےّاور(ّلیز)ّمعاہدےّاپنےکرائےکےّتحتّکے2006ّّ،(اے یدّپرّطورّبہترّکوّدار ّمعلوماتّسمجھنےکی  مز

یوّایجوکیشنّلیگلّکمیونٹیکیلئے  یبّکیّاونٹار یںّمالحظہّسائٹّو  ۔کر

پہلے اور ، تو آپ کو کچھ چیزوں کیلئے پیشگی ادائیگی کرنا پڑ سکتی ہے، بشمول ہیںّلیتےّپرّکرایہّکیلئےکوئی جگہّرہائشّآپّجب .2

یوٹیلیٹیز۔  آخری مہینےکا کرایہ اور

 منفعتّغیرّساتھّساتھّکےّنپٹانےّکوّتنازعاتّمابینّکےّداروںّاورکرایہّمالکانّکےّپراپرٹیّرہائشیّاینڈ ٹیننٹ بورڈّلینڈ الرڈ .3

یٹوزکی ّبخش  دائرکردہ درخواستوں کو بھی نمٹاتا ہے۔ہاؤسنگ کو آپر

یعے ہاؤسنگ میں مالی امدادکیلئے  Peel Access to Housingاداکرنےکے متحمل نہیں ہیں، تو آپ ّکرایہّاپناّآپّاگر .4 کے ذر

الی امداد حاصل کرتے ہیں، تو آپ کرائےکیلئے جو رقم اداکرتے ہیں وہ آپ کی درخواست دے سکتے ہیں۔ جب آپ ہاؤسنگ کیلئے م

بانی نوٹ کرلیں کہ آپ کو رہائشی امداد ملنے سے پہلےکئی سال انتظارکرنا پڑ سکتا ہے۔ یلو آمدنی پر مبنی ہوتی ہے۔ براِہ مہر  گھر

ّنہیںّمتحملّکرنےکےّاداّکرایہّیاّی جگہ نہیں ہےکہیں اور رہنےکّپاسّکےّآپّاگرّہیںّمقاماتّمحفوظّکیلئےّقیامّگاہیںّپناہ .5

ی ساگا
 
پر جائیں۔ اگر آپ ایک خاتون ہیں اور  Peelregion.ca/housing/sheltersّتالش کیلئےّکیّگاہوںّپناہّمیںّہیں تو ِمس

د
 
 پر جائیں۔ ShelterSafe.caاور بدسلوکی سے حفاظت چاہتی ہیں، تو  تشد

 
 

 سواالتّپوچھےگئےّاکثر

ّ
 
یں ؟ کروںحاصل  یرسائ سےیتک ک اعانتی ہاؤسنگّںیم

 
  ؟رکی ادائیگی میں کیسے مدد حاصل کروںچیفرن امارگیج، ی، ادا کرنے ہیکرام

 ّ
 
کی ادائیگی سے رہ جانے والے ّیماض یاور اپن حاصل کرنے معلومات ںیکے بارے م اعانتی ہاؤسنگّںیساگا م یِمس

  Peelregion.ca/housingکیلئے ایک دفعہ کی مالی مددکیلئے ّیگیادائ یکیوٹیلیٹی، کرایہ اور مارگیج کے ِبلوں 

 پرجائیں۔

  اس بارے میں جاننےکیلئےکہ اگر آپ کو استعمال شدہ فرنیچرکی ضرورت ہے، توکوئی کمیونٹی ایجنسی آپ کو کس طرح

  پر جائیں۔    Halton and PeelMy Furniture Bank inحوالہ دے سکتی ہے 

یں کیسے مدد حاصل کروں؟ 
 
 یوٹیلیٹی ِبلوں کی ادائیگی کیلئے م

  مندرجہ ذیل کے بارے میں جاننےکیلئےOntario Energy Board   :پرجائیں 

i. یاورکم آمدن ںیکے استعمال کےکسٹمر ہ یاگر آپ بجل (،او ای ایس پی)ّسپورٹ پروگرام یسٹیکٹریال ویاونٹار 

 ّ۔ںیہ ںیوالےگھر م

ii. لوں کے بِّ سیگ یاور قدرت یاگر آپ اپنے بجل (،یاے پ یا لی)ا پروگراممددکا میں ّیتوانائ وں کیلئےوال یکم آمدن

  ّمنقطع ہونےکا خطرہ ہے۔ سروسّیاور آپ ک ںیہ چھےیپ ںیم یگیادائ یک

یدنےکے بارے میں معلومات کہاں سے حاصل کروں؟ یں گھر خر
 
 م

  یشنکینیڈا مارگیج اینڈ پور سمجھنے ےکو، اور اس کا انتظام کرن یمنصوبہ بند یک جیمارگ)سی ایم ایچ سی(  ہاؤسنگ کار

  ہے۔ یمددکر سکت یآپ ک ںیم

 مدد فراہم کرسکتا ہے۔ ںیم اتیتمام ضرور یک تیملک یآپ کو گھرک (ٹی آر ای بی)ّبورڈ ٹیاسٹ لینٹو رئاٹور 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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
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/shelters/
https://www.sheltersafe.ca/
https://www.peelregion.ca/housing/
http://www.mifb.ca/
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/
http://trreb.ca/
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 Realtor.ca  ید اور/ یا کرایہ پر چڑھا رہے ہوں تو وہ آپ کیلئے رئیل اسٹیٹ ایجنٹ تالش کرنے میں جب آپ کوئی گھر خر

 مدد دے سکتے ہیں۔

 اعانت ینکم سپورٹ اور مالاِّ

 آپ پہلے جانتے تھے؟ ایک

بائی اوروفاقی .1 یات والےلوگوں کیلئے دستیاب ہیں۔ یہ جاننےکیلئےکہ آیا  صو حکومت کے ایسے بہت سے پروگرام ہیں جو مالی ضرور

یں:  آپ اہل ہیں درج ذیل پروگراموں کی تحقیق کر

a. یو ّفراہمّاعانتّمددکیلئے مالیّمیںّروزگارّاورّکے بینیفٹس،ّصحتّرہائشی اخراجات،ّضروریّ(او ڈبلیو)ّورکسّاونٹار

   کرنےکی پیشکش کرتا ہے۔ 

b. کیلئے مالی مدد فراہم کرتا ہے، نسخےکی ضروری رہائشی اخراجات  (یپ سیا ی)او ڈ سپورٹ پروگرام یٹیلیبیڈس ا ویاونٹار

بینائی کی نگہداشت کیلئے بینیفٹس، اور ان لوگوں کیلئے مالزمت ڈھونڈنے اور اسے برقرار رکھنے میں مدد  یات اور ادو

  فراہم کرتا ہےجو معذوری کا شکار ہیں۔

c. مالزمت سے محروم ہوجاتے  ریکے بغ یغلط یکرتا ہے جو اپنفراہم ّبینیفٹسان افرادکو  (ای آئی)ّانشورنس نٹیمپالئمیا

 (۔رکام کی کمی کی وجہ سے نکال دیا جاناپ مانےیبڑے پ ایّی، موسمیکم ی)مثال کے طور پر، کام ک ںیہ

d. ںیپروگرام کے بارے م قرضّشنیگریام کیلئےّرفیوجیوںّپروگرام یسے متعلق امداد یآبادکار اک ڈاینیحکومت ک 

  معلومات فراہم کرتا ہے۔

e. معذور افراد، بزرگوں، نئے آنے والوںاور بچوں،  خاندانوں، ینزڈینیتمام ک حکومت کینیڈا کے آمدنی میں معاونت کے پروگرام ،

  ّ۔یںہ ابیدست کیلئےّوںیاور سابق فوج

یوں کے شکار بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں: یوں یا بیمار  ان خاندانوں کیلئے جو نشو و نما اور/ یا جسمانی معذور

a. خاندانی گھر میں یا گھر سے باہر بچےکی خصوصی خدمات کیلئے ادائیگیاں ّ(چیاے ا سیا سی)ا ہوم ٹیسروسز ا شلیاسپ

یذیڈینشل پروگرام سے مدد حاصل نہ کر رہا ہو۔    کرنے میں مددکرتی ہیں جب تک بچہ ر

b.  معاونت  یکو مالخاندانوں والے یآمدن والیکم سے اعتدال  )اے سی ایس ڈی( کی مددکا پروگرامشدید معذوری والے بچوں

 کا شکار ہے۔ یمعذور دیجاسکے جو شد ایاخراجات کو پورا ک یکے اضاف نگہداشتّیبچےک سےیا یہے تاکہ کس افراہم کرت

 ال یا اس سے زائد ہیں: س 65ّںیعمر یجن ک کیلئےاہل بالغوں 

a. یورٹیکیس جینشن کے عالوہ، اولڈ ایپ یورٹیکیس جیہے۔ اولڈ ا یگیماہانہ ادائایک نشن یپ (او اے ایس)ّیورٹیکیس جیاولڈ ا 

 ّ:ںیآپ درخواست دے سکتے ہ کیلئےجن  ںیہبینیفٹس قسم کے  نیکے ت

I. اولڈ  یآپ ک ، توکم ہے یآمدن یاور آپ ک ںیرہتے ہ ںیم ڈاینیاگر آپ کّّ(:جی آئی ایس)ّنٹیمیانکم سپل ڈیگارنٹ

 جاسکتا ہے۔ ایشامل ک بینیفٹّکسیٹناقابل ماہانہ یہ ّںینشن میپ یورٹیکیس جیا

II. :نشن یپ یورٹیکیس جیپارٹنر اولڈ ا کامن الءّایّاتیح کیشر یسال ہے اور آپ ک 64-60عمر  یاگر آپ کّّاالؤنس

کے اہل ہوسکتے بینیفٹ حاصل کرنےّہیآپ  ے، تواہل ہ اک سپلیمینٹانکم  ڈیگارنٹوہ اور  ر رہا ہےوصول ک

 ۔ںیہ

III. بینیفٹ حاصل ّہیتو آپ  یں،ہ یا رنڈوے وہیسال ہے اور آپ ب 64-60عمر  یاگر آپ ک ّاالؤنس:ہ کیلئے پسماند

 ۔ںیکے اہل ہوسکتے ہکرنے

 

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.realtor.ca/en
https://www.realtor.ca/en
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
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
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 سواالتّپوچھےگئےّاکثر

یں 
 
  ّ؟حاصل کروں میں کیسے مددّیوںگیادائ یلوں کِبّ گری، خوراک اور دیوٹیلیٹی، ئےکرام

 ّ
 
کی ادائیگی سے رہ جانے والے ّیماض یاور اپن حاصل کرنے معلومات ںیکے بارے م اعانتی ہاؤسنگّںیساگا م یِمس

  Peelregion.ca/housingکیلئے ایک دفعہ کی مالی مددکیلئے ّیگیادائ یکیوٹیلیٹی، کرایہ اور مارگیج کے ِبلوں 

 پرجائیں۔

  اس بارے میں جاننےکیلئےکہ اگر آپ کو استعمال شدہ فرنیچرکی ضرورت ہے، توکوئی کمیونٹی ایجنسی آپ کو کس طرح

  پر جائیں۔   My Furniture Bank in Halton and Peelحوالہ دے سکتی ہے 

 ّےکیلئےنقشہ کو براؤز کرن کٹویانٹرا کیلئےّنکوںیب اور فوڈ وںفوڈپروگرامImmigrationPeel.ca پر جائیں 

  مندرجہ ذیل کے بارے میں جاننےکیلئےoeb.ca  یو انرجی بورڈپر یں: اونٹار  مالحظہ کر

i. یاورکم آمدن ںیہ کے استعمال کےکسٹمر یاگر آپ بجل (،او ای ایس پی)ّسپورٹ پروگرام یسٹیکٹریال ویاونٹار 

  ّ۔ںیہ ںیوالےگھر م

ii. لوںکے بِّ سیگ یاور قدرت یاگر آپ اپنے بجل (،یاے پ یا لی)ا پروگراممیں مددکا ّیتوانائ وں کیلئےوال یکم آمدن 

  ّمنقطع ہونےکا خطرہ ہے۔ سروسّیاور آپ ک ںیہ چھےیپ ںیم یگیادائ یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
https://www.peelregion.ca/housing/
http://www.mifb.ca/
https://www.peelregion.ca/planning-maps/foodprograms/foodprograms.html
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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 خدمات یک ینئے آنے والوں کے لئے آبادکار

 آپ پہلے جانتے تھے؟ ایک

مدد  ںیاور مسائل حل کرنے م صلےکرنےیتاکہ ان کو ف ںیہ ینئے آنے والوں کے ساتھ مل کر کام کرت ںیمیتنظ یخدمت ک یک یآبادکار .1

بان کوہ رہائش، ّجا سکے۔ ید ، لباس اور بہت کچھ نکنگیخدمات، ب یخدمات، قانون یک ی، ترجمے اور ترجمانںیکالس یروزگار، ز

بانوں م ہیّںیمیتنظ یخدمت ک کیّیآباد کار یبہت سّ۔ںیہ ڈھونڈتیّیتالش کرنےکے وسائل بھ  یکرتفراہم ّںیخدمات مختلف ز

  ۔ںیہ

یعے اکثر دھوکہ دہی کا خطرہ رہتا ہے۔ یہ جاننےکیلئےکہ  نئے آنے والوں کو مشتبہ فون کالوں، ای .2 میلوں، اور بہت کچھ کے ذر

یشن فراڈ سے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے     پر جائیں۔ Canada.ca/immigrationّامیگر

3. ّ
 
بان  یکہی جو ان  ںیلوگوں سے مالقات کرنےکا موقع فراہم کرتے ہ سےیگروہ نئے آنے والوں کو دوسرے ا یالثقافت ریکث ںیساگا م یِمس ز

نئے آنے والوں کو  ںیمیتنظ آبادکاری کی بہت سی۔ ںیتہوار، اور ان کے مذہب سے تعلق رکھتے ہ بات،یتقر یثقافت یبولتے، ان ک

معلومات  ںیکے مواقع کے بارے منےیحصہ ل ںیم کمیونٹیّیاپنان کو اور  تہواروں، وںیسرگرم یمدد کے ساتھ ساتھ سماج یخصوص

یداری کی جگہوں، بائیسکل چالنے اور  ۔ںیہ یفراہم کرت عبادت کے مقامات اور کمیونٹی کی ثقافتی لحاظ سے مناسب معاونت، خر

 پر جائیں۔  ImmigrationPeel.caاور بہت کچھ تالش کرنےکیلئے پیدل چلنے والے راستوں، ذرائع آمدورفت، 

4. ّ
 
تالش  اشیاءّلویگھرنے ملک کی اپ ایخوراک ضروری لحاظ سے  یجہاں آپ ثقافت ںیہ اسٹور /ںیدکان یبہت سار ںیساگا م یِمس

 ۔ںیسے رابطہ کر شنیسروس آرگنائز یآبادکارّیمقامےکیلئے اپنی ڈھونڈناسٹور /ّںیدکان مختلف اقوام کیّیبیاپنے قرّ۔ںیکرسکتے ہ

  

تالش  اءیاش یکھانےک بخشتازہ اور صحت  یسیمصنوعات ج یمصنوعات، اورگوشت ک یکّ، پھلوں، دودھوںیاسٹورز پر، سبزّیگروسر .5

یادہ قیمت والی اشیاء سب سے پہلے  ےکیلئےکرن یں۔ غذا کی شیلفوں کی قطاروں میں، ز یداری کر اشیاءکی باہر والی قطاروں سے خر

پر والے اور نیچے والے شیلفوں کو دیکھیں۔ گروسری اسٹورکے فالئیر آپ کو  آنکھوں کی اونچائی والی سطح پر رکھی ہوتی ہیں، اسی لئے او

یل پر ہے۔ یہاں ہدایات ہیں کہ 
 
 کم قیمت کی صحت بخش غذا کے کیا آپشنز ہیں۔بتاتے ہیں کہ کیا چیز س

متعدد  ویاونٹار لیگل ایڈّہے۔ ابیدست مددّیتو قانون کرسکتے ںیبرداشت نہ سیف یک لیوک کنیضرورت ہو ل یمددک یاگر آپ کو قانون .6

 ۔ںیسماعت شامل ہ یکر رفیوجیوں او شنیگریتنازعات، ام یمجرمانہ امور، خاندان ںیہے، جن م یمدد فراہم کرتکیلئے  مسائل یقانون

یو کے ڈرائیور الئسنس .7 کر سکتے ہوں یا  ڈرائیورالئسنس تبدیلکے ساتھ کسی دوسرے ملک/صوبےکا اپنا  ہو سکتا ہےکہ آپ اونٹار

 کہ آپ کو ایک نئے الئسنس کیلئے درخواست دینا پڑے۔ممکن ہے

8. Carassauga تاکہ مختلف ورثہ کے  رکیلئے مناسب ہے،لحاظ سے ہر عم یتہوار ہے جو خاندان یالثقافت ریکا سب سے بڑا کث ڈاینیک

 ائے۔ج ایتعاون کو فروغ د، احترام اور میافہام و تفہ انیکے درم ینزڈینیتمام ک

 

  

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/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/
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/
https://www.carassauga.com/
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 سواالتّپوچھےگئےّاکثر

ّ
 
 ؟ٹیسٹ کی تیاری کیسےکروںکے  تیشہر یڈیننیک ںیم

  یقہ جاننےکیلئے  ڈینیک ایمستقل رہائش یت کیلئے درخواست دینےکا طر پر   Canada.ca/immigrationین شہر

 جائیں۔ 

یں 
 
 ّسکتا ہوں؟ر سکتی/ معلومات کہاں سے حاصل ک دیمز ںیشروع کرنے کے بارے م یزندگ ینئ ںیم ویاونٹارم

 یو میں منتقل ہونے اور آباد ہونے، بشمول بینک اکاؤنٹس کی معلومات، ہاؤسنگ، مالزمتوں، اسکولوں، چائلدکیئر،  اونٹار

پر  Ontario.caصحت کی نگہداشت، ڈرائیورالئسنسز اور بہت کچھ کے بارے آپ کو درکار ہر چیز کی تالش کرنےکیلئے 

یں۔ِلنک  ”New to Ontario“جائیں اور   پر کِلک کر

  ،ینٹ سروس تالش کرنے یت کیسےحاصل کرنی ہے، اپنےعالقے میں امیگر مستقل رہائشی کارڈ یا کینیڈا کی شہر

پر  Canada.ca/immigrationاورکینیڈا میں اپنے پہلے ٹیکس سال کے بارے میں جاننےکی معلومات کیلئے 

یں۔ ”New immigrants“جائیں اور     پرکِلک کر

 یو میں کامیابی سے آباد ہونےکے بارے میں اونٹ بانوں 300ار میں معلومات اور وسائل کیلئے  سے زائد مختلف ز

Settlement.org  پر جائیں۔ 

 حوالہ جات کیلئے معلومات اور  ںیخدمات کے بارے م حکومتی، صحت سے متعلق اور سوشل، کمیونٹیّیکویاونٹار

211Ontario.ca  یں۔   1-888-340-1001یا  211پرجائیں یا   پرکال کر

 کیلئے معلومات حاصل کرنے کیلئےنئے آنے والے نوجوانوں  ںیم ویاونٹارNewYouth.ca ںیجس م ںیالحظہ کرم 

 ّ۔ںیشامل ہ زپوسٹنگ ونٹیمالزمت اور ا زی، نوزیڈیپر ومسائل ّہخدمات اور وسائل، نوجوانوں سے متعلق

ی ساگا
 
 ں؟یہ یل سکتخدمات کہاں سے مِّ یک یآبادکار ںیم مجھے ِمس

 یجن ی ساگا ر
 
ےکیلئے  معلومات حاصل کرن ںیخدمات کے بارے م آنے والوں کینئے ّںیم ِمس

ImmigrationPeel.caّّ خدمات  یبیقراپنے تاکہ آپ  ںیکر کیچ سروسز کا نقشہ یونٹیکم کٹویانٹراّاان کپر جائیں۔

خدمات، عبادت  ی، قانونخدماتمالزمت کی خدمات، کی ّیآبادکار نئے آنے والوں کیّںیجن م ہ حاصل کر سکیںنقش اک

 ّاور بہت کچھ شامل ہے۔سے متعلقہ پروگرامنگ ، نوجوانوں سنکی، فوڈ بںی، پناہ گاہبخش ہاؤسنگ منفعت ری، غںیگاہ

 ی ساگا
 
خدمات  یکآبادکاری اسکول بورڈ دکیلئے مد ںیکرنے م ڈجسٹیا ںیم کمیونٹیّینئے خاندانوں کو اپن ںیم ِمس

  ّ۔ںیکرتے ہ شیپ

 ں؟یہ یخدمات کہاں مل سکت یاور قانون لیوکل مجھے قاب

 مدد حاصل  یاور قانون ںیس الئن پر کال کرسکتے ہسپرکرائ 5255-947-855-1، آپ ںیصورت م یبحران ک یکس

 ۔ںیسے بات کرسکتے ہ سریآف شنیانفارم یقانون کیلئےکرنے

 بانوں م ائدسے ز 300ہے۔  یمدد فراہم کرت کیلئےمسائل  یمتعدد قانون ویاونٹار ڈیا گلیل کیلئے اس نمبر پرکال مدد ںیز

یں   8258ّ-668-800-1کر

 ی ساگا
 
فت قانونی معلومات، مشورے اور ّیونٹیڈفرن کماینڈ ّلیپِّ نارتھسروسز اور  گلیل یونٹیکم ِمس

ُ
لیگل سروسز برائے م

ی ساگا کےکم
 
یں۔ legal clinics in Peel regionآمدنی والے رہائشیوں کی نمائندگی کیلئے  ِمس ّمالحظہ کر

یو( )ایچ اے ایل سی او( ایک غیر منفعت بخش کمیونٹی پر مبنی قانونی کلینک ہے  ایچ آئی وی/ ایڈز لیگل کلینک )اونٹار

یو میں ایچ آئی  فت قانونی خدمات فراہم کرتی ہے۔ اونٹار
ُ
یو، کینیڈا میں ایچ آئی وی/ ایڈز کے شکار لوگوں کیلئے م جو اونٹار

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/translated-information/
https://settlement.org/
https://settlement.org/
https://211ontario.ca/211-topics/newcomers/
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.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/
https://www.halco.org/


 

ّ یرہنما کتابچہ برائے سٹ لئےیصحت اور سوشل سروسز ک انئے آنے والوں کمددگار وسائل کے لنکس کے ساتھ  
 
کے آن الئن ورژن تک  ساگا یآف ِمس

بانی رسائی حاصل کرنےکیلئے براہِّ پر جائیں۔ آپ اس رہنما کتابچےکو دوسری ّّ/https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguideّمہر

بانوں میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔  ز

 

ہے۔ ہالکو سے وی کا شکارکوئی بھی کسی قانونی مسئلے کے بارے میں ایچ اے ایل سی او )ہالکو( سے رابطہ کر سکتا 

ید معلومات کیلئے، ٹول فری نمبر  یں۔ 8889-705-888-1قانونی مدد حاصل کرنےکے بارے میں مز  پرکال کر

 ّل کیلئے وسائ یمقام دیمزimmigrationpeel.ca ّپرجائیں۔

ّ

ّ

ّ

 

 کا اعتراف کرنااپنے شراکت داروں 

ّ یرہنما کتابچہ برائے سٹ لئےیصحت اور سوشل سروسز ک انئے آنے والوں ک
 
ّّا،ساگ یآف ِمس

 
ورک،  ٹین شنیگریانٹ لتھیہالٹن لوکل ہا ساگ یِمس

یجن آف ِپیل گروپ،  یجیٹیاسٹر وکمرین لیپِّ ّسےشراکت  درمیانکے ّ(Dr. Sundeep Banwatt)بنواٹ  پیڈاکٹر سندر او پبلک ہیلتھ   -ر

 تشکیل دیا گیا تھا۔

یب سائٹوں سے بہت سے اہم آن الئن وسائل کا حوالہ دیا ہے، بشمول:  ہم نے اس رہنما کتابچہ کے شروع سے آخر تک، مندرجہ ذیل و

 www.immigrationpeel.ca   

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

 www.canada.ca/newcomerservices  

 www.settlement.org  

www.211ontario.ca  

 www.peelregion.ca 

 

  :یاعالن دستبردار

 قیکا مطلب رہنما کتابچےکے تخل تیشمول یمعلومات ک ںیاور اس کے پروگراموں اور خدمات کے بارے م میتنظ یکس ںیاس رہنماکتابچے م

ّہے۔ لئےیکتابچہ صرف معلومات کے مقاصدک ہیکرتا ہے۔  ینشاندہ یک یکم یک قیتوث یان کا خروج  ان ک یہے، اور نہ ہ ںینہ قیتوث یکاروں ک

ڈھانچہ اور رسائی  یں۔ درستی، صفحےکاہ یکرت شیپ ںیتیصالح یترجمے ک ںیسائٹ بیکچھ ودی گئی ّںیسائٹ م بیکہ اس و ںینوٹ کر

یب سائٹوں کے مالکان کی ذمہ داری ہے۔ بانوں میں مختلف ہو سکتی ہے اور یہ و  مختلف ز

 

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

