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  با سالم ؛

 

تقدیم به شما  با عنوان همه چیز در مورد کشور کانادا،  مجموعه دانش و زندگیاز  25کتاب شماره 
  .باشدبراي شما مفید و کاربردي امیدوارم این کتاب .خواننده محترم

  

  "کتابهاي الکترونیکی دانش و زندگی را به دوستانتان معرفی کنید " 

 .مشتاقانه منتظر دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان می باشم

 

  

  

 

             
 رضا فریدون نژاد

 

 

 

به جمع دوستان دانش 
و زندگی در کلوب 

  بپیوندید

به جمع دوستان دانش و 
زندگی در فیسبوك 

  بپیوندید

 نظرات و پیشنهادات
خود را براي من ارسال 

  کنید

در وب سایت اختصاصی 
دانش و زندگی کتابهاي 

  متنوع را رایگان دانلود کنید

  
      

http://www.cloob.com/name/dzbook
https://www.facebook.com/dzbook.ir
mailto:rezaf1390@gmail.com
http://www.dzbook.ir
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  اطالعات عمومی
 معرفی کشور کانادا 
 نام کانادا 
 کانادا تاریخ 
 کانادا و تقسیمات کشوري جغرافیاي سیاسی نقشه  
 اقتصاد کانادا  
  آب و هواي کاناداجغرافیا و   
 تاریخ کانادا   
 حکومت کانادا   

  
  اطالعات جامع زندگی در کانادا

 درباره ي فرهنگ کانادا  
  درباره ي بهداشت و درمان در کانادا  
 شهروندي کانادا 
 اشتغال در کانادا  
 امور بیمه در کانادا   
 پول و بانکداري  
 مسکن در کانادا  

  
   کاناداتحصیل در اطالعات جامع 

  درباره سیستم آموزشی در کانادا  
 مقاطع تحصیلی در کانادا  
 یالت تکمیلی در کاناداتحص  هاي دوره 
  دالیل عمده تحصیل در کشور کانادا  
 تحصیلی کانادایی ارزیابی مدارك  
 کانادا   هاي دانشگاه  تحصیلی  مدارك  ارزشیابی  چگونگی  جدول 
 دانشگاه هاي کانادا  
 اخذ ویزاي تحصیلی  
 وام هاي تحصیلی  
 برنامه CIMP  

 
 اطالعات ویزاي کانادا

 کانادا يشرایط اخذ ویزا 
  روش هاي مهاجرت به کانادا 

 
   کانادامزایا و مسائل نا خوشایند مهاجرت به 

 زندگی قانونی 
 آرامش 
 اقتصاد در کانادا 
 حمایت دولت 
 طبیعت 
 فرصت هاي شغلی 
 آموزش کودکان و نوجوانان 
 تنوع فصلی  

 استاندارد زندگی 
 احترام به مهاجران 
 آینده ي اقامت در کانادا و پاسپورت کانادایی 
 مواد غذایی 
 بررسی برخی مسائل نا خوشایند براي مهاجرین درکانادا 
 مالیات 
 مجبورید از صفر شروع کنید 
 موسسه آموزش رانندگی  
 دوره هاي جستجوي شغل 
 دوره هاي آموزش تاریخ ، جغرافی و سیاست هاي کانادا 
 سازگاري با کاربرد هاي جدید اجتماعی 
 کفش هایتان را در بیاورید 
 وقت شناس باشید 
 سرما 
 تفاوت در ارزش پول 
 زندگی روزمره در کانادا 
 انادا واحد اندازه گیري در ک  
 عبورومرور در کانادا 
 متروي مونترال 
 سیستم هاي تلفن در کانادا:    
 اینترنت در کانادا 
 هزینه هاي زندگی در کانادا 
 خرید کردن در کانادا 
 استعمال دخانیات در کانادا: 
 اداره ي پست در کانادا 
 فعالیت هاي مذهبی در کانادا 

  
  اطالعات متفرقه و خواندنی 

 10  کشور کانادادلیل براي انتخاب  
 انتخاب محل زندگی در کانادا  
 عادات افراد موفق در کانادا 
 مهاجرین  استراتژي هاي موفقیت 
  برخی از دالیل دانستن زبان فرانسه 

  برخی از امکانات در نظر گرفته شده براي افراد مقیم کانادا
  معرفی چند ایالت مهم کانادا

  ایالت کبکدر مورد  
  آلبرتادر مورد ایالت  
  انتاریودر مورد ایالت   

 )تصویري(عجایب هفتگانه کانادا

 مکان دیدنی مونترال کانادا  10

  در یک نگاه کشور کانادا
  یبا مجموعه دانش و زندگارتباط 
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  اطالعات عمومی
  معرفی کشور کانادا

 

غرب به  کانادا شمالی ترین کشور قاره ي آمریکا و دومین کشور بزرگ جهان است که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از شرق به اقیانوس اطلس، از
برابر  6ور کانادا از نگاهی دیگر کش. کیلو متر مربع می باشد 9٫984٫640مساحت کلی کشور کانادا . اقیانوس آرام و از جنوب به کشور آمریکا منتهی می شود

کانادا کشوري با نظام پادشاهی مشروطه مبتنی بر دموکراسی پارلمانی . کانادا یکی از زیباترین کشورهاي جهان می باشد.برابر کشور انگلیس است 40ایران و 
ت و سه ناحیه تشکیل گردیده که داراي دولتهاي ایال 10کانادا از . ملکه داراي مقامی تشریفاتی است و نخست وزیر باالترین مقام رسمی کشور می باشد. است

 Central, West Coast, Atlanticمنطقه اصلی به نامهاي 5محلی تحت حاکمیت مرکزي دولت فدرال کانادا می باشد، از نظر جغرافیایی کانادا به 
Prairies, North, تقسیم گردیده. 

مونترال . میلیون جمعیت بزرگترین شهر کانادا است 5.5تورونتو با . رونتو، مونترال، ونکوور میباشدپایتخت این کشور اتاوا و بزرگترین شهرهاي آن به ترتیب تو
ونکوور در غرب کانادا زیباترین و بهترین شهر جهان به انتخاب سازمان ملل  .مرکز ایالت کبک، بزرگترین شهر فرانسوي زبان جهان پس از پاریس می باشد

کیلومتر طوالنی ترین مرز بدون  7000که با (کیلومتري مرز این کشور با ایاالت متحده آمریکا  250عیت کانادا در حاشیه اکثر شهرهاي پر جم. متحد است
. کانادا کشوري بسیار ثروتمند و داراي باالترین نرخ رشد اقتصادي در بین کشورهاي صنعتی جهان است. واقع گردیده اند) دفاع میان دو کشور در جهان است

رتبه هاي اول تا پنجم جهان در زمینه . داراي منابع عظیم شناخته شده نفت و گاز و همچنین بزرگترین صادر کننده مواد معدنی در جهان می باشدکانادا 
را بودن یک پنجم آبهاي در زمینه کشاورزي کانادا با توجه به دا. تولید اورانیوم، روي، نیکل، تیتانیوم، آلومینیوم، مس، طال، سرب و نقره متعلق به کانادا است

کانادا سالهاست . شیرین جهان و نیز دشتهاي وسیع و حاصلخیز بزرگترین تولید کننده مواد غذایی، سبزیجات، گوشت، فرآورده هاي لبنی در جهان می باشد
سطح . مرفه امروز کانادا را تشکیل داده اند برگزیدگان بیش از دویست ملیت جهان جامعه. از طرف مجامع جهانی به عنوان بهترین کشور دنیا انتخاب می شود

طبیعت زیبا و ترکیب چند فرهنگی کانادا زمینه بسیار  باالي زندگی، آمار پائین جرم و امنیت باال، آموزش رایگان تا عالی ترین سطوح، بیمه درمانی فراگیر،
  .مذهب و جنسیت فراهم نموده استمناسبی را براي شروع یک زندگی جدید بدون هرگونه تبعیض از نظر نژاد، ملیت، 

، قطب شمالو دومین کشور پهناور جهان است که بخش زیادي از خاك آن به دلیل سرماي هوا و نزدیکی به  آمریکاي شمالی کشوري در شمال قاره کانادا
هاي ایالتی و فرماندار کل  و مجلس سنا و عوام، دولتساختار حکومت در کانادا از پادشاه یا ملکه بریتانیاي کبیر، دولت محوري فدرال، د. است خالی از سکنه

 .گیرند رأي دهندگان کانادا و شهروندان نیز در قاعده این هرم قرار می. است کند، تشکیل شده که به عنوان نماینده ملکه الیزابت ایفاي نقش می

ناحیه توسط  3استان و  10این کشور با دارا بودن . یابد و ضمانت اجرایی میاست که قانون به امضا و به نام او رسمیت  الیزابت دومپادشاه کشور کانادا ملکه 
این کشور از غرب و شرق به . اند شود، که در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفته و کاناداي متحد را پدید آورده هاي مستقل از هم اداره می دولت
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 ایاالت متحده آمریکاشود و از جنوب و شمال غرب با  محدود می شمالگانو قاره  منجمد شمالیاقیانوس و از شمال به  اقیانوس آرامو  اقیانوس اطلس
درصد از  90نزدیک به . ترین کشور جهان است، اما جمعیت آن تنها حدود یک پنجم جمعیت روسیه است هرچند کانادا پس از روسیه بزرگ. است همسایه

 .کنند کیلومتري مرز آمریکا زندگی می 200جمعیت این کشور تا فاصله 

اي که آمریکا و کانادا بزرگترین رابطه  نزدیکی جغرافیایی این کشور، به آمریکا سبب شده تا روابط اقتصادي کانادا و آمریکا بسیار گسترده باشد، به گونه
با این حال این رابطه اقتصادي قوي، . دیگري در جهان بیشتر است اقتصادي را در جهان دارند و حجم معامالت این دو کشور با هم از معامالت هر دو کشور

کانادا منابع . هاي آمریکایی در نزدیکی مرز دو کشور یکی از این مضرات است آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه. است مضراتی هم براي کانادا در پی داشته
در آن قرار دارد، معتدل  ونکوورالبته آب و هوا، در بخش جنوب غربی، جایی که شهر . است آب و هواي آن سرد و در بیشتر نقاط قطبی. طبیعی فراوانی دارد

کنترل آن را در  انگلیسدر این سال . مستعمره فرانسه بود 1713این کشور تا سال . ترین آبشار جهان هم در این کشور قرار دارد ، عریضآبشار نیاگارا .است
 سلطنت مشروطهکنفدراسیون کانادا، زیر تشریفات . است المنافع مشترك کشورهاي همسوداین کشور عضو . تقالل یافتکانادا اس قرن نوزدهمدر . دست گرفت

 .شود اداره می پادشاهی متحدهمرتبط با 

 نام کانادا

شود،  اکنون با نام شهر کبک شناخته می، ساکنین این منطقه که 1535در سال . آید می» سرپناه«و یا » دهکده«به معنی  Kanata نام کانادا از کلمه قدیمی
کارتیر کلمه کانادا را هم براي آن دهکده  .از این کلمه استفاده کردند تا نشانی این محل را به ژاك کارتیر که مقصدش به سمت دهکده استاداکونا بود، بدهند

  .ها نیز با همین عنوان کانادا شناخته شد در نقشه 1547ال در س .کرد گفتند استفاده می اي که در آن زمان به آن دونا کونا می و هم کل منطقه

 کانادا تاریخ

ترین  شناسی در شمالی هاي باستان آثار بدست آمده از زندگی نخستین بومیان کانادایی که در بخشی از این کشور به مدت طوالنی ساکن بودند و نیز بررسی
 ، جان کابوت1497در سال . سال پیش برمی گردد 9500ترین بخش به  سال پیش در جنوبی 26500دهد که زندگی در آن به  نشان می بخش کشور، یوکان

 در نزدیکی شهر مونترال به دهانه رود سن لوران سال بعد، ژاك کارتیه 40حدود . ایجاد کرد پس از رسیدن به سواحل نیوفوندلند، یک مستعمره بریتانیایی
مستقر شدند، در حالی که فرانسویان  خلیج هادسنبیشتر در سواحل دریا و  از آن پس، مهاجران بریتانیایی. نهاداي فرانسوي بنا  قدم گذاشته و مستعمره

 .را نیز در اختیار گرفت) کنونی ایالت کبک( نشین کانادا کنترل بخش فرانسوي ، بریتانیا1783در سال . دبیشتر به سوي مناطق داخلی کانادا روان شدن
کنفرانس شارلوت  .با قرارداد پاریس مرز مشترك کانادا و آمریکا تعیین گردید که خط مرزي تعیین شده از آتالنتیک تا دریاچه چوب ها کشیده می شد 1783در سال 

با شرکت نمایندگان ایالت هاي کانادا، پرنس ادوارد آیلند، نوااسکشا و ) مرکز ایالت پرنس ادوارد آیلند(در شارلوت تاون  1864تاون، کنفرانسی بود که در سپتامبر 
هیات هاي نمایندگی شرکت کننده در کنفرانس موافقت کردند که . ردرا بنیاد گذا) به صورتی که اکنون وجود دارد(نیوبرونزویک تشکیل گردید و اساس بوجود آمدن کانادا 

بنابراین پس از دومین . بهترین حالتی است که منافع همگی را تامین خواهد کرد) نوااسکوشا، پرنس ادوارد آیلند و نیوفانلند(فدراسیونی از ایالت هاي کانادا و سواحل شرقی 
 .در لندن گرد هم آمدند 1866کردند، براي کسب نتیجه قطعی و تعیین جزییات در سال  در کبک برگزار 1864کنفرانس که در اکتبر 

ایالتی قدرت رسیدگی و کنترل در این گردهمائی مقرر شد که کنترل مسائل دفاعی ، بازرگانی و سایر مواردي مربوط به منافع ملی، به عهده دولت فدرال باشد و دولت هاي 
 .را داشته باشند... راه ها ، آموزش و  مسائل و مطالب محلی خود نظیر

در اول جوالي . قانونی جهت انجام این کار تصویب نمود که قانون شمال آمریکاي شمالی نامیده شد 1867دولت انگلستان از این موافقت نامه استقبال کرد و در مارس 
انجام شده در قانون مزبور، متحد شده و حکومت کانادا را تاسیس کردند و جان مک دونالد  چهار ایالت نووا اسکوشا، نیوبرانزویک ، انتاریو و کبک بر اساس توافق 1867

  .بعنوان اولین نخست وزیر انتخاب شد
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  کانادا و تقسیمات کشوري جغرافیاي سیاسی نقشه

  
هاي  تواند برنامه زمان، دولت فدرال می هم. پردازند مالیات میآوري  به جمع دولت فدرالهاي اجتماعی کشور هستند و همراه  دار چرخاندن برنامه ها عهده استان

هاست،  دار میزان کردن ثروت میان استان دولت فدرال عهده. هاست ها با خود استان ملی خود را به سرتاسر کشور معرفی کند، ولی اختیار شرکت در این برنامه
گذاري  ها و قلمروها مجلس قانون تمامی استان. کند هاي ندار پخش می دارا را میان استانهاي  ساله مقداري از درآمدهاي استان و براي این منظور همه
  .مخصوص خود را دارند

 ترین مهم. این آزادي عمل در نزد قلمروها کمتر است ها در مجموع استقالل زیادي از دولت مرکزي دارند، اما، درجه استان. است قلمرو تقسیم شده 3استان و  10کانادا به 
کبک، آلبرتا، بریتیش کلمبیا، مانیتوبا، نیوبرانزویک، نیوفاندلند و . باشد که شهرهاي تورنتو و اتاوا در آن قرار دارد استان از لحاظ اقتصادي و سیاسی، استان انتاریو می

  .شمال غرب، نوناووت و یوکان است وي آن خطقلمر 3. هاي این کشور هستند پرینس ادوارد و ساسکاچوان استان البرادور، نووااسکوشیا، اونتاریو، جزیره
کیلومتر تا  250مردم کانادا در شهرهایی که کمتر از  ٪80حدود . جمعیت کانادا بر طبق آخرین گزارش اداره آمار کانادا ، بیش از سی و سه میلیون و ششصد هزار نفر است

  .کنند مرزهاي آمریکا فاصله دارند زندگی می

هستند و با هم بیشتر درآمد را از دست فدرال ) کمکهاي مالی(هاي اجتماعی، مثل مراقبت هاي بهداشتی، آموزش و پرورش و رفاه عمومی  رنامهها، مسئول اکثر ب استان
یاست هاي ملی را در تواند س دولت فدرال، با اعمال قدرت خود می. کنند، که این اصل تقریباً در میان ساختار حکومتی کشورهاي متحد در جهان، وجود دارد دریافت می

توانند آنها را نادیده بگیرند، اما این مسأله در عمل به ندرت اتفاق  الحاقی بهداشت کانادا؛ که البته مسئولین استانی می مناطق استانی نیز، به اجرا بگذارد، مثل الیحه
خدمات و اخذ مالیات، در میان  ان ببخشد که استانداردهاي برابري در مورد ارائهتوسط دولت فدرال صورت گرفت تا به مردم اطمین )حقوق(ها  برابر سازي پرداختی.افتد می

 .شود هاي فقیر و غنی، ارائه می استان

کنند، به  نخست وزیر است را انتخاب می شوند و ریاست آن به عهده ها انتخاب می مقننه که از سرتاسر ایاالت و استان هاي این کشور اعضاي قوه تمام استان
ٔ هر استان همچنین داراي یک بخش است که نماینده. شود روشی که خود نخست وزیر انتخاب میهمان  ملکه الیزابت است، همانند استاندار کانادا، که به  ◌

  .شود شود که در سال هاي اخیر، در اینباره با دولت هاي استانی نیز، مشورت می پیشنهاد نخست وزیر کانادا به این سمت منصوب می
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  کانادااقتصاد 

کشور اول تولید کننده  10کانادا در بین  .شود و اقتصاد آن از تنوع و گوناگونی فراوانی برخوردار است کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهاي جهان محسوب می
ادا می تواند به مواد غذایی، چوب، کاغذ، از تولیدات کشور کان. استان کبک و انتاریو قرار دارند 2بیشترین شرکت هاي تولیدي کانادا در . دنیا قرار می گیرد

   .تولیدات فلزي، صنایع شیمیایی و نفت اشاره کرد

این کشور داراي اقتصاد بازار آزاد است که نسبت به ایاالت متحده وابستگی  .است G8) 8(و گروه  OECD کانادا عضوي از سازمان مشارکت اقتصاد و توسعه
کانادا از قدیم االیام، نسبت به کشورهاي همسایه جنوبی اش . قتصادي دولتی آن کمتر از اکثر کشورهاي اروپایی استبیشتري به دولت دارد، ولی مداخالت ا

ع شده است، از سرانه رشد ناخالص کمتري براي محصوالت داخلی خود برخوردار بود، که بدین ترتیب ثروت ناخالص ملی به صورت برابري در میان مردم توزی
  .این میزان رشد اقتصادي نسبت به رشد اقتصادي اروپاي غربی بیشتر استکه با این وجود 

 
وچک شد و در دهه هاي گذشته، پس از گذراندن دوره اي از اغتشاش، اقتصاد این کشور به سرعت پیشرفت کرد و نرخ بیکاري پایین آمد و دولت بزرگ آن ک

یکی . ایه بازار، الگوي تولید و استانداردهاي زندگی بسیار شبیه به اقتصاد ایاالت متحده استامروزه سیستم اقتصادي این کشور بر پ. به دولت فدرال بدل شد
 .ه کاال می باشداز تفاوت هاي قابل تشخیص در ساختار اقتصادي آمریکا و کانادا این است که کانادا بیشتر صادرکننده است اما آمریکا بیشتر یک وارد کنند

 فظه کارتر از بانک هاي آمریکا هستندهمچنین بانک ها در کانادا محا
 

کشور اول صنعتی جهان قرار گرفته است، اقتصاد کانادا دیگر به صورت انحصاري وابسته به منابع طبیعی نمی باشد و از طریق  10از آنجائیکه کانادا در میان 
  .اساس دانش روز استاقتصاد این کشور به صورت فزاینده اي متنوع و بر . نوآوري و فن آوري رو به رشد است

سایر بخش هاي . بیشتر صنعت تولیدي کانادا در اونتاریو و کبک واقع شده اند، جایی که تولید وسایل موتوري شامل بزرگترین بخش در این صنعت است
 .پتروشیمی و شیمیایی تولیدي مهم عبارتند از غذا و نوشیدنی، کاغذ و محصوالت وابسته، فلزات اولیه، فلزات از پیش ساخته شده، محصوالت

ایالت آتالنتیک داراي صنعت شیالت، جنگل و معدن می باشد، . مناطق آتالنتیک، پراریر، پسیفیک بیشترین منابع طبیعی وابسته به اقتصاد را دارا می باشند
 .نگل داري، معدن و صنعت توریست می باشدبخش هاي اولیه بریتیش کلمبیا شامل ج. ولی ایالت پراریر وابسته به کشاورزي و سوخت هاي معدنی می باشد

وسایل نقلیه، محصوالتی با فن آوري باال، نفت و گاز طبیعی، فلزات و محصوالت بر گرفته شده از جنگل و مزارع اشاره : از صادرات عمده کانادا می توان به
 .کرد

آهن و فوالد، (زات صنعتی مخابراتی و الکترونیکی، لوازم اتومبیل، مواد صنعتی ماشین آالت و تجهی: آنچه که واردات عمده کانادا را دربرمی گیرد، عبارتند از
 ).محصوالت تولیدي و غذا ،فلزات گران قیمت، مواد شیمیایی، پالستیک، پنبه، پشم و سایر منسوجات

صنعت نفت خام و چوب بري هم در این کشور جزء این کشور از نظر اهمیت دادن به بخش صنایع پایه با دیگر کشورهاي جهان اول تفاوت هایی دارد و دو 
کانادا داراي ذخایر . کانادا یکی از معدودترین کشورهاي پیشرفته اي است که صادرکننده انرژي خالص در جهان است. ترین صنایع به حساب می آید مهم

در منطقه وسیع اتاباسکا تارسندز، منابع نفت و . و ساسکاچوان استوسیعی از گاز طبیعی در سواحل شرق و منابع بزرگ گاز و نفت در آلبرتا، بریتیش کلمبیا 
در کبک، بریتیش . گاز فراوانی است که با استخراج آن ها، کانادا به دومین کشور داراي ذخایر نفت و گاز در جهان بعد از عربستان صعودي تبدیل شده است

 .اي از آن می شود گسترده  الکتریکی ارزان است و از آنجا که به ضرر محیط زیست نیست، استفادهکلمبیا، نیوفانلند و البرادور، انتاریو و مانیتوبا، انرژي 
 

ترین عرضه کنندگان غالت مثل گندم و  این کشور همچنین یکی از عرضه کنندگان اصلی محصوالت کشاورزي است که منطقه استپ این کشور یکی از مهم
 .کننده اورانیوم و روي و بسیاري از محصوالت منابع طبیعی همانند طال، نیکل، آلومینیوم و سرب است-تولید ترین کانادا بزرگ. انواع دیگر در دنیاست

 
عادن، از راه اگر نگوییم اکثر شهرها ولی تعداد زیادي از مردم شهرها در بخش شمالی که انجام کشاورزي در آن مشکل است، به خاطر نزدیکی به منابع و م

کانادا همچنین داراي بخش صنایع نسبتاً بزرگی است که در کبک و انتاریو جنوبی قرار دارد که . فاده از منابع چوب زندگی می گذرانندصنعت معدن و با است
 .صنعت اتومبیل سازي در آن اهمیت خاصی دارد

ارت آزاد میان آمریکا کانادا، باعث افزایش قابل توجهی قراردادهاي تج. کانادا وابستگی باالیی به بخش تجارت بین المللی خصوصا تجارت با ایاالت متحده دارد



 WWW.DZBOOK.IR       فهرست                                                                                                    مورد کشور کانادا   همه چیز در

 

  رضا فریدون نژاد: گردآوري و تنظیم کننده                                         .یگرد قانونی داردپو بوده ممنوع فروش و هرگونه تغییر در محتواي این کتاب  7
 

از سال . پذیرددر برقراري مناسبات اقتصادي و تجاري با ایاالت متحده شد، و امروزه نیز بیشترین سرمایه گذاري خارجی در کانادا توسط آمریکا صورت می 
همچنان  8رد امور اقتصادي و رشد ناخالص محصول داخلی در میان اعضاي گروه ، کانادا مؤفق شد که از رکود اقتصادي فاصله بگیرد و از نظر کارک2001

 .نشان می دهد 2008تا  1960نمودار زیر نولید ناخالص محصول داخلی از سال . بهترین باقی بماند و این بیانگر ساختار استخدامی قوي این کشور است
 

در حال حاضر زنان با تحصیالت دانشگاهی در کانادا به سمت . ه کارهاي تخصصی را پیدا کنندافزایش سطح تحصیالت زنان باعث شده آنها امکان اشتغال ب
طی یک دهه گذشته شرایط اقتصادي کانادا تغییرات . اند هایی نظیر علوم، تجارت و امور مالی، مشاوره مدیریت، حسابداري و تبلیغات گرایش پیدا کرده حرفه

  .زیادي داشته است
اند، طبق آمار سال  زنان کانادایی با اعتماد به نفس خاصی که پیدا کرده. هاي این دگرگونی، رشد حضور زنان در اقتصاد این کشور است جنبه ترین یکی از مهم

و برابر رود طی یک دهه آینده این تعداد د وکار کوچک در کانادا در مدیریت و تملک زنان است و انتظار می هزار شرکت یا کسب 137، در حال حاضر 2007
نکته بسیار جالب در مورد وضعیت کارآفرینی زنان این است که نیمی از زنان در خانه . هزار زن کارآفرین مشغول فعالیت هستند 821در کانادا حدود . شود

رسانند و این میزان  کشور سود میمیلیارد دالر به اقتصاد این  18در مجموع زنان هر سال . دهند هاي شغلیشان را در منزل انجام می کنند و فعالیت کار می
 .شود یک از کشورهاي پیشرفته جهان مشاهده نمی حضور در اقتصاد و کارآفرینی در هیچ

 
ها به ایجاد  هاي مدیریت خدمات، خدمات آموزشی و تخصصی، خدمات فنی و علمی بسیار فعال هستند و به طور عمده در همین حوزه زنان به ویژه در بخش

در حال . هاي آموزشی پس از دیپلم هستند همچنین نیمی از زنان کارآفرین و خوداشتغال کانادایی داراي مدرك دانشگاهی یا دوره. دازندپر وکار می کسب
کشور در سال  وزیر این با توجه به نقش رو به رشد زنان در اقتصاد کانادا نخست. اند وکار براي بیش از دو میلیون نفر شغل ایجاد کرده حاضر زنان با ایجاد کسب

روي زنان در حوزه  ها و مشکالت پیش فرمان تاسیس گروهی ویژه را براي تسهیل کارآفرینی زنان صادر کرد، وظیفه این گروه شناسایی چالش 2003
 .نظیر تامین اعتبار کارآفرینی است هایی هاي آموزشی براي زنان در زمینه حل براي رفع این مشکالت، برگزاري برنامه کارآفرینی و نیز اشتغال به کار و ارایه راه

ایتا وضعیت شرایط اقتصادي کانادا با توجه به اینکه استان هاي این کشور در بسیاري از سیاست ها مستقل هستند، هر یک شرایط خاص خود را دارند و نه
حرکت آرام تقریبا از اقتصاد آمریکا شروع شد و اقتصاد رکودي که با یک . اقتصادي کانادا برآیندي از مجموع وضعیت اقتصادي تمام استان ها خواهد بود

کشورها کامال جهان را مورد تاثیر قرار داد، همچنان علیرغم تزریق پول هاي فراوان به اقتصاد کشورهاي بزرگ اقتصادي و کمک هاي دولتی به اقتصاد این 
ایالت هاي کانادا چون استان ساسکاچوان و نیوفاندلند و البرادور نه تنها با بحران ولی اینطور که از اخبار شنیده شد، وضعیت اقتصادي برخی . مهار نشده است

  .جدي روبه رو نشد، بلکه در پاره اي موارد با رشد نیز مواجه بوده است

  

 در شب تورنتوتجاري مرکز شهر  منطقه

و  صنایع معدنی، کاغذو  چوب، صنایع غذایی، نفتو  شیمیایی صنایع، خودروسازيهمچون (این کشور داراي منابع معدنی غنی، صنایع پیشرفته  همچنین
 .است) توتونو  سبزیجات، میوه، هاي روغنی دانه، گندماز جمله (و محصوالت فراوان کشاورزي  )شیالتفلزي و 
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اد و ستد به ایاالت متّحده این کشور از نظر صنعت و فناوري، کشوري پیشرفته است که سیستم اقتصادي آن به شدت به خصوص در بخش بازرگانی و د
وابستگی این کشور به بخش منابع طبیعی  -اقتصادي پیچیده و بلند مدتی را با این کشور داشته باشد  وابسته است، به نحوي که باعث شده این کشور رابطه

 .باشد گرانبهایش نیز بسیار زیاد می

   آب و هواي کاناداجغرافیا و 

  

ه می کنند و با توجه به مساحت وسیع و تنوع جغرافیایی کانادا، ساکنین این کشور آب و هواي جنگل هاي بارانی گرمسیر تا مناطق منجمد و قطبی را تجرب
ه سانتی گراد در درج 38دماي هوا در چمنزارهاي مناطق جنوبی استان آلبرتا ، مانیتوبا و ساسکاچوان از . چهار فصل به شکل قابل تفکیک دیده می شود

 .درجه در زمستان تغییر می کند 24-تابستان تا 

را دارا هستند، در حالیکه بیشترین ناپایداري دما در ) بین باالترین و کمترین دما(ونکوور و ویکتوریا در ساحل اقیانوس آرام کمترین نوسان دماي ساالنه 
استان هاي حاشیه اقیانوس اطلس یعنی . گذراند-ن هاي گرم و شرجی را پشت سر میانتاریو و کبک گزارش شده است که زمستان هاي سخت و تابستا

 .ندنیوبرانزویک، جزیره پرینس ادوارد ، نوااسکوشیا و نیوفاندلند بهار و تابستانی معتدل و دلپذیر ، اما زمستانی بسیار سرد و طوفانی دار

میانگین دماي هوا در ماه هاي مارس، . در طول روز به تدریج باال می رود ولی شب ها خنک استدماي هوا . بهار فصل بارانی در بسیاري از نقاط کانادا است
 .درجه سانتی گراد باالي صفر است 12آوریل و اوایل می در حدود 

سمت هاي جنوبی کانادا دماي در ق. ولی براي اغلب کانادایی ها ماه هاي جوالي و آگوست تابستان محصوب می شود. ژوئن آغاز می شود 21تابستان رسماً از 
 .درجه نیز می رسد 30درجه سانتی گراد است و گاهی اوقات به باالي  20هوا به طور معمول باالي 

 در برخی مناطق. معموالً در این موقع از سال باران زیادي می بارد. ریزان، هوا خنک می گردد- در فصل پائیز که از ماه سپتامبر آغاز می شود، به همراه برگ
 12تا  10میانگین دماي هوا در طول روز در حدود . شود-کانادا بخصوص در مناطق شمالی و یا کوهستانی این کشور بارش برف از نیمه دوم اکتبر شروع می

 .درجه سانتی گراد است
در اکثر نواحی با رطوبت کمتر، بهار و پاییز گرم و دو فصل بهار و پائیز که در برخی مناطق بسیار کوتاه هستند، دلپذیرترین فصول در کانادا می باشند چرا که 

 .در پاییز رنگین کمانی از رنگ ها در درختان افرا در استان هاي ساحل اقیانوس اطلس ایجاد می شود. آفتابی است

ین در حالی است که سواحل غربی درجه زیر صفر می رسد و ا -25دماي برخی مناطق گاهاً به . در زمستان همه مناطق، آب و هوایی سرد و یخبندان دارند
، به علت جریان هواي گرم و مرطوب اقیانوس آرام ، معتدل ترین آب و هوا را داراست و به ندرت )مثل ونکوور(کانادا یعنی ساحل جنوبی بریتیش کلمبیا 

در بیشتر مناطق کانادا از اواسط . ب زیر صفر استدر طول فصل زمستان دماي هوا در بیشتر نقاط کشور در طول روز و ش. دماي زیر صفر را تجربه می کنند
هر چه قدر که ارتفاع منطقه بیشتر باشد و یا به شمال کانادا نزدیک تر باشد، زمستان هاي به . شود-دسامبر تا اواسط ماه مارس برف بر روي زمین دیده می

. گراد رکورددار سردترین دمایی است که تا کنون در کانادا ثبت شده است درجه سانتی 61- البته یوکان با دماي . مراتب سخت تري نیز در آنجا حاکم است
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 تعجبی ندارد که منطقه شمالی برخی استان ها و حوزه هاي شمالی، سرزمین سپید شمالی. خوشبختانه جمعیت زیادي در این مناطق زندگی نمی کنند
(Great White North( نامیده می شود که تابستان)ماه طول می کشد 2تنها ) ندوره بدون یخبندا.  

Prairies از مجموعه استانهاي Manitoba ،Saskatchewan و Alberta هاي این ناحیه صاف و بارور و براي کشاورزي - بیشتر زمین. تشکیل شده است
سلسله جبال راکی  .رتا به پایان میرسداین منطقه از کوههاي راکی آغاز شده و در غرب آلب. همچنین این زمینها غنی از منابع انرژي است. ایدهآل هستند

 .شامل بلندترین قلل آمریکاي شمالی است
منابع طبیعی این استان از قبیل . ها و جنگلهاي بسیار زببایش مشهور میباشد است که به دلیل دامنه British Columbia سواحل غربی همان استان

 .ر فعالیتهاي مهم این استان میتوان میوهکاري و توریسم را نام برداز دیگ. چوب و ماهیگیري براي اقتصاد کشور بسیار مهم است
این منطقه یک سوم زمینهاي کانادا است که . تشکیل شده است Nunavut وYukon, Northwest Territoriesمنطقه شمال از مجموعه سه سرزمین 

 .داراي منابع مهمی چون نفت، گاز طبیعی، طال، روي و سرب میباشد
، توندرا، مرغزار و صحراي قطبی در شمال و غرب )یک سوم کشور(طق وسیعی از طبیعت بکر با جمعیت پراکنده دارد که شامل کوهستان، جنگلکانادا منا

  .درصد از این کشور متشکل از دریاچه هاي آب شیرین است که شامل چهار دریاچه از بزرگترین دریاچههاي دنیاست8تقریباً . است
عقبتر و غربیترین ساعت  (GMT) شرقیترین ساعت استاندارد آن در منطقۀ نیوفاندلند، سه ساعت و نیم از ساعت جهانی. منطقۀ زمانی است 6کانادا داراي 

 براي استفادة بهینه از روشنایی روز در اولین یکشنبۀ ماه آوریل تا آخرین. استاندارد آن واقع در پسیفیک، هشت ساعت عقبتر از ساعت جهانی میباشد
  .یکشنبۀ ماه اکتبر، ساعت در سراسر کشور یک ساعت جلو کشیده میشود و پس از این مدت دوباره به حالت اول باز میگردد

از استان  جزیره ونکوورو  ونکوورالبته آب و هوا در بخش جنوب غربی، جایی که شهر . آب و هواي کانادا روي هم رفته سرد و در بیشتر جاها قطبی است
کشور نخست از  10نیز که از شهرهاي مهم این کشور است از نظر پویندگی هاي بورسی در جهان بین  تورنتو .در آن قرار دارند، معتدل است ابریتیش کلمبی

 .شود برج سی ان در تورنتو نخستین برج بلند مخابراتی جهان است سرد و جنگلهاي تایگا در این کشور دیده می تورنتونظر بورس است آب و هواي 

  

 آلبرتا، استان پارك ملی بنفدر  دریاچه مورین

نزدیک به نیمی از پهناي . هست)نیاگارا(ترین آبشار از دید پهنا است و یک دهکده رویایی نیز به همین نام در بیرون از شهر آبشار نیاگارا جاي دارد که بزرگ
خت که خلیج هودسون را در بر دارد و تا ژرفاي سرزمینهاي درونی رخنه اي کما بیش هموار پوشیده از سنگ س سازد، منطقه کانادا را فالت الرنسی می

به سوي . هاي بزرگ پیدا است پایانی دور از دریاي این فالت سراشیب تندي دارد که در شرق در کنار زمینهاي پست پیرامون رود الرنس و دریاچه. کند می
ٔ منطقه. کند هاي سبزه زار میانی را جدا ساخته می رز با جلگهم) وینیپگ داراي دریاچه(هاي بیشتر  اي از دریاچه غرب رشته با بیش  –اي  کوهستانی گسترده ◌

هاي راکی مکنزي کرانی و سنت االیاس که داراي بلندترین  این رشته کوهاي غربی متشکل است از کوه. ها جاي دارد در غرب جلگه –کیلومتر پهنا  800از 
. آب و هواي شمال دور قطبی است. بیشتر بخش ها کانادا، تابستانهاي معتدل و زمستانهاي سرد و دراز و منتهاي درجات دما را دارد: آب و هوا .قله کاناداست
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در . استدر بیشتر بخش هاي بریتیش کلمبیا ریزش باران سنگین . در کران اقیانوس آرام میانگین دما در زمستان تنها کمی باالتر از دماي یخ زدگی است
 .بارد ها می کمابیش در همه کانادا برف سنگینی در زمستان. دیگر جاهاي کشور اندازه کل بارندگی میانگین یا کم است

   حکومت کانادا

لت دو مسئولیت ها و قدرت در بین دولت هاي استانی و. است و توسط دو بخش حکومتی استانی و کشوري اداره می شود“ دموکراتیک فدرال”حکومت کانادا 
 .تقسیم شده است) کشوري(مرکزي 

به عنوان نماینده (ساختار حکومت در کانادا از پادشاه یا ملکه بریتانیاي کبیر، دولت محوري فدرال، دو مجلس سنا و عوام، دولت هاي ایالتی و فرماندار کل 
به صورت رسمی عنوان کنفدراسیون به کانادا اطالق . رم قرار می گیرندرأي دهندگان کانادا و شهروندان نیز در قاعده این ه. ، تشکیل شده است)ملکه الیزابت

پایتخت کانادا شهر اتاوا است، . شود شود، اما در واقع این کشور به صورت فدراسیون و زیر تشریفات سلطنت مشروطه مرتبط با پادشاهی متحده، اداره می می
 .جایی که در آن مجلس کشور و خانه فرماندار کل قرار دارد

این کشور از ده استان و سه قلمرو جداگانه تشکیل شده . فدرال، همراه با نظام و دموکراسی پارلمانی است) مشروطه(نوع حکومت کانادا، پادشاهی قراردادي 
در سطح . پدید آورده اند کنند که در مجموع زیر پوشش دولت فدرال قرار گرفته و کاناداي متحد را که مردم آن چند فرهنگی و به دو زبان مختلف گویش می
ها، فدرالیزم با درجه خود مختاري، بیشتر از دولت فدرال است که این خود  نوع حکومت در استان. فدرال، زبان رسمی آن، هم انگلیسی و هم فرانسوي است

داراي فهرستی از سمبل هاي منحصر به خود  ها و قلمروها، هرکدام از این دو بخش، یعنی استان. خورد مختاري در نوع حکومت قلمروها کمتر به چشم می
 .هستند اما سمبل ملی کشور، برگ درخت افرا است

 نقش ملکه
مقامی تشریفاتی در کانادا , ملکه الیزابت دوم. پادشاه کشور کانادا ملکه الیزابت دوم است که قانون به امضا و به نام او رسمیت و ضمانت اجرایی می یابد

  .فرمانداران هستند, فرماندار کل و در ایاالت, در سطح دولت فدرال محسوب شده و نماینده وي
 

 پارلمان کانادا
. پس از آن مجلس نمایندگان می باشد. ملکه الیزابت دوم در راس پارلمان قرار دارد .ملکه، مجلس نمایندگان و مجلس سنا. پارلمان در کانادا سه بخش دارد

رییس حزب اکثریت به عنوان . شوند ها انتخاب می ن محلی هستند و اعضاي پارلمان فدرال، از سرتاسر ایاالت و استانهاي این کشور داراي پارلما تمام استان
به همین دلیل . نخست وزیر یعنی باالترین مقام رسمی، انتخاب می شود و معموال، کابینه خود را از بین نمایندگان هم حزبی در مجلس تشکیل می دهد

 .ان و دولت کانادا در یک محل قرار گرفته استعمال ساختمان پارلم
 

 ساختمان پارلمان
این . مجلس عوام قوه قانون گذاري ملی است که اعضاي آن را مردم انتخاب می کنند. کانادا داراي پارلمانی مرکب از فرماندارکل، مجالس سنا و عوام می باشد

  .ب سیاسی می باشنداعضاي احزا, عضو است که اکثر این افراد 301مجلس مرکب از 
 

 مجلس عوام کانادا
مجلس سنا همچنین به موضوعات مهم اقتصادي و اجتماعی . نقش آن، مورد بررسی قرار دادن قوانینی حکومتی است. مجلس سنا باالتر از مجلس عوام است

سنا می تواند قوانین را به . خست وزیر تعیین می شوندنفر اعضاي مجلس سنا، سناتور نامیده شده و توسط فرماندار کل طبق توصیه ن 104. رسیدگی می کند
 .مجلس عوام پیشنهاد نماید اما اکثر قوانین به جز در موارد استثنا در مجلس عوام وضع می شوند

 دولت کانادا
دولت . خود را دارا می باشند هر یک از این دولت ها مسئولیت خاص. دولت فدرال، دولت استانی و دولت شهري. دولت کانادا از سه بخش تشکیل شده است

ها و دولت هاي  از طرف دیگر استان. فدرال مسئولیت اداره کشور به طور کلی را داراست مانند سیاست هاي نظامی و دفاعی، و یا سیاست خارجی و شهروندي
  .هاي اجتماعی استان خود را عهده دار هستند محلی مسئولیت برنامه

 نحوه شکل گیري دولت فدرال 
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 151در صورتیکه که حزب مذکور . حزبی که در مجلس عوام بیشترین اعضاي منتخب را دارا باشد نقش اساسی را در تشکیل دولت به عهده خواهد داشت
نده جهت ماکرسی در اختیار داشته باشد، بصورت اتوماتیک دولت اکثریت را تشکیل خواهدداد؛ در غیر اینصورت از احزاب دیگر جهت تکمیل کرسی هاي باقی

 .تشکیل دولت درخواست همکاري خواهد شد
نخست . اي است که در نتیجه پیروزي یکی از احزاب در انتخابات حاصل می شود-همانند اکثر نظام هاي جمهوري، نخست وزیري از جمله مقامات دولتی
اعضاي کابینه منجر به سقوط دولت نمی شود و تنها در صورت  استعفاي یکی از. وزیر، وزراي کابینه را تعیین و به دولت فدرال و پارلمان معرفی می کند

  .استعفاي نخست وزیر کل کابینه منحل می گردد
وزیران دولت فدرال کانادا، از میان نمایندگان مجلس عوام و توسط . قدرت اجرایی واقعی در اختیار کابینه است که تحت نظر نخست وزیر عمل می کند

در ظاهر نخست وزیر و کابینه، مشاوران حکومت سلطنتی هستند، ولی قدرت اصلی در اختیار کابینه بوده و فرماندار  .وندشخص نخست وزیر انتخاب می ش
 25دولت کانادا، که به وسیله  .کابینه سیاست دولت را تعیین کرده و وظیفه اداره مجلس عوام به عهده حزب پیروز است. کل با مشورت کابینه عمل می کند

 .می شود، وظایفش را در قالب پارلمان فدرال، هیئت ویژه، کمیسیون ها و شرکت هاي ایالتی انجام می دهد وزیر اداره
تواند سیاست هاي ملی را در مناطق استانی نیز، به اجرا بگذارد، مثل الیحه الحاقی بهداشت کانادا؛ که البته مسئولین  دولت فدرال، با اعمال قدرت خود می

 .افتد ن ها را نادیده بگیرند، اما این مسأله در عمل به ندرت اتفاق میتوانند آ استانی می
، توسط دولت فدرال صورت گرفت تا به مردم اطمینان ببخشد که استانداردهاي برابري در مورد ارائه خدمات و اخذ مالیات، در )حقوق(ها  برابرسازي پرداختی

ساله مقداري از درآمدهاي   هاست، و براي این منظور همه دار میزان کردن بودجه میان استان ال عهدهدولت فدر. شود هاي فقیر و غنی، ارائه می میان استان
 .کند هاي ندار پخش می هاي دارا را میان استان استان

  دولت هاي ایالتی
در رأس هر ایالت مسئولی به نام قائم . ه ملکه استرهبر ایالت، فرماندار و نمایند. هر ایالت داراي دولتی است که به همان ترتیب دولت فدرال انتخاب می شود

قائم مقام فرماندار کل تا زمانی که فرماندار کل اراده . مقام فرماندار کل وجود دارد که فرماندار کل وي را با مشورت دولت کانادا به این سمت منصوب می کند
امی که پس از شروع اولین نشست پارلمان کانادا به این سمت منصوب می گردد تا پنج الزم به ذکر است که هر قائم مق. نماید، به وظیفه خود ادامه می دهد

 .سال پس از انتصاب از کار بر کنار نخواهد شد، مگر این که علت خاصی در این میان باشد
هستند و با هم بیشتر درآمد را از ) ي مالیکمک ها(هاي اجتماعی، مثل مراقبت هاي بهداشتی، آموزش و پرورش و رفاه عمومی  ها، مسئول اکثر برنامه استان

از طرف دیگر، استان ها همراه دولت . کنند، که این اصل تقریباً در میان ساختار حکومتی کشورهاي متحد در جهان، وجود دارد دست فدرال دریافت می
 .پردازند آوري مالیات می فدرال به جمع

 
 دولت هاي محلی

هاي فدرال و ایالتی می - شهرداري ها، شهرها، شهرستان ها و مناطق انتخاب می شوند و داراي ساختار ساده تري نسبت به دولتدولت هاي محلی براي اداره 
 .دولت هاي محلی فاقد قدرت قانونگذاري بوده و تابع دستورات تفویض شده از سوي دیگر سطوح دولتی می باشند. باشند

دولت هاي . انجمن ها و هیئت مدیره مدارس معموالً به طور رسمی نمایندگی احزاب سیاسی را بر عهده ندارند مقام هاي منتخب از قبیل شهردار، مشاوران،
  .ده دارندمحلی وظایفی مانند مدارس، پلیس و آتش نشانی، تصیفه آب، سیستم فاضالب، بازیافت مواد و حمل و نقل عمومی را در یک شهر یا منطقه بر عه

 حکومت هاي ناحیه اي
همچنین این نواحی مجامعی را انتخاب کرده . قدرت این نواحی از سوي پارلمان تفویض می شود. ی جزء واحدهاي قلمرو پادشاهی محسوب نمی شوندنواح

 .که بسیاري از عملکردهایشان با پیروي از دولت هاي ایالتی و فدرال صورت می گیرد

 
 نحوه برگزاري انتخابات

تعیین روز قطعی انتخابات . باشد- سال انجام شود، گرچه قبل از پایان دوره، برگزاري انتخابات امکان پذیر می 5ن حداقل هر انتخابات فدرال بایستی طبق قانو
. انتخابات محلی یا شهري نیز به همین صورت می باشد. انتخابات ایالتی همانند انتخابات فدرال و با همان شرایط انجام می گیرند. بر عهده نخست وزیر است

  .سال است 3تا  2مدت زمان بین هر انتخابات شهرداري . ی جناح هاي سیاسی به صورت رسمی شرکت نمی کنندول
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براي انتخابات ایالتی یا داخلی، سن بسته به شرایط ممکن . سال داشته باشد 18براي رأي دادن در انتخابات فدرال، شخص باید شهروند کانادا بوده و حداقل 
شخص رأي دهنده باید مدت زمان معینی را در منطقه رأي گیري، زندگی ) اعم از فدرال، ایالتی،محلی(اي تمام ساختارهاي دولتی بر. است، متفاوت باشد

 .کرده باشد

 
 قانون و ساختار قضایی کانادا

حقوق قضایی و مدنی ایالت . گردیده استقوانین قضایی کانادا از نظام حقوقی انگلیس به قانون عرف گرفته شده که طی سالیان براي جامعه کانادا سازگار 
 .کبک فرانسوي نشین بر مبناي حقوق مدنی فرانسه شکل گرفته است

درال حاکم ایالت هاي کانادا هر یک قوانین و آیین دادرسی مدنی خاص خود را دارند و هر چند بر کل سرزمین کانادا قوانین کلی قضایی و مدنی دولت ف
قوانین مدنی . به خصوص در حقوق مدنی هر ایالت ویژگی ها و خصوصیات خاص منطقه اي آن منطقه، حکم فرما می باشد است، اما در بسیاري از موارد

قوانینی که توسط پارلمان فدرال تصویب می شود، مشمول کل کشور است، و . کانادا توسط مقامات ایالتی و آیین نامه هاي شهرداري تدوین می گردند
در این میان هر چند در . انون گذاري ایالت ها وضع می گردد، در حدود حوزه قضایی همان ایالت رواج و قابلیت اجرایی داردقوانینی که توسط مجلس ق

ي فدرال وضع می مواردي ممکن است قوانین ایالتی با قوانین فدرال اختالفی داشته باشند، اما ساختار اصلی حقوقِ جزایی کانادا که توسط مجلس قانون گذار
 .، براي کل کشور یکسان استگردد

به همین جهت قوه قضاییه و قضاوت، اجباري به پاسخگویی در برابر . براساس قانون اساسی کانادا، در ساختار حکومتی این کشور تفکیک قوا وجود دارد
که به اقتضاي کار قضایی صورت گرفته، تحت  بر همین اساس قضاوت ایالتی یا فدرال را نمی توان به خاطر عملی یا سخنی. پارلمان یا قوه مجریه ندارند

همچنین بر اساس قانون اساسی عزل قاضی فدرال یا ایالتی تنها به پیشنهاد فرماندار کل و تصویب هر دو مجلس سنا و عوام امکان پذیر  .تعقیب قرار داد
 .است

دادگاه عالی این کشور، . غو قوانین مغایر با قانون اساسی را داراستکند و قدرت ل سیستم قضایی کانادا، نقش مهمی در معرفی قوانین این کشور بازي می
عضو آن توسط فرماندارکل کانادا به پیشنهاد نخست وزیر  9. شود ها نوربل رایت، ریاست می باالترین مرجع قضایی کشور است و توسط قاضی ارشد مادام

قوانین در همه جا، به جز کبک که در آنجا قانون مدنی در نظام قضایی حکم فرماست، اجرا  دادگاه عالی کانادا در اتاوا در غرب پارلمان. شوند انتخاب می
 .شود می
 

 دادگاه عالی کانادا
توسط فرماندار، به پیشنهاد نخست وزیر و وزیر امور قضایی، بعد از مشورت با سازمان هاي قانونی غیردولتی ) استانی(تمامی قضات در سطح عالی و استینافی 

کنند و پست هاي قضایی در سطح استانی و کشوري،  اعضاي کابینه فدرال، دادگاه هاي عالی در سطح استانی و کشوري را انتخاب می. شوند می منصوب
مان هاي ساز. قوانین مربوط به جرم و جنایت منحصرا در اختیار مسئولین فدرال است و در سرتاسر کانادا یکی است. شوند توسط دیگر دولتمردان، انتخاب می

 .ی فدرال استاجراي قوانین، مثل دادگاه هاي جنایی، در هر استان به عهده یک فرد است، اما در مناطق روستایی، نظارت بر عهده پلیس سواره نظام سلطنت

 احزاب کانادا
  .فدرال فعال نیستدر کانادا پنج حزب سیاسی فعالن که یکی از اونها هنوز در مجلس نماینده اي نداره و یکی دیگه هم در سطح 

 Conservative حزب
 این حزب در اصل از ادغام دو حزب. حکومت کانادا را به عهده دارد 2006نام دارد که از فوریه  Conservative در حال حاضر حزب حاکم کانادا

Progressive Conservative و Canadian Alliance  استفن هارپر، نخست وزیر کاناداسترهبر این حزب آقاي . به وجود آمده است 2003در سال.  
 استفن هارپر نخست وزیر - دیوید جانسون، فرماندارکل 

به همین دلیل هم ). بخصوص در حوزه سیاستهاي خارجی(دیدگاه این حزب بیشتر محافظه کارانه و نزدیک به دیدگاه هاي حزب جمهوري خواه آمریکاست 
  .ه قوت این حزب بیش از همه در استان هاي مرکزي کانادا و همین طور شهرهاي کوچک استنقط. خیلی از مهاجران، طرفدار این حزب نیستند
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 حزب لیبرال
. افکار این حزب تا حدود زیادي به خطی مشی حزب دموکرات آمریکا نزدیک است .دومین حزب کانادا از نظر تعداد نمایندگان در مجلس، حزب لیبرال است

بیشتر مهاجران طرفدار . ن و سنت کوچکترین جایی ندارد و طرفدار خدمات عمومی نظیر خدمات پزشکی رایگان هستنددر سیاست گذاري هاي این حزب، دی
یکی از افتخارات حزب لیبرال تبدیل کردن کسر بودجه دولت . این حزب بوده چرا که نظر مثبت تري نسبت به پدیده مهاجرت و حمایت از مهاجران دارند

. حکومت کانادا را به عهده داشته است 2006تا  1993این حزب که قدیمی ترین حزب کانادا در سطح فدرال است از سال . بوده استکانادا به اضافه بودجه 
 .در حال حاضر رهبر موقت حزب لیبرال، مایکل ایگنتیف است

 حزب نیو دموکرات
این . ار این حزب تا حدود زیادي به حزب کارگر انگلیس نزدیک می باشداین حزب چپ گراترین حزب کانادا و بیش از همه طرفدار حقوق کارگران است و افک

حمایت از قشر کارگر، خدمات رایگان (در ضمن اصول فکري این حزب به سوسیالیسم نیز نزدیک . حزب سومین حزب فدرال است که در مجلس نماینده دارد
 رهبر این حزب آقاي جک لیتون است .می باشد...) براي عموم مردم، حمایت از خانواده هاي بی بضاعت و 

 حزب سبز
گرچه این حزب ساختارش بر اساس مسایل . این حزب گرچه یک حزب فدرال محسوب می شود ولی تا امروز موفق نشده نماینده اي به مجلس بفرستد

رهبر این حزب خانم . ي مد نظر قرار داده استزیست محیطی بنا شده اما این روزها مساله سیاستگذاري هاي خارج از مسایل زیست محیطی را هم بطور جد
خیلی از مردم کانادا و بخصوص قشر جوان براي افکار این خانم و حزبش . الیزابت می از دوستان خانوادگی آقاي بیل کلینگتون رئیس جمهور سابق آمریکاست

 .ته باشداحترام قائل هستند گرچه هنوز سطح طرفداري در حدي نیست که این حزب کرسی مجلس داش

 حزب بالك کبکوا
علی رغم محدود بودن این حزب به کبک، تعداد . این حزب در واقع یک حزب جدائی طلبانه است. محدوده عملکرد این حزب به استان کبک ختم می شود

جدا شود ولی روابطش با کانادا مثل این حزب خواهان این است که کبک از کانادا . نماینده هایش در مجلس کانادا بیشتر از نمایندگان نیودموکرات است
 .رهبر این حزب آقاي ژیل دوسپ است که طرفدارهاي زیادي در کبک دارد. کشورهاي اروپایی و اتحادیه اروپا باقی بمان

 
 سیاست خارجی

زات و رزمایش هاي نظامی را با این کشور و مشارکت در برخی از مبار) حصار(ترین مرز بدون دفاع  کانادا ارتباطات نزدیکی با ایاالت متحده دارد که گسترده
کانادا همچنین ارتباطات طوالنی و تاریخی با فرانسه و بریتانیا، دو قدرت امپراتوري که در . ترین شریک تجاري هم هستند دارد و نیز این دو کشور بزرگ

 La شدن این کشور در سازمان رفاه عمومی ملت ها و این ارتباطات با عضو. گذشته روي دستاوردهاي این کشور، بسیار تأثیرگذار بودند، دارد
Francophonieبا دیگر کشورهایی که سابق بر این جزء امپراتوري بریتانیا و فرانسه بودند، گسترش یافت ،. 

ادا به دنبال گسترده تر کان .شد 2000در ویندسور، در ژوئن  OAS ، کانادا به سازمان ایالت هاي آمریکایی پیوست و میزبان انجمن عمومی1990در سال 
، (APEC) آسیا –کردن روابط اقتصادي با کشورهاي حاشیه اقیانوس آرام، از طریق عضو شدن در بازار مشارکت اقتصادي کشورهاي حاشیه اقیانوس آرام 

 .است
این . است مشارکت با دیگر کشورها داشتهسال گذشته، کانادا طرفدار سیاست چند جانبه بوده و تالش هاي بسیاري را براي حل مسائل جهانی در  60طی 

، زمانی که لستر پییرسون، تنش هاي بوجود آمده را با پیشنهاد تالش براي ادامه صلح و ورود نیروهاي حافظ صلح 1956مسأله به وضوح در بحران سوئز سال 
  .خورد سازمان ملل، آرام کرد، به چشم می

، 1989که تا سال با این روح همکاري، کانادا سعی کرد نقش راهبر خود را در سازمان ملل در ادامه تالش هاي مربوط به برقراري صلح سازمان ملل ایفا کند؛ 
ور با نیروهاي حافظ مشارکت این کش. است هیأت اعزامی براي تالش در مورد استقرار صلح با همکاري نیروهاي حافظ صلح، به دیگر کشورها فرستاده  50

اگرچه سیاست خارجه این کشور تا حدي شبیه به آمریکاست اما همواره در تالش است تا حتی . تا حدي کاهش یافت 21صلح، در سالهاي اولیه آغاز قرن 
  .هایی مثل ارتباطات تجاري و دیپلماتیک با کوبا مستقل باشد االمکان از سیاست هاي خارجی ایاالت متحده در زمینه
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 نیروهاي مسلح کانادا
نیروهاي  .نیروي ثابت دارد 64000نیروي ذخیره ارتش و  26000، اکنون حدود )سازمان اتحاد کشورهاي آتالنتیک شمالی(کانادا به عنوان عضو اصلی ناتو 

وسیله نقلیه جنگی  1400این نیروها، شامل  تجهیزات اصلی. متحد ارتش کانادا، شامل نیروهاي زمینی ارتش، نیروهاي دریایی کانادا و نیروهاي هوایی هستند
عالوه بر این که این کشور در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و جنگ کره، شرکت مهمی . هواپیماي جنگی است 861کشتی جنگی و 34زره پوش، 

زمان ملل، از جمله هیأت هاي حافظ صلح، هیأت هاي المللی زیر نظر ناتو و سا هاي بین نیروهاي خود را در قالب هیأت 1950داشته، با این وجود از سال 
، کانادا نیروهاي 2001از سال . است اعزامی مختلف به یوگسالوي سابق و حمایت از نیروهاي ائتالف در جنگ اول خلیج فارس به کشورهاي مختلفی فرستاده 

 .المللی به فرماندهی ناتو و نیروهاي تحت اختیار سازمان فرستاد امنیت بینخود را براي کمک به ایاالت متحده در جنگ با افغانستان در قالب نیروهاي حافظ 
عضو، پس از  200این تیم با . است در دو سال گذشته، تاکنون در دو عملیات مهم شرکت داشته  (DART) فجایع و بالیاي کانادا) واکنش سریع)گروه امداد 

  .، شرکت داشتند2005در آسیاي جنوبی، در حادثه توفان کاترینا در سپتامبر  2004عملیات نجات پس از وقوع زلزله کشمیر در دسامبر 

  زندگی در کانادا جامع اطالعات 
  درباره ي بهداشت و درمان در کانادا 

هزینه هاي در مانی کلیه ي . کانادا داراي یک سیستم یکپارچه بهداشت و درمان می باشد که امکانات مساوي اي را در اختیار شهروندان خود قرار می دهد
  .در کشور کانادا رایگان می باشد) به غیر از دارو(

  درباره ي فرهنگ کانادا

کشور کانادا یکی از بهترین منطقه هاي دنیا براي مهاجرین   با توجه به فرهنگ هاي مختلف در این. فرهنگ مختلف وجود دارد 200در این کشور بیش از 
  .یت کشور کانادا از کشورهایی به غیر از انگلیس و فرانسه می آیندنزدیک به نیمی از جمع. طلقی می شود

  شهروندي کانادا

اند براي اینکه بتوانند کارت اقامت دائم خود  دریافت کرده) PR Card(و کارت اقامت دائم   کسانی که با ویزاي اقامت دائم کانادا به این کشور مهاجرت نموده
یک مقیم دائم کانادا در . کنند باید طی پنج سال حداقل به مدت دو سال در کانادا سکونت و حضور فیزیکی داشته باشندرا، که پنج سال اعتبار دارد، تمدید 

البته کسب تابعیت کانادا براى مهاجران این کشور اجبارى . نیز اقدام کند) Citizenship(تواند براي کسب شهروندي کانادا  صورتی که واجد شرایط باشد می
توانند به صورت مهاجر در این کشور زندگى کنند مشروط به اینکه وضعیت اقامت قانونى خود را در کانادا حفظ و قوانین  زمانى که بخواهند مى نیست و تا

  .کانادا را رعایت نمایند
  :شرح زیر باشدیک مقیم دائم براي آنکه بتواند شهروند کانادا شود و درخواست تابعیت کانادایی بدهد باید واجد شرایط خاصی به 

طی چهار حضور فیزیکی خود در کانادا ) روز 1095( سه سالسال باشد و باید حداقل  18زنی کانادا نباید کمتر از  سن متقاضی شهروندي یا اصطالحا سیتی
. ل خود جهت کسب شهروندي اقدام کنندسا 18توانند براي فرزندان یا فرزندخواندگان زیر  والدین می. قبل از زمان ارائه درخواست را به اثبات برساند سال

  .ساله در کانادا ندارند 3سال باید مقیم دائم کانادا باشند ولی مانند والدین خود الزامی براي حضور فیزیکی حداقل  18فرزندان زیر 
 54سال و بزرگساالن باالى  18کان زیر کود. مخصوص اخذ شهروندي را نیز پشت سر بگذارد  متقاضی شهروندي عالوه بر شرایط فوق باید آزمون یا مصاحبه

در آزمون یا مصاحبه شهروندي سؤاالتی در زمینه تاریخ، جغرافیا، حقوق و وظایف . سال نیازى به شرکت در آزمون ندارند و از دادن امتحان معاف هستند
یق دانش عموم متقاضی در مورد کانادا مورد ارزیابی قرار شود و از این طر شهروندي، سیستم حکومتی کانادا و انتخابات سراسري در این کشور پرسیده می

ها در حدي که بتوان سؤاالت را درك نموده و به آنها پاسخ داد براي  سواالت به زبان انگلیسی یا فرانسه است و طبیعتا آشنایی با یکی از این زبان. گیرد می
 .قبولی در آزمون الزم است
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  اشتغال در کانادا

دفتردر سراسر این کشور اقدام به ارائه مشاوره  400در بیش از  (Human Resource Centers of Canada= HRCC) نیروي کارمراکز استخدام 
، اطالعاتی جدید در مورد بازار کار به شما ارائه می دهند و به شما کمک می کنند تا  HRCC واحدهاي اطالعاتی. مجانی و به کارگماردن افراد می کنند

صت هاي شغلی مورد درخواست ، مهارت هاي مورد نیاز و نحوه گذراندن دوره هاي تعلیمات و خدمات مورد نیاز آن مشاغل را براي یافتن کار مشاغل و فر
  .بیابید

دان موقت اداري بسیاري از کمپانی هاي بزرگ آژانس هایی را در اختیار دارند که براي آنها کارمندانی چون مدیران اجرایی ، کارمندان حرفه اي ، کارمن
براي مثال در انتاریو ، وزارت کار سه نوع . آزانسهاي استخدام معموال باید مجوز الزم را از مسئولین شهري یا ایالتی کسب کرده باشند .استخدام می کنند

دوم براي خدمات استخدامی است که از نوع . نوع اول براي خدمات کارمندیابی است که از کارفرمایان حق الزحمه خود را دریافت می کند: مجوز می دهد
حق الزحمه این آژانسها براي . جویندگان کار حق الزحمه خود را دریافت می داردو نوع سوم براي خدمات استخدام براي کمک در امور منزل به کار می رود

  .موال توسط کارفرما پرداخت می شوددرصد از حقوق ناخالص ساالنه است که مع 25مشاغل ثابت معموال معادل سه ماه حقوق ناخالص یا 
کارمندان قراردادي معموال با همان شرایط . در کانادا امکان یافتن مشاغل قراردادي بخصوص در زمینه هاي کامپیوتر ، هوافضا و الکترونیک وجود دارد

بکشید باید توجه داشته باشید که جریمه آن ممکن است  اگر می خواهید از کار قراردادي خود دست. کارمندان دائم اما با حقوق بیشتر استخدام می شوند
مشاغل پاره وقت در بسیاري از صنایع و حرفه ها وجود دارند و در . سخت باشد و ممکن است شامل بازپرداخت مخارج تغییر مکان ، هزینه ویزا و بلیط باشد

اغلب کارمندان پاره وقت حقوق کمی دریافت می دارند و دستمزدشان معموال . ندادارات ، بارها ، مغازه ها، کارخانه ها، کافه ها و رستوران ها رایج هست
 .درحدود حداقل میزان حقوق است

درت در تعیین میزان حقوق که باید در کانادا دریافت کنید بسیار مشکل است ، بخصوص در مورد مشاغل تخصصی و اجرایی که میزان حقوق و مزایا به ن
نیز می تواند در مورد میزان  HRCC .طرف دیگر ممکن است در آگهی هاي کار در روزنامه هاي محلی میزان حقوق ذکر شود از. آگهی کار ذکر می شوند

مزایاي  معموال میزان حقوق قابل مذاکره است و متقاضی کار ، خود باید مطمئن شود که میزان حقوق و. دستمزد مشاغل محلی به شما اطالعاتی بدهد
 .و سوابق کاري وي متناسب استپیشنهادي با تجارب 

   امور بیمه در کانادا

بهر حال طبق قوانین فدرال ، . شرکتهاي بیمه در کانادا به ارائه انواع متنوعی از بیمه ها می پردازند و بسیاري از آنها سایر خدمات مالی را نیز عرضه می کنند
برخی کمپانی ها به طور ). بجز در بریتیش کلمبیا ( فروش حق بیمه را ندارند شرکتهاي خدمات مالی که صاحب شرکتهاي بیمه هستند ، راسا اجازه 

 450یش از خصوصی اداره می شوند در حالیکه اکثر آنها بوسیله سهامداران شرکتهاي سهامی ، بیمه گذاران شرکتهاي تعاونی یا دولت اداره می شوند و ب
شرکتهاي بیمه . مجوز تاسیس شعبه هاي مختلف را دارند. ) درصد بازار را در اختیار دارند 60که حدود ( شرکت خارجی  200شرکت بیمه کانادایی و حدود 

یکه سایر شرکتها ، متعددي وجود دارند که می توانید هر یک از آنها را انتخاب کنید و بسیاري از آنها طیف وسیعی از خدمات بیمه را ارائه می دهند ، درحال
 .شرکتهاي بیمه اصلی در اکثر شهرهاي بزرگ کانادا داراي دفاتر نمایندگی هستند: زمینه خاصی کار می کنند فقط در

معموال بهتر است از طریق یک نماینده مستقل که با تعدادي از شرکتها . اکثر کانادایی ها ، بیمه خود را از طریق دالالن و نمایندگان بیمه خریداري می کنند
همیشه حداقل .) می گویند ”captive“ که اصطالحا به آن اجیر.( ، خرید کنید تا از نماینده اي که تنها حق بیمه یک شرکت را می فروشددر ارتباط است 

معتبري وقتی شما نماینده . با سه تن از نمایندگان بیمه مشورت کنید ، اما در نظر داشته باشید که این کار باعث کسب نقطه نظرات بسیار متفاوت خواهد شد
ایندگان یا شرکتها پیدا کردید ، کار معقوالنه این است که تمامی بیمه هاي خود را از او بخرید ، اگرچه هنوز براي بیمه جدید به دنبال کسب نظرات سایر نم

 .باشید

است قبل از ورود به کانادا تحت پوشش بیمه  بهتر. قبل از ورود به کانادا بررسی کنید که آیا خانواده شما ، تحت پوشش بیمه پزشکی قرار می گیرد یا خیر
  .دقرار بگیرید، البته اگر بدون بیمه درمانی وارد کانادا شوید ، می توانید موقتا از طریق چند شرکت کانادایی تحت پوشش بیمه قرار بگیری

حتی نوزادان بایستی کارت بهداشت مخصوص خود را داشته همه اعضاي خانواده . به محض اینکه وارد کانادا میشوید بایستی براي کارت بهداشت اقدام کنید
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در بیشتر استانها به محض . براي در خواست کارت بیمه خدمات درمانی با وزارت بهداشت استان و یا منطقه اي که زندگی میکنید تماس بگیرید.باشند
ر استانهاي بریتیش کلمبیا، انتاریو، کبک و نیوبرانزویک بعد از گذشت درخواست کارت بیمه خدمات درمانی میتوانید از خدمات درمانی استفاده کنید ولی د

 .سه ماه مشمول استفاده از مزایاي کارت میشوید
است که مراقبتهاي بهداشتی اولیه را به شهروندان ، ساکنان دائم ، و پناهندگان کانادا به صورت رایگان  (Medicare)کانادا داراي طرح بیمه وابسته به دولت 

، درصورتیکه در سایر ایالتها باید  (.یعنی هزینه ان از محل مالیاتهاي عمومی تامین می شود( در برخی ایالتها این خدمات رایگان است . ه می کندعرض
خصصی تر ، بیمه هاي علی رغم طرح بیمه پزشکی رایگان یا ارزان ، تعدادي از مردم براي مراقبتهاي بهداشتی سریعتر و ت. قسمتی از هزینه ها را پرداخت کرد

اگر مراقبتهاي بهداشتی . درمانی خصوصی نیز دارند که حق بیمه آنرا خود می پردازند و یا توسط کارفرما به عنوان جزئی از مزایاي شغلی پرداخته می شود
ن به کانادا تحت پوشش خدمات بیمه رایگان دربعضی از ایالتها حتی کسانی که واجد شرایط هستند، در سه ماه اول ورودشا( رایگان شامل حال شما نمی شود

اگر قصد دارید مدت طوالنی در کانادا اقامت . هستید) دالر درسال 250000حداقل ( قرار نمی گیرند، باید اطمینان حاصل کنید که داراي بیمه درمانی کافی 
انجام آنها در کشورهاي دیگر احتماال . نه دندان و چشم قرار بگیریدکنید ، بهتر است قبل از ورود به این کشور تحت معاینات پزشکی کامل ، از جمله معای

 اگر بالفاصله واجد شرایط الزم براي مراقبتهاي بهداشتی نباشید، می توانید از بیمه درمانی خصوصی استفاده کنید،. ارزان تر از کانادا خواهد بود

   پول و بانکداري

درآمد ناخالص داخلی آن به حدود یک تریلیون دالر بالغ می شود که این درآمد ناخالص داخلی به طور سرانه  کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهاي دنیاست و
، کانادا در ردیف هفتم دنیا و همردیف ایاالت متحده آمریکا و ثروتمندترین کشورهاي اروپایی  (GNP) با محاسبه درآمد ناخالص ملی. دالر است 30,000

کاهش ) 1999در اواسط سال ( درصد  8,75درصد و  3,5به ترتیب  1990درصد در سال  17درصد و  13بانکی و نرخ وامها از حدود  نرخ پایه. قرار می گیرد
  .یافت و این امر تجار و بازرگانان کانادایی را تشویق به توسعه کرد

 سنتی 10،  (nickel)سنتی 5، (penny) سنتی 1رتیب ارزش ، سکه هاي کانادایی به ت. سنت است  100واحد پول رایج کانادا دالر است ، که هر دالر 
(dime)  ،25  سنتی(quarter)  دالري است 2دالري و  1.) نیم دالر ، که به ندرت دیده می شود(سنتی  50و.  

  .دالري چاپ می شوند 1000دالري و  100دالري ،  50دالري ،  20دالري ،  10دالري ،  5اسکناس ها به ترتیب ارزش 
در اکثر جاها در کانادا می توانید از دالر آمریکا . بهتر است قبل از ورود به کانادا تعدادي دالر کانادا تهیه کنید تا هم خود و هم خانواده تان با آن آشنا شوید

 : صاحب امتیاز است که عبارتند از "شش بانک بزرگ "نظام بانکداري کانادا تحت نفوذ .استفاده کنید

 
Canadian Bank of Commerce, Bank of Montreal, Canada Trust, Bank of nova Scotia, Royal Bank of Canada, 

Toronto Dominion Bank, شعبه دارند و  8000این شش بانک شبکه ارتباطی متشکل از . ، که نود درصد سرمایه کل بانکها را تحت نظارت دارند
. بانک خارجی نیز در کانادا فعالیت دارند 4بانکهاي محلی کوچکتر بسیاري نیز وجود دارند و بیش از  .ه می دهندخدمات بانکداري اینترنتی و تلفنی نیز ارائ

مابقی وام توسط اتحادیه هاي اعتباري ، شرکت هاي اعتبار وام مسکن و شرکت هاي .بانکهاي صاحب امتیاز بازار را از جهت اعتبار مشتریان تامین می کنند
بانک کانادا ،که یک موسسه تحت نظارت حکومت مرکزي است و مستقیما مسئول سیاست گذاري آنی کشور است ، نظام بانکداري . ی شودبیمه عمر داده م

خدمات  ) به جز شعبه بریتیش کلمبیا( بانک هاي کانادا مجاز به شرکت مستقیم در صنعت بیمه نیستند و نمی توانند در شعب خود . کانادا را تنظیم می کند
  .البته مجاز به تملک و خرید و فروش زمین از طریق شرکت هاي سهامی و حتی می توانند بنگاه معامالت بانکی دایر نمایند. مه اي ارائه دهندبی

براي انجام عملیات .دکانادایی ها معموال امور بانکی را در یکی از بانکهاي خارجی یا بانکهاي صاحب امتیاز، اتحادیه اعتباري یا شرکت اعتباري انجام می دهن
شرایط هستید و می بانکی از طریق اتحادیه هاي اعتباري باید عضو شوید، در این صورت براي گرفتن وام یا بهره کمتر، نسبت به وام ارائه شده بانکها، واجد 

 .توانید از سود ساالنه بانکها نیز استفاده کنید

 10، و روزهاي دوشنبه از .) بعد از ظهر هم باز هستند 6که بعضی جمعه ها تا  ) بعذ از ظهر 5بح تا ص 9ساعت کار بانکهاي عادي روزهاي دوشنبه تا جمعه از 
  .تمام بانکها در تعطیالت محلی استان و حکومت مرکزي ، تعطیل هستند. بعد از ظهر است 3صبح تا 
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   مسکن در کانادا

  : انواع ملک در کانادا به شرح زیر است

 : (Condominium) کاندومنیوم

 .ممکن است تعداد طبقات آن نسبتا کم باشد. نوعی آپارتمان ، معموال در شهر یا تفریح گاهی واقع است که ساختمان در ان گران قیمت و کمیاب می باشد
راش باشد که معموال در مرکز که این نوع اکثرا در شهرهاي کوچک یا حومه شهرهاي دیده می شود ، یا ممکن است بصورت آسمانخ) مثال چهار طبقه (

   .شهرهاي بزرگ چنین می باشد

 
 : (Townhouse) خانه شهري

که هر خانه یک ورودي مستقل و اغلب یک گاراژ ) نیز نامیده می شود  Split-levelگاهی خانه ( خانه اي به سبک منزل تراس دار در دو طبقه یا بیشتر 
 .مجموعه کاندومینیوم مانند می باشند خانه هاي شهري گاهی قسمتی از یک. داخلی دارد

 -Semiدر انگلستان ( یک ساختمان که به دو خانه جدا با ورودي هاي مستقل تقسیم شده است که یا پهلو به پهلوي یکدیگر قرار دارند : دوبلکس 
detached یا یکی در طبقه پائین و دیگري در طبقه باالست. ) خوانده میشود.  

معموال فقط یک طبقه دارد ، این منازل یک زیر زمین نیز دارند که قسمتی از آن به عنوان اتاق تفریح  (bungalow) هر چند که بانگلو : bi-level بانگلو و
می  ، طبقه همکف قدري باالتر از سطح زمین قرار دارد بطوریکه زیر زمین داراي پنجره هایی bi-level در. و سرگرمی خانواده مورد استفاده قرار می گیرد

  .باشد که باالي سطح زمین قرار گرفته اند
 .خانه مستقل که احتماال گاراژ دارد و روي زمین مستقلی بنا شده است ، معموال یک زیر زمین کوچک و دو یا سه اتاق دارد : دو طبقه استاندارد

هزار دالر ، در اتاوا  300در ونکوور تقریبا ) متر مربع 139(بع فوت مر 1500خانه اي به مساحت . قیمت ملک از منطقه اي به منطقه دیگر بسیار متغییر است
دالر است ، در حالیکه در شهرهاي کوچک و مناطق روستایی همان خانه را می توان با  100,000دالر و در وینیپگ  130,000هزار دالر ، در مونترال  150

که در سرتاسر کانادا فعالیت دارد ، به طور منظم قیمت خانه را روي اینترنت  Royal Le Page شرکت معامالت امالکی به نام. هزار دالر خرید 70تا  60
 (www.royallepage.ca).منتشر می کند

درصد از مردم کانادا براي خرید منزل به آژانس مسکن یا بنگاه معامالت ملکی مراجعه می کنند که باید از انجمن آژانس مسکن محلی  90در حدود 
 دالالن معامالت ملکی و نیز مسئوالن بخش فروش آنها در بسیاري از ایاالت باید از شوراي تجاري دالالن و آژانس مسکن ایالتی. باشد گواهینامه داشته

(REBBA) گواهینامه داشته باشند.  
طق مختلف به طور چشمگیري متفاوت مسکن اجاره اي در بیشتر مناطق به وفور یافت می شود اگرچه شانس یافتن خانه مطلوب و نرخ اجاره در شهرها و من

مسکن اجاره اي معموال ظرف . اجاره خانه بهترین راه براي افرادي است که قصد دارند براي مدت محدودي مثال کمتر از دو سال در کانادا اقامت کنند. است 
مدت اجاره .است در یافتن منزل مبله با مشکل مواجه شوید اغلب منازل اجاره اي در کانادا مبله نیستند و ممکن. چند هفته در بیشتر مناطق یافت می شود

بنابراین تا زمانی که مطمئن نیستید که در تمام این مدت آنجا اقامت می کنید یا نه ، بهتر است در منازل موقت اقامت کنید تا خانه اي . ماه است 12معموال 
دالر براي یک آپارتمان دو خوابه با آشپزخانه  1600الر در ماه براي یک آپارتمان کوچک ، د 1200میزان اجاره براي خانه مبله . که مورد نظر شماست بیابید

در شهرهاي بزرگ مثل تورونتو و ونکوور و حتی حومه . دالر براي یک خانه ویالیی است 2000دالر براي یک خانه سه خوابه و چیزي بیش از  1800کامل ، 
  .ر یا بیشتر در ماه بپردازید، درحالیکه در شهرها و روستاهاي دور افتاده خیلی کمتر از این میزان را می پردازیددال 3000آنها باید فقط براي یک آپارتمان 
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(( که می گوید اکثر آژانس هاي مسکن در کانادا از قراردادهاي استانداردي استفاده می کنند که توسط انجمن ایالتی تصویب شده است و در آنها جمله است 
  .را به قرارداد اضافه کنید "با موافقت رسمی وکیل  "می توانید براي اطمینان بیشتر جمله . )) باید پشتکار ، صداقت و درستی کار خود را انجام دهددالل 

ید ، براي مدتی در هنگام ورود به کانادا ، ممکن است الزم باشد پیش از نقل مکان به خانه اي دائمی ، یا درحالیکه منتظر رسیدن اثاث منزل خود هست
انتخاب محلی مناسب براي زیستن به عوامل مختلفی بستگی دارد ، از جمله اینکه آیا مجرد هستید یا متاهل و همراه خانواده ؛ . مسکن موقت سکنی گزینید

کار ، مدرسه ، مسیرهاي اتوبوس مراکز  آیا رانندگی می کنید یا به حمل و نقل عمومی وابسته هستید؛ و می خواهید محل زندگی تان تا چه اندازه به محل
بهتر است هنگام ورود اقامتگاههایی را انتخاب کنید که می توان آنها را به صورت ماهیانه اجاره کرد و مبله . خرید و سایر تسهیالت محلی نزدیک باشد

به این ترتیب زمان کافی . ). ساکنان می باشند شامل تمام وسایل خانه به جز ماشین لباسشوئی و خشک کن که به صورت عمومی در دسترس( هستند
در اکثر شهرها متوسط . خواهید داشت که با ساکنان محلی صحبت کنید و جوامع محلی مختلف را وارسی نمائید و سپس براي دراز مدت تصمیم بگیرید

دالر و براي خانه  1100تقریبا ) ر به خانه مجاور متصل هستنداز یک دیوا( دالر ، براي خانه هاي شهري 900کرایه ماهیانه اجاره یک آپارتمان کوچک حدود 
ممکن است کرایه ماهیانه یک آپارتمان کوچک ) مثل تورونتو ، ونکوور و مونترال ( در مناطق مرکزي شهرهاي بزرگ . دالر است 1500اي مستقل ، بیش از 

  .دالر باشد 2000بیش از 

   تحصیل در کانادااطالعات جامع 
  درباره سیستم آموزشی در کانادا 

. هاي ایالتی است و به همین دلیل سیستم آموزشی از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است هاي آموزشی در کانادا بر عهده دولت مسئولیت نظارت و اداره سیستم
سال  16ش درکانادا تا سن شود آموز تقسیم می) ها  ها و کالج  دانشگاه(، و آموزش عالی )ها دبیرستان(معموال سیستم آموزشی به آموزش ابتدایی، متوسطه 

درمدارس ابتدایی و  12و دانش آموزان تا سطح ) سالگی اجباري است 18هاي انتاریو و نیوبرانزویک که در آنها آموزش تا  به استثناء ایالت(اجباري است 
. و به عبارتی رایگان هستند“ عمومی”ها  رستانمدارس خصوصی و عمومی در سراسر کشور وجود دارند و اکثر مدارس ابتدایی و دبی. بینند متوسطه آموزش می

ها و نواحی برنامه پیش دبستانی براي  اغلب ایالت. سال تحصیلی مدارس معموال از اواخر ماه آگوست یا اوایل سپتامبر آغاز و تا اواخر یا نیمه ژوئن ادامه دارد
آموزان تحصیالت خود را  شود و دانش را شامل می 8یا  6تا سطح  1دایی از سطح تحصیالت ابت. اند آموزان کالس اول دبستان تدارك دیده آماده کردن دانش

هاي کانادا ادامه تحصیل دهند که   ها و یا کالج  توانند در دانشگاه ساکنین کانادا پس از دریافت دیپلم دبیرستان می. دهند در دبیرستان ادامه می 12تا سطح 
با این حال دولت بیش از نیمی از . آموز بایستی شهریه مربوط به دانشگاه یا کالج مورد نظر را بپردازد نبوده و دانشالبته ادامه تحصیل در این مراکز رایگان 

سال تحصیلی دانشگاهی به طور معمول از اواخر آگوست یا اوایل سپتامبر آغاز و تا پایان ماه آوریل ادامه . هزینه تحصیالت دانشگاهی را پرداخت می کند
  .یابد می

 :هدکودكم

 سالگی 5-6

 سالگی 6- 5سالگی و  5-4در اونتاریو 

 
 :دوره ي ابتدایی

 سالگی  7-6کالس اول 

 سالگی 8- 7کالس دوم 

 سالگی 9- 8کالس سوم 

 سالگی 10- 9کالس چهارم 

 سالگی 11-10کالس پنجم 

 سالگی 12-11کالس ششم 
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 سالگی 13-12کالس هفتم 
 

 :دوره ي دبیرستان

 سالگی 14-13کالس هشتم 

 سالگی 15- 14کالس نهم 

 سالگی 16-15کالس دهم 

 سالگی 17- 16کالس یازدهم 

 سالگی فقط در اونتاریو اجباري است 18-17کالس دوازدهم 

 :در کبک سیستم آموزشی با سایر ایالتهاي کانادا تفاوتهاي بسیار دارد

 سال 5زیر –پیش دبستانی 

 سالگی 6-5مهد کودك 
 

 :مدرسه ي ابتدایی

 سالگی 7-6کالس اول 

 سالگی 8- 7کالس دوم 

 سالگی 9- 8کالس سوم 

 سالگی 10- 9کالس چهارم 

 11-10کالس پنجم 

 12-11کالس ششم 

 
 :دبیرستان

 13- 12سال اول 

 14-13سال دوم 

 15-14سال سوم 

 16- 15سال چهارم 

  سالگی 17- 16سال پنجم 

 
 

 

 

 

 



 WWW.DZBOOK.IR       فهرست                                                                                                    مورد کشور کانادا   همه چیز در

 

  رضا فریدون نژاد: گردآوري و تنظیم کننده                                         .یگرد قانونی داردپو بوده ممنوع فروش و هرگونه تغییر در محتواي این کتاب  20
 

  مقاطع تحصیلی در کانادا

  دانشگاهی  پیش  تحصیالت

  در استان. است  سالگی 6ابتدایی از   دوره  شروع. گیرند قرار می  و تربیت  تعلیم  آمادگی، تحت  ها و دوران در مهد کودك  سالگی 6تا  3از   کودکانکشور   در این 
  پیش  تحصیلی  نظام  .است  کشور چهار سالدر این   دبیرستان  دوره. دانند می  ابتدایی  را دوره  تا هفتم  اول  دیگر کالس  هاي و در استان  تا ششم  اول  کالس  کبک

  اخذ دیپلم  اونتاریو براي  در استان  البته. کنند می  تحصیل  سال 12حدود   آموزان دانش  دانشگاه  از ورود به  تا قبل  که  است  اي گونه  کشور به  در این  دانشگاهی
  را نیز در سال  (Ontario Academic Credits)اونتاریو  علمی  دروس  نام  به  درس  شش سال  آموزان بخوانند و دانش  درس  سال 13باید   دبیرستان
 .گذرانند می  سیزدهم

 
 دانشگاهی  تحصیالت

و   وقت  تمام  جویاندانش  کانادا براي  هاي در دانشگاه  پذیرش  شرایط. هاست در دبیرستان  آموزان آخر دانش  سال  نمرات  معدل  ها بر اساس دانشگاه  ورود به  شرط   
کانادا در   هاي دانشگاه. کنند امر می  این  به  خود اقدام  ضوابط  ها بر اساس تکمیلی، دانشگاه  تحصیالت  دانشجو براي  پذیرش  در خصوص. است  یکسان  وقت  نیمه

نیز وجود   دو زبانه  و دو دانشگاه  زبان  فرانسوي  هفت دانشگاه  د، ولیهستن  زبان  ها در کانادا انگلیسی اکثر دانشگاه. دارند  اختیار کامل  دانشجویان  انتخاب
دانشجویان غیر کانادایی برا ي ورود به هر دانشگاه باید مدرك زبان معتبر جهت اثبات توانایی زبان خود ارائه .دانشگاههاي کبک اغلب فرانسه زبان هستند.دارد

 .شرایط پذیرش در هر رشته را دانشکده ي ارائه دهنده ي آن دوره تایید می کند.کانادا امکان پذیر است تحصیل به صورت پاره وقت و تمام وقت در. دهند
دانشجویان خارجی که تمایل دارند در دانشگاههاي کانادا تحصیل نمایند باید .کنند صادرمی راخودشان دانشگاهی هستندومدارك درکانادامستقل عالی مراکزآموزش

   .نظرشان ارزشیابی مدرك دریافت کننداز دانشگاه مورد 

 یالت تکمیلی در کاناداتحص  هاي دوره

تر و  ورود آسان  شرط  دلیل  به  تحصیل  سال  تا سه  از یک  پس  هستند که  هایی از دوره Diploma و  Certificate مدارك  براي  اي و حرفه  هنري  هاي دوره.1
 .شود می  ها گذرانده ها در کالج گاهدانش  ورود به  باال براي  معدل  نداشتن

  دلیل  اونتاریو به  در استان. رسد نیز می  سال  پنج  به  دوره  این  طول  ها مانند معماري رشته  است؛ در بعضی  وقت  تمام  تحصیل  شامل چهار سال: لیسانس .2
 .دنیز وجود دار  ساله  سه  هاي است، دوره  سال 13  که  دبیرستان  دوره  طول

دانشجو   که  در صورتی. است  ضروري 16 حداقل   مدرك لیسانس با معدل  داشتن  دوره  این  براي ورود به، یا کارشناسی ارشد  Master : فوق لیسانس .3
تا   و نیم  فوق لیسانس از یک  هاي دوره  طول  دلیل  همین  به. بگذراند  اضافی  درس  دهد، باید تعدادي  تحصیل  ادامه  اش قبلی  غیر از رشته  اي بخواهد در رشته

  یا دو کار علمی  یک  و در نهایت  پرداخته  درس  را مدنظر قرار دهد یا بیشتر به  با پژوهش  تواند درس دانشجو می  دوره  در این  ضمناً. متغیر است  سال  سه
 .سر گذارد  را پشت  کوچک

  قبلی  استادان  کتبی  هاي دانشجو باید توصیه  بر این  عالوه. یا باالتر در دوره فوق لیسانس مورد نیاز است 16  معدل  دوره  این  براي ورود به Ph.D :دکترا .4
شده،   تعیین  دروس  وقت، گذراندن  تمام  تحصیلی  هاي سال  دوره دکترا در کانادا دانشجو باید حداقل  براي .دهد  نشان  پژوهش  او را براي  توانایی  باشد که  داشته

دکترا در   دوره  متوسط  طول. بگذراند  را با موفقیت  پژوهشی  نامه  از پایان  شفاهی  و دفاع  و نوشتن) یا هر دو  یا شفاهی  کتبی(  جامع  امتحان  گذراندن
و تنها با داشتن   مرحله  از این  انتقال  صورت  دریافت فوق لیسانس و به  اخذ مدرك دکترا بدون  امکان  در موارد خاصی.است  کانادا چهار سال  هاي دانشگاه

  .لیسانس میسر است

درصد از تولید ناخالص خود را صرف آموزش و پرورش می کند و داراي نظام آموزشی متنوعی شامل مدارس خصوصی و دولتی در تمام پایه ها می  8کانادا 
و پرورش در حوزه خود هستند؛ بنابراین ضوابط و معیارها به طور قابل مالحظه اي از یک هر کدام از ایالت ها و بخشهاي کانادا مستقال مسئول آموزش . باشد
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با این وجود ، حکومت فدرال از آموزش بعد از دبیرستان ، کارآموزي و آموزش بزرگساالن در . ایالت به ایالت دیگر و از یک بخش به بخش دیگر متفاوت است 
  . هر دو زبان رسمی حمایت می کند

 (student fee) دالر در هر ترم به عنوان هزینه هاي دانش آموز 100تا  5در مدارس ابتدایی و متوسطه رایگان است ؛ ولی والدین باید مبلغی بین  آموزش
  .براي کالسهاي فوق برنامه مثل موسیقی یا کالسهاي هنري بپردازد

  .هیچ ساعت درسی در روزهاي شنبه و یکشنبه وجود نداردکالسهاي درسی در مدارس دولتی از دوشنبه تا جمعه برگزار می شود و 
تمام دانشجویان . باشد شرایط ورود سنگین تر است) معتبرتر( عموما هرچه قدر دانشگاه بهتر . کالج ها و دانشگاههاي کانادا ، شرایط ورود بسیار مختلفی دارند

 . بدهند TOEFL و کسانی که زبان مادریشان انگلیسی نمی باشد ، باید امتحان) ست در کبک ، فرانسه الزم ا(خارجی باید انگلیسی را به خوبی بدانند 

  دالیل عمده تحصیل در کشور کانادا 
با این حال جهت رفاه بیشتر دانشجویان ، دانشگاهها . در بین کشورهاي صنعتی و توسعه یافته جهان ، کانادا از نرخ مناسبی جهت تحصیل برخوردار می باشد  

عالوه بر این طبق قوانین جدید دانشجویان . دالر براي دانشجویان خود فراهم می آورند 15ساعت کار با حقوق حداقل ساعتی  20تا 15هفته اي معموال 
 . امکان کار پاره وقت خارج از دانشگاه را هم دارند

مدت با بهره کم و وامهاي قابل توجه بالعوض را در اختیار آنان همچنین دانشگاههاي کانادا جهت تسهیالت بیشتر دانشجویان خود ، وامهاي تحصیلی طوالنی 
 . قرار می دهند

 .سال تحصیل میباشد 2از دیگر امتیازات ویژه اي که در اختیار دانشجویان قرار می گیرد ، دادن ویزاي اقامت دائم پس از 
 .باشد برخوردار می  آموزش  در حوزه  دولتی    گذاري سرمایه  از بیشترین  جهان  کشور صنعتی  هفت  کشور کانادا در میان

 .نمایند می  مبادرت  مختلف    علوم  تحصیل  در کشور کانادا به  خارجی  هزار دانشجوي 100از   بیش  ساالنه
  .دانشگاهی این کشور است از خصایص جامعه  اجتماعی  و وجود امنیت  علمی و چند فرهنگی  المللی هاي بین  چهره  و قومی؛ حضور  فرهنگی  وجود تنوعات

و   و صنایع  معادن  شهري، تکنولوژي،   و نقل  مهندسی، حمل  فضایی، علوم  مخابرات، علوم    افزاري، علوم نرم  نظیر توسعه  هایی کشور کانادا در زمینه  که از آنجایی
  ادامه  جهت  وسیعی  با ابعاد   تحصیلی  هاي رشته  انتخاب  از دامنه  کانادایی  ندانشجویا  روي این  رود از  شمار می پیشرو به  کشورهاي  در زمره  زیست  محیط

 .باشند خود برخوردار می  تحصیالت

  هر چه  بجذ به   در کشور کانادا  زندگی  هزینه  نرخ  بودن     کشور، پایین  ها مختلف مستقر در استان  اي و حرفه  فنی  سسه و مؤ  کالج150  و   دانشگاه 90تعداد 
 .شود منجر می  خارجی    بیشتر دانشجویان

 .است  داده  خود اختصاص را به  تورم  میزان    کشور کانادا؛ کمترین  جهان  صنعتی  کشورهاي  در میان  که  است  گفتنی

  ارزیابی مدارك تحصیلی کانادایی

و   پیوسته  تحصیل  شرط  واحد به   60  حداقل  معادل  تحصیل  سال 3یا  2) آکادمیک(  دانشگاهی  مدارك  و کلیه Diploma و   Certificate  مدارك .1
 .شوند می  کاردانی ارزشیابی دبیرستانی،  شود، بعد از دیپلم نمی  Bachelor اخذ مدرك  منجر به  که  همگن

 .شوند می  دبیرستان، کارشناسی ارزشیابی  بعد از دیپلم  Bachelor مدارك .2

  . شوند می  ارشد ارزشیابی  کارشناسی، کارشناسی  داشتن  با شرط  Masterمدارك .3

 .شوند می  ارشد، دکترا ارزشیابی  کارشناسی  داشتن  با شرط  .Ph.D مدارك -4
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 کانادا   هاي دانشگاه  تحصیلی  مدارك  ارزشیابی  چگونگی  جدول

 

  دانشگاه هاي کانادا

  : دانشگاه هاي کانادا به شرح زیر رتبه بندي شده اند.... در یک دیدگاه کلی به لحاظ سطح آموزشی، امکانات رفاهی و  
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تواند  المللی نیز می ها باال نیست و حتی براي دانشجویان بین اندازه سایر استان ها به هنوز قیمت. باشد استان کبک به نوعی بهشت دانشگاهی کانادا می
علت این است که دولت محلی کبک کمک . کمترین میزان شهریه در مقاطع مختلف در کانادا مربوط به دانشگاه هاي استان کبک است. مقرون به صرفه باشد

هاي  اما تعداد دانشگاه. ناچیزي از شهریه ها صرف هزینه هاي آموزشی دانشگاه ها در کبک می شود هاي شایانی به دانشگاه ها می کند و از طرفی مبلغ
دانشگاه الوال اولین دانشگاه فرانسه زبان در آمریکاي شمالی و . هاي این استان، فرانسوي زبان هستند انگلیسی زبان در کبک بسیار اندك است و اکثر دانشگاه

 .باشد که در شهر کبک واقع شده است در کانادا میترین مرکز آموزشی  قدیمی
رقیب سرسخت این دو دانشگاه، دانشگاه مونترآل است . اند گیل و کونکوردیا هستند که در شهر مونترال واقع شده دو دانشگاه انگلیسی زبان بزرگ کانادا مک

 .که بخش مهندسی آن، داراي اعتباري جهانی است

 دانشگاه مونترال

 
گیل یکی از قدیمی -مک. معموالً بین سی دانشگاه برتر دنیا قرار دارد) جیمز مک گیل تاجر معروف اسکاتلندي(گیل  هاي جهانی، دانشگاه مگ در رنکینگ

گونه مدرك  300از دانشکده و موسسه تکنولوژي، این دانشگاه بیش  21با داشتن  .سال قبل از تشکیل کانادا افتتاح شد 46هاي کاناداست که  ترین دانشگاه
اگر چه زبان آموزش زبان انگلیسی است، اما دانشجویان حق دارند براي ارسال هر گونه تکلیف . دهد در انواع مختلف علوم از جمله پزشکی و حقوق را ارائه می

هزار دانش آموخته و  200با داشتن بیش از  .از زبان انگلیسی یا زبان فرانسه استفاده کنند، به جز زمانی که یادگیري یک زبان مشخص منظور و هدف است
توان به یازده برنده جایزه نوبل، دو  به عنوان نمونه می. هاي مختلف علوم است ها در زمینه استاد در سرتاسر دنیا مک گیل یکی از شناخته شده ترین دانشگاه

جی، نه برنده جایزه آکادمی، سه برنده جایزه پولیتزر، و بیست و پنج نخست وزیر، سه فضانورد، چهار قاضی دادگاه عالی کانادا، سه رهبر کشورهاي خار
 .هاي المپیک نام برد مدالیست بازي

 
 دانشگاه مک گیل

التر از دانشگاه کنکوردیا، دانشگاه عمومی جامع انگلیسی زبان در شهر مونترآل و ششمین دانشگاه بزرگ کاناداست و از نظر جذب دانشجو در مقطع با
البته ناگفته نماند که یکی از دالیل پایین بودن رنکینگ این . باشد-رتبه اول را در کانادا دارد و داراي معروف ترین مدرسه فیلم شناسی در کانادا میلیسانس، 

دانشگاه کانکوردیا پر از  .باشد هاي پزشکی و علوم تجربی و تمرکز آن بر روي دروس مهندسی، پایه و هنر می ها، نداشتن رشته دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه
و مکانیک، به ) کنترل)هاي مهندسی برق  در برخی از گرایش! ، به طوري که تکلم به فارسی نیز به سادگی امکان پذیر است)دانشجو و استاد(ایرانیان است 

 .پذیرش وجود داردعلت کار کردن بر روي موضوعات به روز و نیز داشتن استادان قوي، رقابتی سخت بین متقاضیانِ دریافت 

 دانشگاه کنکوردیا
بدین صورت که شهریه . توان از مقادیر آن ها اطالع پیدا کرد معموالدر کبک سه نرخ براي ثبت نام وجود دارد که به راحتی در سایت هر دانشگاه می

باشد و یا  شود که کسی کانادایی می گونه بر آن ها محرز میاینکه چ. ها می باشد المللی و شهریه کبکی ها نیز نصف کانادایی ها نصف دانشجویان بین کانادایی
کیو و یا اقامت یکساله در کبک  اس به عنوان مثال داشتن سی. گردد کبکی، در سایت هر دانشگاه مشخص است و البته مستقیماً به وزارت آموزش کبک برمی

 .هاست-بدون شرکت در هیچ کالس تمام وقت، یکی از این شرایط
پردازد در قالب  آنچه دولت بابت هزینه دانشگاه و زندگی به شما می %65تقریباً . بورس و وام یکی دیگر از مزایاي مهاجران و شهروندان است استفاده از
به منظور میزان وام دریافتی توسط دولت . البته این شرایط براي دانشجویان در مقاطع مختلف، متفاوت است. بایست برگردانید باشد و شما نمی بورس می

بسته به سطح زندگی و (هاي زندگی  از هزینه% 70میزان این پول جدا از هزینه شهریه، حدود . هزینه زندگی نیز، رابطه مستقیم با سطح درآمد افراد دارد
 .دهد را نیز پوشش می) توقع افراد

. هاي خود را دارد ها و روش هر دانشگاه سیاست. ط بسیار متفاوت استدرباره شرایط عمومی و علمی پذیرش باید به سایت هر دانشگاه مراجعه کرد، زیرا شرای
و فرانسه خواسته نخواهد به عنوان مثال براي تحصیل در دانشگاه فرانسه زبان باید زبان فرانسه بدانید مگر اینکه در مقطع دکترا باشید و با نظر استاد از دانشج

به عنوان مثال دانشکده مهندسی دانشگاه . ك اضافه است که حتی براي رشته هاي مختلف، متفاوت استاز شروط دیگر هر دانشگاه معدل الزمه و مدار. شد
خواهد و یا دانشکده فیلم همین دانشگاه یک مدرك داخلی براي ثبت نام، نیاز دارد و یا از شروط وارد شدن به دانشکده  کونکوردیا از مهاجران مدرك زبان نمی

 .است GMAT مدیریت، داشتن مدرك
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شود از دانشگاهی با شرایطی به دانشگاه دیگر رفت و یا تعدادي از دروس را در  اند و می هاي کانادا مدتی است که تقریباً با یکدیگر مرتبط شده دانشگاه
روس خود را در دانشگاه دیگر مثالً تواند تا یک سوم د باشد که مثالً یک دانشجوي دانشگاه مونترال می حداقل درباره کبک اینگونه می. دانشگاهی دیگر گذراند

 .انگلیسی زبان بگذراند و بلعکس که این موضوع نکته مثبتی براي ضعف دانشجویان در زبان فرانسه است

  اخذ ویزاي تحصیلی

ورهاي مختلف خارجی براي دانشجو و حتی بیشتر، از کش 90000اجازه تحصیل در دانشگاه هاي کانادا بر اساس آمار اداره مهاجرت کانادا هر ساله بیش از 
مدارس و . کارفرمایان و سیستم مهاجرت کانادا هر دو بر تحصیل در داخل کانادا تاکید دارند. زندگی و تحصیل در رشته هاي مختلف، وارد کانادا می شوند

مدارس عمومی و خصوصی، کالج هاي عمومی و  :انسیتوهاي مختلفی در کشور کانادا وجود دارد که سیستم تحصیلی کانادا را تشکیل می دهند و عبارتند از
پذیرش دانشجویان خارجی یکی از . انسیتوهاي تکنیکی، کالج هاي حرفه اي، مدارس آموزش زبان، دبیرستان، دانشگاه و کالج هاي دانشگاهی می باشد

ه متقاضیان ایرانی تحصیل در کانادا، رد تقاضاهاي ویزاي با این حال، متاسفانه مهمترین عامل بازدارند. مهمترین منابع کسب درآمد دولت کانادا می باشد
در بسیاري از موارد، به دلیل عدم آشنایی با قوانین دولت کانادا و اداره مهاجرت، متقاضیان ویزاي تحصیلی دقت الزم را در تهیه مدارك . دانشجویی است

متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط مناسب و انجام کامل توصیه هاي مشاورین . ایندنداشته و یا مدارك کافی را براي گرفتن ویزاي دانشجویی ارایه نمی نم
مقاطع مختلف تحصیلی در کانادا تحصیل در دبیرستان کانادایی محصلین دبیرستانی سال . مربوطه شانس باالیی در گرفتن ویزاي دانشجویی خواهند داشت

ن تر از حد نساب اخذ پذیرش لیسانس در کانادا می باشند، می توانند ابتدا دیپلم دبیرستان کانادایی هاي سوم و چهارم و کسانی که معدل دیپلم آنها پایی
مدت تحصیل در دبیرستان بستگی به سابقه تحصیل متقاضی و نمرات  .خود را از یک دبیرستان کانادایی دریافت نمایند و سپس براي دانشگاه اقدام کنند

نظام تحصیلی پیش دانشگاهی در این کشور به گونه . البته دوره دبیرستان در کانادا چهار سال است. سال طول می کشد 2تا  1قبلی آنها دارد و معموال بین 
سال درس  13البته در استان اونتاریو براي اخذ دیپلم دبیرستان باید . سال تحصیل می کنند 12اي است که تا قبل از ورود به دانشگاه دانش آموزان حدود 

تحصیل در دوره هاي زبان متقاضیان تحصیل در  .د و دانش آموزان شش سال درس به نام دروس علمی اونتاریو را نیز در سال سیزدهم می گذرانندبخوانن
مدت آموزش . نندفت کدوره هاي زبان انگلیسی و یا فرانسه می توانند، پذیرش زبان از یکی از دانشگاه ها، کالج ها و سایر مراکز آموزشی زبان در کانادا دریا

تحصیل در کالج متقاضیان تحصیل در بسیاري از دوره هاي فنی، . ماه تا یک سال طول بکشد 6زبان بستگی به سطح زبان متقاضی دارد و ممکن اسن از 
صیلی از یک کالج کانادایی مهندسی، کابردي، و هنري می توانند به دلیل شرط ورود آسان تر و نداشتن معدل باال براي ورود به دانشگاه ها، پذیرش تح

متقاضیانی که داراي مدرك زبان انگلیسی نیستند، باید ابتدا در دوره هاي زبان کالج . سال است 4تا  2مدت تحصیل در دوره هاي کالج بین . دریافت نمایند
براي . هاي کانادایی می فرستند-موزشی به دانشگاهاین مدارس با برنامه هاي آموزشی آکادمیک خود، دانشجویان را به محض تمام کردن دوره آ. شرکت کنند

براي تحصیل در  بسیاري از دانشجویانی خارجی که داراي مهارت کافی در زمینه زبان انگلیسی و یا فرانسه نمی باشند؛ کالج هاي کانادایی شروع بسیار خوبی
شند؛ کالج هاي کانادایی اغلب گواهینامه هاي بسیار عالی را براي ورود به بازار حتی اگر اشخاص قصد ادامه تحصیل در دانشگاه را نداشته با. کانادا می باشند

این مدارك و کلیه . هستند Diploma و Certificateمدارکی که توسط این کالج ها صادر می شود در دو نوع . کار کانادا براي این افراد صادر می نمایند
تحصیل در مقطع . واحد باشند، در ایران به عنوان کاردانی ارزشیابی می شوند 60انی، که معادل حداقل بعد از دیپلم دبیرست (آکادمیک(مدارك دانشگاهی 

پذیرش مقطع لیسانس بستگی به سابقه تحصیلی و معدل . باشند IELTS لیسانس متقاضیان تحصیل در مقطع لیسانس بایستی داراي معدل باال و مدرك
در صورتی که متقاضی داراي نمره زبان کافی براي دانشگاه مورد نظر . شته ها و دانشگاه هاي کانادا انجام می گیردپذیرش لیسانس در تمامی ر. متقاضی دارد

براي اخذ پذیرش از دانشگاه، دارا بودن مدرك زبان انگلیسی الزامی است و لذا در صورت نداشتن . نباشد، بایستی ابتدا در دوره زبان دانشگاه شرکت نماید
می بایست ابتدا در دوره هاي زبان انگلیسی در کانادا ) بجز متقاضیان دوره هاي فوق لیسانس و دکتري(زبان انگلیسی، متقاضیان تحصیل مدرك معتبر 
لی اخذ بورسیه تحصیلی و سایر کمک هاي ما. معدل باال و نمرات تخصصی باال براي اخذ پذیرش از دانشگاه هاي ممتاز کانادا الزامی می باشد. شرکت کنند

شرط . دانشگاه هاي کانادا در انتخاب دانشجویان اختیار کامل دارند. دانشگاهی منوط به شرایط متقاضی، معدل، رشته مورد نظر، و دانشگاه محل تحصیل دارد
-دانشجویان تمام وقت و نیمهاما شرایط پذیرش در دانشگاه هاي کانادا براي . ورود به دانشگاه ها معدل نمرات سال آخر دانش آموزان در دبیرستان ها است

مراکز آموزش عالی در . در خصوص پذیرش دانشجو براي تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها بر اساس ضوابط خود اقدام به این امر می کنند. وقت یکسان است
. دانشگاه دو زبانه نیز وجود دارد 7هستند ولی اکثر دانشگاه ها در کانادا انگلیسی زبان . کانادا مستقل هستند و مدارك دانشگاهی را خودشان صادر می کنند

در استان . در بعضی رشته ها مانند معماري طول این دوره به پنج سال نیز می رسد. شامل چهار سال تحصیل تمام وقت است (Bachelor) دوره لیسانس
این مدارك بعد از دیپلم دبیرستان، با عنوان کارشناسی در ایران  .سال است، دوره هاي سه ساله نیز وجود دارد 13اونتاریو به دلیل طول دوره دبیرستان که 
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 و مدرك 16تحصیل در مقطع فوق لیسانس و دکترا متقاضیان تحصیل در مقطع فوق لیسانس و دکترا، بایستی داراي معدل باالي . ارزشیابی خواهند شد
IELTS  و مدارك 5/6با نمره حداقل GRE و GMAT پرونده هاي مقاطع فوق لیسانس و دکتري به صورت محدود از اوایل . اشندبراي برخی از رشته ها ب

براي ورود به دوره فوق لیسانس، داشتن مدرك  .ماه جوالي هر سال پذیرفته می گردند و از طرفی هم براي برخی رشته ها، محدودیت در پذیرش وجود دارد
بخواهد در رشته اي غیر از رشته قبلی خود ادامه تحصیل دهد، باید تعدادي درس اضافی به در صورتی که دانشجو . ضروري است B لیسانس با معدل حداقل
ضمنا در این دوره دانشجو می تواند درس با . به همین دلیل طول دوره هاي فوق لیسانس از یک ونیم تا سه سال متغیر است. عنوان پیش نیاز بگذراند

هزینه تحصیل هزینه  .بیشتر به درس پرداخته و در نهایت یک یا دو کار علمی کوچک را پشت سر گذراند را مد نظر قرار دهد یا (Dissertation) پژوهش
تواند از تحصیل در کانادا بستگی به مقطع تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل، استان محل تحصیل، و رشته تحصیلی دارد و با در نظر گرفتن این موارد، می 

دالر در سال و هزینه زندگی بیرون از خوابگاه کمی  10000دالر تا  8000هزینه زندگی در خوابگاه حدود . ل متغیر باشددالر در سا 20000دالر تا  12000
در کدام موسسه تحصیلی می تواند در کانادا  •: شرایط مجوز تحصیلی ضوابطی که در مجوز تحصیلی وجود دارد، به فرد می گوید که. بیشتر خواهد بود

 •آیا سفر او در کانادا محدود شده است  •آیا نیاز به گزارش براي تست پزشکی و درمان آن دارد  •به او اجازه کار در کانادا داده شده است آیا  •تحصیل کند 
دانشجویان نیز همچنین همسر . چه زمانی باید کانادا را ترك کند کار در زمان تحصیل دانشجویان خارجی اجازه دارند به صورت نیمه وقت در کانادا کار کنند

 .دالر در ساعت می باشد 15تا  10میزان دستمزد بستگی به شغل مربوطه بین  .می توانند در زمان تحصیل همسر خود در کانادا به طور تمام وقت کار کنند
که شرایط خاص خود را دارد و در  دانشجویان می توانند در داخل و یا خارج دانشگاه از فرصت هاي شغلی که در اختیارشان قرار می گیرد، استفاده کنند

تمدید ویزاي تحصیلی در صورتی که دانشجویان خارجی بخواهند ویزاي اقامت خود را به عنوان : آدرس اینترنتی زیر بطور مفصل توضیح داده شده است
لی فرد در اینجا مهم است و این افراد باید حداقل تاریخ انقضاي مجوز تحصی. دانشجو تمدید کنند، باید فرم هاي مربوط به تمدید ویزاي تحصیلی را پر کنند

باید بالفاصله روز قبل از موعد مقرر اتمام ویزاي کنونی، براي تمدید ویزاي خود اقدام نمایند چرا که به محض تمام شدن مدت اعتبار ویزا، فرد متقاضی  30
در صورتی که فرد براي . دانلود کرد Download and print the application package مدارك الزم را می توان در قسمت. خاك کانادا را ترك نماید

درس خود تحت تمدید ویزاي خود اقدام کرده باشد و قبل از اینکه پاسخ خود را براي تمدید ویزاي جدید بگیرد، ویزاي فعلی باطل شود؛ متقاضی می تواند 
همچنین در صورت سفر به خارج از کانادا و انقضاي ویزاي کنونی در . جدید خود دریافت کند همان شرایط کنونی ادامه دهد تا تصمیم نهایی را براي اقدام

در برخی موارد، فرد . توجه شود که در صورت پایان اعتبار پاسپورت، نمی توان مجوز تحصیلی را تمدید کرد. حین سفر، نیز باید مجوز تحصیلی را تمدید کرد
در این شرایط فرد تا زمان تصمیم . ود به عنوان یک دانشجو، براي بازگرداندن موقعیت خود، درخواست می کندروز از دست دادن موقعیت خ 90در طی 

الزم به ذکر است که هیچ تضمینی وجود ندارد . گیري بر روي پرونده اش، می تواند در کانادا بماند اما اجازه تحصیل در کانادا را روشن شدن وضعیتش ندارد
در این درخواست باید تمام حقایق و شرایط که منجر به از دست دادن موقعیت فرد شده، با . اندن وضعیت وي، مورد پذیرش قرار بگیردکه درخواست بازگرد

نیز  (restoring your status) از طرفی، عالوه بر هزینه تمدید مجوز تحصیلی، باید هزینه اي مبنی بر بازگرداندن وضعیت. جزئیات کامل ارائه شود
سازمان شهروندي . براي افراد موجود است Pay my application fees اطالعات کاملی در .خت شود که براي هر یک از اعضاي خانواده جدا می باشدپردا

ا به اقامت دائم البته شرایطی نیز براي دانشجویان وجود دارد که اقامت موقت خود ر. و مهاجرت کانادا، راهنماي خوبی براي افراد در این زمینه خواهند بود
 .هندتبدیل کنند که در بیشتر موارد افراد باید خاك کانادا را ترك کرده و از خارج از کشور کانادا، اقدامات الزم در این زمینه را انجام د

  وام هاي تحصیلی

Scholarship or Fellowship 

یا شرکت ها و موسسات خارج از دانشگاه به منظور تشویق، در اختیار دانشجویان بورسهاي تحصیلی داراي انواع گوناگونی است که معموال از سوي دانشکده ها 
پس این . خصوصیت اصلی بورس ها این است که بر خالف کمک هزینه در قبال گرفتن آن الزم نیست کار بکنید. مستعد در تعدادي محدود قرار می گیرد

هاي  ها سوابق و برجستگی لذا معیار این جایزه. گیرد ه به دانشجویان ممتاز تعلق میاي بدون بازگشت هستند که به صورت جایز بورس ها کمک هزینه
این کمک ها فرمول چندان مشخصی براي مبلغ نداشته و هر دانشگاه و . تحصیلی فرد است نه نیاز مالی وي و در نتیجه افراد باید براي دریافت آن رقابت کنند

هاي ارزیابی دانشگاه یا کالج، نیازمند مالی  در نتیجه ممکن است دانشجویی که با سایر مالك. اي تخصیص آنها دارداي شرایط خاص خود را بر یا حتی دانشکده
فلوشیپ به نوعی همان . ها استفاده کند شناخته نشده باشد، به دلیل کارنامه تحصیلی یا انجام فعالیت درخشان خاصی در حوزه علمی بتواند از این نوع کمک

اسکالرشیپ بیشتر براي هزینه زندگی و تحصیل دانشجو تعلق می گیرد؛ اما فلوشیپ . ست اما تفاوت هایی در شرایط تخصیص آنها وجود دارداسکالرشیپ ا
ا نیز براي در بیشتر مواقع چنین منابع مالی شهریه را تامین نموده بعالوه یک حقوق ماهیانه ر. براي کارهاي تحقیقاتی دانشجویان ممتاز به آنها داده می شود
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دالر در ماه می باشد که کفاف هزینه یک زندگی دانشجویی نظیر اجاره یک آپارتمان  1500تا  1100میزان حقوق بطور متوسط . زندگی باقی می گذارد
 .کوچک غذا و لباس و تدارکات دانشگاه و حمل و نقل را خواهد داد

Research Assistantship 

کند و به ازاي کار  پژوهشی، نوعی موقعیت شغلی است که دانشجو در دانشگاه بر روي پروژه تحقیقاتی خاصی کار می این کمک هزینه، تحت عنوان دستیار
لذا دانشجویان به ازاي دریافت آنها مسؤولیت خاصی در قبال دانشگاه یا استاد دارند و الزم است براي دانشگاه یا استاد . کند خود از استاد حقوق دریافت می

استادها معموال از صنعت یا دولت . چنانچه دستیار پژوهشی به شما اعطا گردد، مقرر می شود که شما به استادي در زمینه پژوهشی کمک کنید .کار کنند
را استخدام ) سلیسان و در برخی موارد فوق(ها دانشجوهاي دکترا  ها براي انجام پروژه این استاد. شان را پیش ببرند هاي تحقیقاتی گیرند که پروژه بودجه می

به این نکته توجه داشته باشید که استادها معموال دستیار پژوهشی را به دانشجویانی که استاد راهنماي آنها هستند، اخنصاص . کنند تا برایشان کار کنند می
فته و از موقعیت هاي باز آنها و تمایل آنها ي کاریشان به زمینه کاري شما نزدیک است تماس گر به همین خاطر الزم است که با اساتیدي که زمینه. می دهند

 .براي پذیرفتن دانشجوي جدید، اطالع پیدا کنید

 Teaching Assistantship 

کند و به ازاي آن از دانشگاه حقوق  در این موقعیت شغلی، دانشجو بعنوان یک دستیار تدریس، در تدریس درس خاصی به استاد کمک و با او همکاري می
وظیفه افراد دستیار تدریس از تنوع بسیاري برخوردار است که بصورت عمومی شامل نمره دادن، تصحیح اوراق، برگزاي کالس هاي حل . کند دریافت می

اي هاي خاص آن را پر کند و هر ترم بر براي گرفتن دستیار تدریس فرد باید فرم. تمرین یا آزمایشگاه ها، کمک به دانشجویان و اداره جلسات هفتگی می باشد
. دکترا از اولویت باالتري برخوردار هستند  شود و دانشجویان با سابقه تخصیص دستیار تدریس معموال بر اساس اولویت انجام می. درخواست جدید اقدام نمایید

انید و نمره الزم را را بگذر  TOEFL یا بخش صحبت کردن TSE ها نیاز دارند که متقاضی امتحان صحبت کردن انگلیسی مانند همچنین اغلب دانشگاه
 .کسب نمایید

Internship 

ي  اي مرتبط با رشته هاي خصوصی یا سایر موسسات خارج از دانشگاه در زمینه توانند در طی آن در شرکت اي است که دانشجویان می کارآموزي، دوره  دوره
نام و حضور در دانشگاه اجباري نیست و دانشجویان معموال از این  تدر طول تابستان ثب. نمایند تحصیلی خود کار کنند و به ازاي کار خود حقوق دریافت 

کنند معموال بسیار باالتر از حقوقی است که دانشجویان  ها به دانشجویان پرداخت می حقوقی که شرکت. کنند مدت براي کار در خارج از دانشگاه استفاده می
کارآموزي نسبتاً ساده است و احتیاج به مدارك   اقدام براي دریافت این دوره .نمایند فت میبا داشتن دستیار پژوهشی یا دستیار تدریس در طول سال دریا

ها از حدود ماه  بسیاري از شرکت. چنانچه مایل به دریافت کارآموزي براي تابستان هستید، باید از زمستان سال قبل اقدامات خود را آغاز کنید. متعددي ندارد
 .نمایند آوري رزومه می کنند و اقدام به جمع سایت خود منتشر می در وب internship هاي تحت عنوان تی را در مورد موقعیتدسامبر تا می هر سال اطالعا

مصاحبه ممکن است به صورت تلفنی یا در محل شرکت صورت . کنند کارشناسان شرکت با توجه به سوابق دانشجویان، تعدادي را براي مصاحبه انتخاب می
هایی از طرف اساتید  نامه ها ممکن است از دانشجویان بخواهند تا عالوه بر رزومه، توصیه شرکت. است شامل چندین مرحله مختلف باشدپذیرد و ممکن 

داشتن دانش . شود که شما تمام مراحل مصاحبه را با موفقیت پشت سر گذاشته باشید نامه معموال در صورتی درخواست می توصیه .دانشگاه نیز ارائه دهند
همچنین . ها را جواب دهید کننده ي سواالت مصاحبه رود که بتوانید عمده کنید بسیار مهم است و از شما انتظار می اي که براي آن اقدام می کافی در زمینه

را انتخاب کرده باشند و  ها ممکن است تا ماه فبریه تمام دانشجویانی که الزم دارند برخی از شرکت. هم اهمیت زیادي دارد internship زمان اقدام براي
ها  اغلب دانشگاه. بدیهی است که دانشجویی حتی با شرایط خوب هم در صورت اقدام بعد از این زمان، شانس چندانی براي دریافت این دوره نخواهد داشت

توانند به شما  این مراکز همچنین می. کنند می آشنا internship ي اقدام براي یافتن شغل و دارند که دانشجویان را با نحوه career center مرکزي به نام
هایی را که عالقمند به استخدام کارآموز  فرستید نیز کمک کنند و همچنین ممکن است لیستی از شرکت ها می اي که براي شرکت ي نوشتن رزومه در زمینه

. ممکن است در دانشگاه برگزار شود career fair کوچکی با عنوانهاي  عالوه بر آن در طول سال تحصیلی نمایشگاه .هستند را در اختیار شما قرار دهند
آوري  ي دانشجویان را جمع هایی دارند که رزومه هاي عالقمند غرفه شرکت. ها استخدام دانشجویان براي شغل دائمی یا کارآموز است هدف اصلی این نمایشگاه

ها به دانشجویانی که عالقمند به گرفتن کارآموزي هستند،  بازدید از این نمایشگاه. دهندهایی نیز با دانشجویان انجام  کند و حتی ممکن است مصاحبه می
 .توصیه می شود
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  CIMP برنامه

 .در مالزي ارائه می شود Sunway که یک دوره پیش دانشگاهی کانادایی می باشد توسط دانشگاه CIMP برنامه

نیازهاي همه دانش آموزان باشد و نه فقط کسانی که تمایل دارند در یکی دانشگاه کانادایی حضور پیدا این برنامه به گونه اي طراحی شده است که پاسخگوي 
 .لذا هدف از این برنامه آماده سازي دانش آموزان براي حضور در دانشگاه هاي تمام دنیا است. کنند

دانشگاه در سراسر دنیا  140ارغ التحصیل شده اند و در بیش از دانش آموز در آن ف 5000سال است که تاسیس شده و بیش از  20براي  CIMP برنامه
 .حضور یافته اند

 :به آنها در زمینه هاي زیر یاري می رسانند CIMP براي رسیدن به جایگاه مورد دلخواه دانش آموزان، برنامه

 توسعه مهارت هاي ارتباطی موثر در زبان انگلیسی -

 صیالت متوسطه به مقاطع باالترآماده سازي افراد براي انتقال از تح -

 تجربه یادگیري یک فرهنگ که منعکس کننده یک جامعه بین المللی از محققان است -

 توسعه علمی و اجتماعی براي رسیدن به پتانسیل کامل افراد -

 .یادگیري اینکه چطور از آگاهی و مهارت هاي خود استفاده کنند؛ و به صورت تحلیلی و انتقادي فکر کنند -

این مرکز، در دروسی که در این مرکز ارائه می شود، در زمینه زبان انگلیسی، تجارت، کامپیوتر، علوم اجتماعی، ریاضی و علوم طبیعی است که طبق قانون 
 .ساعت به هر درس تعلق می گیرد 6هفته 

ت؛ و لذا فارغ التحصیالن از این مرکز دیپلم متوسطه استان انتاریو نظام آموزشی این برنامه بر اساس وزارت آموزش و پرورش استان انتاریو در کشور کانادا اس
 .را دریافت می کنند که براي ورود به دانشگاه هاي در سرتاسر دنیا معتبر است Ontario Secondary School Diploma (OSSD) یا

تمایل دارند مقطع لیسانس را در کشور کانادا بگذرانند، پیشنهاد می کند؛ شرکت مهاجرتی ادیسه نماینده این مرکز آموزشی است و این راه را براي کسانی که 
 .چرا که اقدام براي این مقطع از این طریق در ایران دشوار می باشد
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  کانادا يویزا اطالعات دریافت
 کانادا يشرایط اخذ ویزا

 

  )ویزاي ویزیتور یا توریستی(ویزاي اقامت موقت 

ویزاي اقامت (براي دیدار از اقوام و دوستان، یا براي گردشگري دارید، باید از سفارت کانادا در کشور محل اقامت خود ویزاي ویزیتور اگر قصد سفر به کانادا 
 :براي دریافت این ویزا شرایط زیر الزم است. موقت بگیرید

  

 داشتن گذرنامه معتبر 
 برخورداري از سالمت جسمی 
 هایتان در طول مدت اقامت در کانادا داشتن منابع مالی کافی براي هزینه 
 مانند شغل دائمی، امالك، (داشتن پایبندي کافی . اداره مهاجرت کانادا باید قانع شود که شما در پایان سفرتان قصد برگشت به کشور خود را دارید

 .انادا فراهم کند، الزم استخانواده، و غیره در کشورتان که از نظر اداره مهاجرت کانادا، انگیزه کافی براي برگشت شما از ک

زمان .برد بررسی درخواست ویزاي توریستی زمان زیادي می. در طول بررسی درخواست براي ویزا، ممکن است که براي مصاحبه به سفارت کانادا دعوت شوید
 .اکنون در حدود سه ماه است رسیدگی به این نوع درخواست در سفارت کانادا در تهران هم

 ورود به کانادا انواع ویزا براي

 ویزاي تحصیلی یا ویزاي دانشجویی ( Student Visas) . 
 ویزاي کار ( Work Visas) . 
 ویزاي توریستی ( Visitor Visas) . 
 ویزاي مهاجرت ( Permanent Residency Visas) . 
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 مدارك ویزا

 :ویزاي تحصیلی

 دوره ها و مقاطع مختلف تحصیلیاخذ پذیرش معتبر تحصیلی از دبیرستان، دانشگاه، کالج براي .1

 ارسال معرفی نامه به سفارت کانادا، براي اخذ ویزاي دانشجویی همراه با راهنماي انجام مصاحبه.2

 خدمات ثبت نام و سکونت موقت .3

 مشاوره کاریابی و اخذ اقامت دایم کانادا در دوران تحصیل .4

  :ویزاي توریستی

 .در سالمت کامل باشید-
 .کیفري نباشید داراي سابقه -
 .داراي پاسپورت معتبر ؛ مدارك هویت قانونی و مدارك سفر باشید -
 . ممکن است نیاز به داشتن ویزاي موقت داشته باشید -

 .در شرایط زیر صادر گردد  HRSDCمجوز کار می تواند بدون تایید از 

 شمالیتحت پیمان هاي بین المللی مثل پیمان تجارت آزاد آمریکاي :ویزاي کاري (NAFTA   
 با توجه به مزایاي چشمگیر اقتصادي اجتماعی یا فرهنگی که آن فعالیت کاري براي کانادا به ارمغان می آورد. 
 به عنوان بخشی از موافقت هاي دو جانبه مثل برنامه هاي ارسال و دریافت معلم و نیروي جوان 
 زمانی که دانشجوي خارجی باید جهت تکمیل درس آن را انجام دهد . 
 براي اجازه کار به همسران داراي مجوز تحصیل یا مجوز کار 
 براي کارهاي خیریه یا مذهبی 
 ،نیاز به حمایت داشته باشند  زمانی که اشخاص خارجی به غیر از شرایط باال مانند درخواست پناهندگی 

 نکات مهم

اگرچه دانشجویان بین المللی که در مونتریال یا دیگر شهرهاي . اداره مهاجرت کانادا معموال مجوز تحصیل را براي مدت مشخص دوره تحصیلی صادر میکند 
رك تحصیلی فوق حداقل مد(در صورت دارا بودن شرایط کافی : ویزاي کار . استان کبک تحصیل میکنند، بایستی وضعیت اقامتی خود را هرساله تجدید کنند

 سال و موافقت کارفرما ویزاي صادره توسط سفارت کانادا براي بار اول حداکثر یکساله می باشد 31سال تا  18دیپلم و سن بین 

هاي شهروندان کار از لحاظ اداره مهاجرت کانادا به معناي فعالیتی است که در قبال آن پولی دریافت می شود ، فعالیتی که مستقیما با فعالیت :ویزاي کاري
 . کانادا یا دارندگان اقامت دائم در بازار کار کانادا رقابت کند

 مقامات اداره مهاجرت کانادا براي تعداد محدودي از فعالیت هاي کاري مجوز کار صادر می کنند. 
  پیشنهاد کار از سوي یک کارفرماي کانادایی معموال پیش نیاز صدور مجوز کار می باشد.  
  اداره مهاجرت کانادا مجوز کار باز صادر می کند که در این روش به وجود کارفرما نیازي نیست در برخی موارد.  
  ماهیتاً مجوز کار به طور موقت صادر می شوند اما می توان آن را از داخل کانادا تمدید کرد.  
 توسط اداره منابع انسانی و توسعه کانادا  درخواست کار باید. معموال فقط مقامات اداره مهاجرت کانادا ویزاي کار را صادر می کنند )HRSDC  
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  .این تاییدیه نشانگر این است که کار پیشنهادي تاثیر منفی بر بازار کار کانادا ندارد. تایید شده باشد

  :ویزاي تحصیلی 

عتبر زبان انگلیسی، متقاضیان بجز متقاضیات در صورت نداشتن مدرك م. براي اخذ پذیرش از دانشگاه، دارا بودن مدرك زبان انگلیسی الزامی می باشد. 1
  .تحصیل در دوره هاي فوق لیسانس و دکتري می بایست ابتدا در دوره هاي زبان انگلیسی در کانادا شرکت کنند

 .معدل باال و نمرات تخصصی باال براي اخذ پذیرش از دانشگاه هاي ممتاز کانادا الزامی می باشد .2

 .ر کمک هاي مالی دانشگاهی منوط به شرایط متقاضی، معدل، رشته مورد نظر و دانشگاه محل تحصیل دارداخذ بورسیه تحصیلی و سای .3

 روش هاي مهاجرت به کانادا 

مطالعه در زیر گزیده اي از معمول ترین روش هاي مهاجرت به کانادا را . روش مهاجرتی وجود دارد 60براي مهاجرت به کانادا و اقامت در این کشور بیش از 
 .بفرمایید

 مهاجرت از طریق روش حرفه و تخصص فدرال   

Federal Skilled Worker - گروه مشاغل مورد نیاز کشور  29کرده با سابقه کار بیش از یک سال که در  مهاجرت ویژه افراد تحصیل
  .کانادا قرار گیرند

  مهاجرت از طریق روش حرفه و تخصص کبک  

Quebec Skilled Worker – کرده با سابقه کار بیش از شش ماه ویژه افراد تحصیل مهاجرت  

  مهاجرت از طریق سرمایه گذاري فدرال  

Federal Investor – دالر کانادا 1٫600٫000کارفرمایان با سرمایه بیش از  مهاجرت ویژه مدیران و  

  مهاجرت از طریق سرمایه گذاري کبک  

Quebec Investor – دالر کانادا 1٫600٫000ویژه مدیران و کارفرمایان با سرمایه بیش از  مهاجرت به کانادا  

  مهاجرت از طریق روش کارآفرینی فدرال  

Federal Entrepreneur  -  دالر کانادا 300٫000ویژه کارفرمایان و صاحبان بیزینس با دارایی بیش از  

  مهاجرت از طریق روش کارآفرینی کبک  

Quebec Entrepreneur  - دالر کانادا 300٫000فرمایان و صاحبان بیزینس با دارایی بیش از ویژه کار  
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  مهاجرت از طریق روش خوداشتغالی فدرال  

Federal Self-Employed – ویژه مترجمان، گرافیست ها، هنرمندان، نویسندگان، ورزشکاران و بسیاري از مشاغل دیگر  

  مهاجرت از طریق روش خوداشتغالی کبک  

Quebec Self-Employed – که فقط توسط شخص متقاضی اداره می گردد بیزینس هاي کوچک کرده و یا افراد تحصیل ویژه  

  برنامه انتخاب استانی) PNP (   

Provincial Nominee Program – یا نیروي متخصص که قصد مهاجرت به استان خاصی در کانادا را  ویژه مدیران، کارفرمایان
  دارند

  مهاجرت از طریق روش خویشاوندي  

Family Sponsorship  - ویژه افرادي که خویشاوند نزدیک در کانادا دارند و یا همسرشان داراي اقامت کانادا می باشد  

 مهاجرت از طریق نیروي با تجربه کانادایی   

Canadian Experience Class – ویژه افرادي که به واسطه ویزاي تحصیلی و یا کاري ساکن کانادا می باشند  

  ویزاي تحصیلی  

Study Permit – ویزاي موقت براي تحصیل در کانادا  

  ویزاي کار  

Work Permit – ویزاي موقت جهت کار در کانادا  

 

  

  

  

  

 

دنیا به کانادا چندین سال است که به عنوان یکی از اصلیترین کشورهاي مهاجر پذیر 
  .مقصد بسیاري از کارجویان تبدیل شده است
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   زایا و مسائل نا خوشایند مهاجرت به کانادام
مهاجرت از کشور مادري به همراه خانواده براي آغاز یک زندگی جدید در کشور کانادا مسلما مهمترین تصمیم در طول زندگی شما خواهد بود 

شما باید از تمامی حقایق خوب و ناخوشایندي که در این رابطه وجود دارد با خبر .جنبه ها ارزیابی شود این موضوع باید به درستی در تمامی .
  .این مطالب برگرفته از تجربیات کسانی است که به عنوان نیروي کار ماهر به کانادا مهاجرت کرده اند.شوید

  مزایاي زندگی در کانادا
  زندگی قانونی

در دنیاي امروز براي جویندگان کاري که تا کنون در یکی از کشورهاي جهان سوم می زیسته اند و قصد مهاجرت به کشوري پیشرفته دارند 
از طریق برنامه ي  ،استرالیا ونیوزیلند نظیر کانادااما تنها کشورهایی .امکانات کمی وجود دارد تا بتوانند کار کنند و زندگی خوبی داشته باشند

شما به عنوان یک مهاجر در کشور کانادا می توانید زندگی راحت و قانونی داشته .مهاجرت سازمان یافته به طور علنی ارائه گر این امکانات هستند
  .باشید

  آرامش
الی آسوده می توانید در این کشور زندگی کنید زیرا شما و هیچ شما با خی.کانادا یکی از کشورهاییست که پایین ترین آمار جرم و جنایت را دارد

اگر چه این قبیل جرایم در .یک از اعضاي خانواده تان مورد آزار و اذیت مجرمان قرار نمی گیرید وهیچ گاه شاهد دزدي و آدم ربایی نخواهید بود
  .احترام گذاشتن به مردم و اموالشان استاکثر کشورهاي دنیا معمول است اما قانون شماره یک در میان مردم کانادا 

در هر نقطه از کانادا می توانید به سرعت با فوریت هاي پلیس ،اورژانس و آمبوالنس وامور تصادفات تماس بگیرید و    911باگرفتن شماره ي 
  .نیازتان را در مواقع بحرانی رفع کنید

  اقتصاد در کانادا
زدیکی آن با آمریکا ،همچنین داشتن روابط نزدیک و دوستانه با کشورهاي مشترك المنافع نظیر با توجه به موقعیت استراتژیک کانادا و ن

  .انگلستان،استرالیا و غیره به این کشور امکان آن را می دهد تا بر پایه ي اقتصاد محکمی استوار باشد
از مهمترین تامین کنندگان مواد غذایی در بسیاري از  ا یکیمنابع طبیعی زیادي در کانادا وجود دارد وهمچنین صنعت کشاورزي کاناد  عالوه برآن

  .کشورهاي دنیاست

  حمایت دولت
بیماري هاي سخت یا بیکاري   در مواقع وقوع.کشورهاي کمی در دنیا هستند که از شهروندان خود در مواقع سختی و بحران حمایت می کنند

 دولت کشور کانادا از مردم و خانواده ها حمایت می کند تا بنیان زندگیشان حفظ شود ،و از طریق سازمان هاي دولتی یا خصوصی مواد 
  .خدمات آموزشی و درمانی در اختیارشان قرار می دهدپوشاك ،مسکن،غذایی،

  :براي شهروندان کانادایی ذکر شده است در زیر چند نمونه از برنامه هاي حمایت اجتماعی
  .سال  18پرداخت مستمري ماهانه براي افراد زیر . 
  .بیمه بیکاري. 
  .سال کم درآمد 65کمک هاي مالی به افراد باالي . 
  .کمک هاي مالی به خانواده هاي کم درآمد. 
  .کمک هاي مالی به افراد بیکاري که توانایی کار کردن را ندارند. 

  طبیعت
از بهار تا پاییز کانادایی ها .نادا کشوریست که داراي گونه هاي مختلفی از گیاهان و حیوانات همچنین دریاچه ها و فضاهاي سبز بسیار می باشدکا

در طول زمستان تفریحاتی مثل اسکی و .در هر کجاي کشور که باشند در کنار فعالیت هاي روزمره شان از این طبیعت بسیار زیبا لذت می برند
  .هاکی در بین کانادایی ها بسیار محبوب می باشد

در تمام شهر هاي کانادا این .فراوانی درختان وفضاهاي سبز آن است که سراسر این کشور را فراگرفته است  پاك کانادا بدلیلهواي بسیار تازه و 
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حیواناتی .در کنار انسان ها سازگاري پیدا کرده اند بسیار عادي است که در باغچه یا فضاهاي سبز حیوانات وحشی را بیابید که با زندگی شهري
  ...مانند سنجاب ،راکون ، سمور ، راسو ، غاز وحشی و غیره

به وفور تابلوي عبور حیوانات وحشی مثل گونه هاي مختلف گوزن ها به چشم می    در خیابان هاي اطراف شهرها ودر گذرگاه هاي بزرگ راه ها
  .خورد

  

  فرصت هاي شغلی
 2اقامت کانادا هستند آگاه باشند که،کانادا به هزاران نیروي کار ماهر در طول طول ده سال آینده نیاز دارد،این به  ه در تالش براي کسبکسانی ک

  :دلیل عمده می باشد
  .اقتصاد محکم و رو به رشد کانادا -1
  .وجود ندارد سال دارند و نیروي کار جوان جایگزین برایشان 65وجود افراد بسیاري که باالي  -2

  .کلید یافتن یک شغل خوب در کنار تحصیالت و تجربه توانایی صحبت به زبان هاي انگلیسی و فرانسه است
  نآموزش کودکان و نوجوانا

براي تحصیل .مرحله را طی کرده باشد 12سال به طول می انجامد یعنی فرد در پایان متوسطه باید  6دوره ي ابتدایی و دوره ي متوسطه هر کدام 
سطح آموزشی مدارس هر سال کنترل می شود ، این ضامن تساوي در بهره .کودکان کانادایی اجباري و در سراسر کانادا به صورت رایگان می باشد

  .از آموزش ها و فرصت هاي گوناگون براي دانش آموزان کانادایی بدون در نظر گرفتن سطح اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی آنهاست   مندي
  .ي درخشان در انتظار کسانی است که در دانشگاه هاي کانادا تحصیل می کنندآینده ا

  تنوع فصلی
  .فصل سال باشید 4توانید به وضوح شاهد هر  کانادا می جغرافیایی بسیار خوب در  به دلیل موقعیت

  استاندارد زندگی
در آمد هر کانادایی .ز آمریکا و خیلی از کشور هاي اروپایی را دارد کانادا یکی از کشور هایست که باالترین رتبه ي استاندارد جهانی حتی باالتر ا

  .است $38,000بطور متوسط در سال باالتر از 
  احترام به مهاجران

کانادا می آیند پس این امري بسیار طبیعی است که ساکنین کانادا مهاجرین را می پذیرند و با آنها خانواده هاي مهاجر بسیاري براي زندگی به 
حقوق  فرد با داشتن ویزاي اقامت دائم کانادا از تمامی.احترام به آزادي و نظر مردم یک قانون اساسی دراجتماع کاناداست.گاري پیدا می کنندساز

  .یک شهروند بومی به جز حق راي برخوردار است
  آینده ي اقامت در کانادا و پاسپورت کانادایی

با ویزاي اقامت دائم می توانند درخواست پاسپورت کانادایی دهند،با داشتن این پاسپورت شما اقامت در کانادا مهاجران سال  3بعد از گذشت 
چون کانادا کشوري بی طرف است و مردمی .قادرید به خیلی از کشورها مثل آمریکا و کشورهاي عضو اتحادیه اروپا به راحتی وارد و خارج شوید

  .کنید کانادایی همچنین می توانید در کشور هایی نظیر انگلستان ،استرالیا و ازجمله آمریکا کاربا پاسپورت .آرام با روحیات انسان دوستانه دارد
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  :مواد غذایی
 مواد غذایی در کانادا ارزان قیمت و از کیفیت خوبی برخوردار هستند ،تنوع زیادي در محصوالت تولیدي کشور مثل میوه ها ،غالت وحبوبات ،

  .ن محصوالت از سایر کشور ها با قیمت هاي مناسب در اکثر سوپر مارکت هاي سراسر کشور یافت می شودبهتری.گوشت و لبنیات وجود دارد
خانم ها توصیه می کند که مراقب سالمت و رزیم غذایی خود در ماه هاي اول ورود  "مخصوصا   تازه وارد ودرمان کانادا به مهاجرانوزارت بهداشت 

  !یی جدیدي که راحت و ارزان بدست می آید ممکن است باعث اضافه وزن آنها شودبه کانادا باشند ،زیرا مصرف مواد غذا
  .به علت فصل زمستان و سرما می باشد  دلیل دیگر آن کم بودن فعالیت هاي بدنی بیرون از خانه

  بررسی برخی مسائل نا خوشایند براي مهاجرین درکانادا
باعث پیشرفت و تجربه ي زندگی بهتر می شود،اما باید در نظر داشته باشیم که این کشوري نظیر کانادا در اکثر موارد  چه مهاجرت بهاگر 

  :برخی از این موارد را با هم بررسی می کنیم.مسیریست پر فراز نشیب که در مواردي ممکن است به نظرمان خوشایند نباشد
  مالیات

  )ناي برخی مواد غذاییبه استث(ازیددر هنگام خرید براي بیشتر محصوالت شما باید مالیات بپرد
.  7 %-GST (Federal Tax(  
.  5 %-PST  (Provincial Tax(  

تی شان از سوي دیگر افرادي که درآمد دارند باید مالیات بر در آمد خود را بپردازند،که اگر کارمند باشند توسط کارفرما مبلقی از حقوق در یاف
  .کسر می شود

  :نمونه اي از مقدار مالیات در اونتاریو
  .بپردازند% 15.9تا % 0در سال باید مالیاتی معادل تقریبی    $31,676تا $1,000بین : افراد با در آمد کم   -
  .را بپردازند% 25.9تا % 16درسال باید مالیاتی معادل تقریبی    $63,353تا    $31,677بین : افراد با درآمد متوسط  -
  .را بپردازند% 29تا % 26در سال باید معادل تقریبی  $103,000  تا  $63,354بین :افراد با درآمد باال  -

  .مالیات بپردازند% 29در سال داشته باشد باید  $103,000اگر شخصی درآمدي باالتر از 
  :در کانادا جزء باالترین نرخ هاي مالیات در دنیا می باشد ،به چند دلیلنرخ مالیات 

  .دولت تامین می شود هزینه ي مراقبت هاي درمانی و آموزش و پرورش توسط  -
  .تعداد زیادي از کارکنان دولت هستند که حقوق بسیار باالیی می گیرند  -
هزینه ي کنترل بزرگ راه ها،پلیس، خدمات :کانادا کشوري است با جمعیت بسیار کم و مساحت بسیار زیاد که هزینه اي بسیار باالیی دارد ،مثل   -

  ...عمومی، آتش نشانی ، کارکنان شهري و غیره

  مجبورید از صفر شروع کنید  
از صفر وقتی زندگی جدید در کانادا را آغاز کردید باید خیلی از مسائلی که تا کنون در کشور خودتان به صورت روتین انجام می دادید را دوباره 

سنین پایین تر هستند کنار آمدن با براي فرزندانتان که در . چون هر کشوري فرهنگ و راه و روش زندگی مخصوص به خودش را دارد.یاد بگیرید
اما براي آموزش بزرگساالن .این مسائل راحتتر است زیرا آنها در کانادا به مدرسه می روند و خودشان را براي زندگی و یافتن شغل آماده می کنند

  :موسساتی مثل.کمکشان می کند نیز موسساتی وجود دارد که آموزش هاي آنها در زندگی در کانادا بسیار
  :موسسه آموزش زبان فرانسه و انگلیسی  -

دارید درایالت کبک زندگی کنید باید اگر تصمیم .این آموزش ها براي مهاجرانی که می خواهند سطح زبانشان را قوي تر کنند رایگان می باشد
 ه انگلیسی خوب بلد باشید زیرا در روابطزبان فرانسه را به همرا  براي موفقیت در زمینه ي حرفه اي در کبک بهتر است.زبان فرانسه بلد باشید

  .تجاري دانستن هر دو زبان نیاز است
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  موسسه آموزش رانندگی
حتی .براي دستیابی به آن باید هم در آزمون کتبی و هم عملی نمره قبولی کسب کنید.براي رانندگی در کانادا گواهینامه ي رانندگی نیاز دارید 

این موسسات به شما گواهینامه رانندگی نمی دهند اما کمک .ده باشید باید در این دو آزمون شرکت کنیداگر در کشور خود سال ها رانندگی کر
  .به هر حال اکثر مهاجرین بعد از حداقل دو بار آزمون عملی را قبول می شوند.می کنند تا دراین زمینه مهارت بیشتري پیدا کنید

  دوره هاي جستجوي شغل
آموزش  و همچنین Cover letterرزومه نویسی،نوشتن براي یافتن شغل در کانادا آموزش داده می شود ،مثل تکنیک در این دوره ها بهترین راه 
  .روش مصاحبه هاي کاري

  
  دوره هاي آموزش تاریخ ، جغرافی و سیاست هاي کانادا

دارند می توانند براي گرفتن ویزاي کانادایی اقدام اقامت دائم کانادا را  سال زندگی در کانادا کسانی که اجازه ي 3همانطور که گفتیم بعد از
سالی که می خواهند پاسپورت کانادایی بگیرند باید خود را براي آزمون آن که در زمینه ي جغرافی،تاریخ ومدیریت سیاسی  60کنند،افراد زیر 

وانید از موسساتی که در این زمینه فعالیت دارند استفاده این آزمون به زبان انگلیسی یا فرانسه است ، براي آماده شدن می ت.کاناداست آماده کنند
  .دراین زمینه کسب اطالعات کنید کنید یا خودتان

  
  سازگاري با کاربرد هاي جدید اجتماعی

انادا امري اگر چه بعضی از مهاجرین سعی براین دارند تا فرهنگی که با آن بزرگ شده اند را حفظ کنند، اما آشنایی با فرهنگ و قوانین مردم درک
  :درك این دوگانگی در اوایل مهاجرت ممکن است گاهی سخت باشد،برخی از این نکات را بررسی می کنیم.بسیار ضروري است

  تعیین قرار مالقات  

یدار کسی در خیلی از کشور هاي دنیا به صورت اتفاقی و سر زده به د.با فرد مورد نظر تماس بگیرید "قبل از اینکه به مالقات کسی بروید حتما
بهتر است قبل از هر مالقاتی با فرد مورد نظر تماس گرفته و این موضوع را اطالع دهید ، هیچ .رفتن قابل قبول است اما در کانادا این طور نیست

  .گاه سرزده نروید

  
  کفش هایتان را در بیاورید

کفش هایتان را در بیاورید، در غیر این  "که قبل از ورود به آپارتمان کسی که به مالقاتش می روید حتما آداب معاشرت در کانادا این استیکی از 
  .صورت حکم بی احترامی به صاحب خانه را دارد

  وقت شناس باشید  
  .وقت شناسی براي مردم کانادا بسیار مهم است،تاخیر در قرار مالقات ممکن است بی احترامی به نظر رسد

  سرما
این موضوع براي کسانی که تاکنون در مناطق گرمسیري می زیسته اند نا خوشایند .و از ماه نوامبر تا مارس می باشد در کانادا طوالنیل سرما فص

  .است
 سیستم هاي گرمایشی در.اما در طول زمستان مدارس،کارخانجات تولیدي،ادارات،فروشگاه ها و غیره به طور معمول به کارشان ادامه می دهند

کانادا بسیار پیشرفته است و تمامی منازل ،اداره ها، سیستم هاي حمل و نقل مثل اتوبوس ،قطار و مکان هاي مذهبی مجهز به سیستم هاي 
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 Yukonدر    Snagدر منطقه اي بنام   1947فوریه ي سال  3در    c˚63- سردترین منطقه در کانادا با دماي .گرمایشی برقی و گازي می باشد
این مکان زیاد از منطقه ي .می باشد   Alaskaو در نزدیکی بزرگراه   Yukonیک فرودگاه کوچک در جنوب غربی شهر   Snag.استبرآورد شده 
  .دور نیست   Yukonو  Alaska   مرزي میان

  تفاوت در ارزش پول

هنگام خرید دوباره ي آنها در کانادا با تفاوت .بیایندرا در کشورشان می فروشند تا به کانادا ) خانه،اتومبیل و غیره(هنگامی که مهاجرین اموال خود
  .قیمت باالیی مواجه می شوند

یا % 25این پول فقطبا  ونکووردارد اما در تورنتو یا  $70,000متري در آمریکاي التین قیمتی در حدود  100خوابه ي  3براي مثال یک آپارتمان 
براي هماهنگی با این تفاوت در ارزش . باشد  $200,000هزینه ي خرید آپارتمانی مشابه به آن را پرداخته اید که ممکن است در حدود % 30

 .ار شویدپولی باید هزینه هاي بیشتري را در نظر بگیرید یا در چند سال آغازین مهاجرت خود ساعات بیشتري کار کنید تا با شرایط سازگ

  زندگی روزمره در کانادا
غریبه یا آشنا باشید،این بستگی به کشوري دارد که تا کنون در آن زندگی می کرده کانادا ممکن است شما با زندگی روزمره در  اخذ اقامت دائم کانادابعد از 

  .متفاوت باشد "دارد با روش هاي زندگی شما کامالبه هر حال کشور کانادا فرهنگ و راه و روش زندگی مخصوص به خود را دارد،که امکان .اید
  .این مطالب تا حدودي به شما کمک خواهد کرد تا خود را با محیط زندگی جدید تطبیق دهید

  
  واحد اندازه گیري در کانادا 
 :صورت است 2واحد اندازه گیري در کانادا به 

  Metric system 
Imperial Measurment     

براي اندازه گیري فاصله ، وزن ، طول ،درجه  Imperialاما هنوز واحد اندازه گیري .در کانادا به تصویب رسید 1970در دهه ي  Metricواحد اندازه گیري 
 کانادایی ها.ممکن است گیج کننده به نظر برسد اما طولی نمی کشد که به آن عادت می کنید   اقامت در کانادادر ابتداي .ي حرارت و حجم استفاده می شود

اندازه گیري می   Farenheitبا واحد    celciusو درجه ي حرارت را به جاي   pounds،وزن خود را با واحد  inchشماره ي پاي خود را به واحد  "معموال
  .کنند

استفاده می  Metricش بیشتر در بین کانادایی هاي مسن تر به چشم می خورد و جوان تر ها بیشتر از رو Imperialاستفاده از واحد هاي اندازه گیري 
  .کنند

 عبورومرور در کانادا

حمل و نقل در شهرهاي بزرگ در کانادا با میلیون ها نفر جمعیت بسیار متفاوت است .شما متفاوت است محل زندگینوع عبور و مرور شما در کانادا به نسبت 
ممکن است .براي رفت و آمد در کانادا می توانید گزینه هاي مختلفی از حمل و نقل را انتخاب کنید.با شهر هاي کوچکی که کیلومترها از هم فاصله دارند

موتور سیکلت یا اتومبیل خود رانندگی کنید ، که در این صورت باید گواهینامه ي رانندگی کانادایی داشته باشید و به ترجیح دهید در صورت داشتن با 
    .مقررات آن آشنایی داشته باشید

  .یدهمچنین براي پیمودن فواصل طوالنی تر می توانید بلیط اتوبوس و قطار تهیه فرمایید یا از پرواز هاي داخلی یا کشتی استفاده کن
  .وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر شامل اتوبوس ،مترو وقطار می شود،یا اینکه می توانید از اتومبیل یا دوچرخه ي خودتان استفاده کنید

یا محل کار اگر مدرسه ، دانشگاه .نوع حمل و نقل در هر شهري با شهر دیگر در کانادا متفاوت است اما در بیشتر مناطق اتوبوس مورد استفاده قرار می گیرد
اما اگر قصد دارید با اتومبیل .شما با سیستم حمل و نقل عمومی در کانادا قرار داد داشته باشد می توانید از تخفیف ویژه براي عبور ومرور خود استفاده کنید

   .دخود رانندگی کنید باید گواهینامه ي رانندگی کانادایی یا بین المللی وبیمه ي اتومبیل کانادایی داشته باشی
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  متروي مونترال
این مترو توسط شرکت حمل و نقل مونترال اداره . باشد در کانادا میکبک متروي مونترال بخش اصلی حمل و نقل عمومی زیرزمینی در شهر مونترال، ایالت   

متروي مونترال در . کیلومتر است 71دل باشد و طول آن معا ایستگاه می 68خط و  4این مترو داراي . است افتتاح شده 1966ام اکتبر سال 14شود و در  می
چهار خط متروي .کنند از این مترو استفاده می  نفر بطور متوسط 100000در روز حدود. ترین خط مترو در کانادا است ترین و شلوغ حال حاضر طوالنی

  ،خط آبی )Angrignon - Honoré-Beaugrand(،خط سبز)Henri-Bourassa - Cote-Vertu(خط نارنجی:مونترال به این گونه است
)Snowdon - St-Michel ( وخط زرد)Berri-UQAM - Longueuil(نام هاي داخل پرانتز نمایانگرمحل ابتدا و انتهاي هر خط می باشند،.  

که باید بدانید مقصدتان استفاده از این مترو بسیار آسان می باشد،فقط کافیست عالمت آبی رنگ مترو که نمونه ي آن را مشاهده می کنید بیابید،تنها چیزي 
  .است و اینکه باید وارد چه خطی از متروشوید

  :هزینه استفاده از این سیستم حمل و نقل بسیارارزان می باشد
  .بلیط تک سفره← 2.75$.
  .بلیط شش سفره← 11.25$.
  ).اتوبوس/مترو(بلیط هفتگی←18$.
  ).اتوبوس/مترو(بلیط ماهیانه←61$.

  :مخصوصی وجود دارد براي گردشگران نیز بلیط ها ي
  ).اتوبوس/مترو(دالري براي استفاده ي نامحدود یک روزه ي گردشگران در سطح شهر  8بلیط هاي 
  ).اتوبوس/مترو(دالري براي استفاده ي نامحدود سه روزه ي گردشگران در سطح شهر  16بلیط هاي 

زود و آخر شب ها هر ده دقیقه و در ساعت هاي پر رفت وآمد تر هر سه دقیقه  صبح هاي "معموال.بامداد می باشد 1صبح الی  5.30ساعت کار این مترو از 
  .یکبار قطار وارد ایستگاه می شود

هر ایستگاه طراحی داخلی مخصوص به خودش را دارد ،همچنین رنگ تمامی دیوارها و صندلی ها در هر .این مترو بسیار تمیز ،امن و قابل اعتماد می باشد
نیازي ندارید از مترو  ر داخل مترو فروشگاه هاي مختلف،رستوران و سایر خدمات مورد نیاز شما در طول سفر یافت می شود که شماد.ایستگاه متنوع است

  خارج شوید
  .ایستگاه دارد Mc Gillاین مترو در تمامی مراکز تجاري ،مجتمع هاي مسکونی و همچنین دانشگاه 

  .ن بندي دقیق تري در طول روز دارید،زیرا دیگر از ترافیک و نبودن جاي پارك ماشین خبري نیستاگر از سیستم متروي مونترال استفاده کنید زما

  سیستم هاي تلفن در کانادا

  .خطوط ثابت و تلفن همراه ، که هر دو تماس هاي داخلی و بین المللی را پوشش می دهند:سیستم تلفن در کانادا به دو گونه است
ارائه می شود، و خدماتی که در اختیار می گذارند نسبت به محل سکونت شما    BELL CANADAو  TELUSخطوط تلفن ثابت توسط کمپانی هاي 

که هزینه ي تماس با مسافت طوالنی ترو بین المللی به آن افزوده .است  $25حداقل هزینه براي خدمات تلفن ثابت محلی ماهیانه در حدود .متفاوت است
  . شما می توانید از کارت تلفن براي تماس گرفتن از خط ثابت استفاده کنید. اهد شد خو

  .همه ي آنها هم خط ثابت و هم خط همراه دارند "تلفن همراه در بین کانادایی ها بسیار محبوب می باشد و تقریبا
  .ن المللی را داردبعضی از مردم و دانش آموزان فقط تلفن همراه دارند چون امکان دسترسی داخلی و بی

  .در کانادا براي ارائه ي خط تلفن همراه شرکت هاي متفاوتی وجود دارد که امکانات متفاوت و متنوعی را ارائه می کنند
هاي  مارهدر دفتر هاي تلفن محلی لیستی از شماره تلفن هاي محلی و مناطق مختلف شهري وجود دارد، براي پیدا کردن شماره هاي مورد نیاز از قبیل ش

  .اورژانس و اماکن دولتی و غیره از آن استفاده کنید
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  اینترنت در کانادا
آمار کاربران اینترنتی در کانادا تا مارچ .شبکه اینترنتی در کانادا بسیار محبوب و بطور گسترده در منازل و مکان هاي عمومی در دسترس مردم می باشد

  .درصد از مردم کانادا بطور روزانه از اینترنت استفاده می کنند   84  نفربرآورد شده است یعنی 26.960.000، 2011    سال
را از  Wirelessشما می توانید اینترنت .استفاده می کنند laptopبراي کسانی که از  "دربین مردم محبوب تر می باشد،مخصوصا   Wirelessاینترنت 

خیلی از کافی شاپ ها و مکان هاي عمومی مثل هتل ها و ساختمان هاي دولتی امکان دسترسی به اینترنت براي .یکی تهیه فرماییدفروشگاه هاي الکترون
  .مشتریان و مالقات کنندگان خود دارند

  هزینه هاي زندگی در کانادا
اما در کل هزینه ي زندگی .ما براي زندگی کدام شهر را انتخاب می کنیدبسیار به این بستگی دارد که شهزینه هاي زندگی در کانادا ،  اخذ اقامت کانادابعد از 

هزینه هاي اولیه براي زندگی شامل هزینه ي مسکن،خوراك و حمل و نقل می باشد که این .در کانادا نسبت به سایر کشورهاي توسعه یافته مطلوب تر است
  .نیز به محل سکونت شما بستگی دارد

  :در ماه در ایالت هاي مختلف بررسی شده است)اتاق خوابه 2(مسکني  در جدول زیرهزینه ي اجاره

Calgary, Alberta $1,089.00 
Vancouver, British Columbia $1,084.00 

Toronto, Ontario $1,061.00 
Edmonton, Alberta $985.00 

Ottawa. Ontario $961.00 
Victoria, British Columbia $907.00 

Kelowna, British Columbia $846.00 
Halifax, Nova Scotia $815.00 
Winnipeg, Manitoba $740.00 

Kamloops, British Columbia $732.00 
Thunder Bay, Ontario $709.00 

Saskatoon, Saskatchewan $693.00 
Charlottetown, Prince Edward Island $659.00 

Montreal, Quebec $647.00 
Quebec City, Quebec $641.00 

St John's, Newfoundland $614.00 

  

  خرید کردن در کانادا 

  .یا به مراکز خرید مراجعه می کنند یا از طریق شبکه هاي اینترنتی خرید می کنند:ز دو راه اقدام می کنندمردم در کانادا براي خرید جنس مورد نیاز خود ا
اما خرید اینترنتی براي کسانی که مرکز تجاري در .در مراکز تجاري به دلیل وجود فروشگاه هاي متنوع می توانید اجناس مورد نیاز خود را یکجا تهیه فرمایید

  .تشان وجود ندارد بسیار مفید استنزدیکی محل سکون
مالیات بر هنگام خرید در کانادا قیمت هایی که مالحظه می فرمایید ثابت است،اما ممکن است هزینه ي نهایی که شما می پردازید نباشد،یعنی هزینه ي 

  .درصد می باشد به آن افزوده می شود5که ) GST(فدرالفروش کاال و خدمات 
  .در صد متفاوت است 10تا  5ي مالیات بر فروش مخصوص به خود را دارند که بین ایالت هاي مختلف هزینه 

  .تمام فروشگاه ها و رستوران ها پرداخت از طریق کارت بانکی و کارت اعتباري را قبول می کنند
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  استعمال دخانیات در کانادا
سال در سراسر کشور نمی توانند  18طبق قوانین فدرال افراد زیر .متفاوت است قوانین و مقررات در مورد استعمال دخانیات در کانادا در هر ایالت و منطقه

این قانون  British ColumbiaوNew found land,Nova scotia,New Brunswick ,Prince Edward island,Ontarioاما در . سیگار بخرند
  .پرداخت جریمه می باشد و اگر کسی خالف این مقررات عمل کند ملزم به.سال است 19براي افراد زیر 

  :آمار مصرف کنندگان سیگار در کانادا
  )درصد کاهش پیدا کرده است 3که بعد از اجراي شدید قوانین (ساله  19تا  15درصد از افراد  15
  )این دوره ي سنی بیشترین آمار مصرف کنندگان سیگار را دارد(ساله 24تا  20درصد از افراد  27
  )در این گروه سنی بیشترین آمار ترك کنندگان سیگار دیده می شود(ساله 45تا  25درصد از افراد  16

 .در بیشتر شهرها و ایالت ها قوانین محدودي براي استعمال دخانیات در مکان هاي عمومی تصویب شده است

     اداره ي پست در کانادا

در ادارات پستی هر .اکثر پست هاي الکترونیکی در کشور را مدیریت می کندادارات پستی در کانادا توسط خدمات پست ملی کانادایی اداره می شود،همچنین 
  .ی شودچیز مورد نیاز براي پست به سراسر کشور فروخته می شود،که شامل انواع تمبرها ،پاکت در سایزهاي مختلف ،جعبه و سایر وسایل بسته بندي م

  .سرعت تحویل آن متفاوت استهزینه هاي پستی نسبت به وزن بسته یا نامه ،مقصد،زمان پست و 
  .روز کاري به مقصد تحویل داده می شود 2بسته یا نامه ي مورد نظر شما در عرض  Express postبوسیله 

  :هزینه هاي جهانی براي ارسال نامه یا بسته
  $c    1.65:گرم 30حداکثر تا وزن /نامه با سایز استاندارد
  $c    2.36:مگر 50گرم تا  30بین /نامه با سایز استاندارد

  $c    3.90:کرم 100حداکثر تا /نامه با سایز بزرگتراز استاندارد
  $c   6.80:گرم200گرم تا100بین /نامه با سایز بزرگتراز استاندارد
  $c    13.60:گرم500گرم تا 200بین/نامه با سایز بزرگتراز استاندارد

  )خواهد کردادراه ي پست مورد نظر بسته یا نامه ي شما را در محل وزن :توجه(

  
  فعالیت هاي مذهبی در کانادا

دولت کانادا یک دولت .فعالیتهاي مذهبی در کانادا نسبت به ادیان مختلف متفاوت است،زیرا در کانادا مردم با مذهب هاي متفاوت در کنار یکدیگر زندگی می کنند
Secular بنابر این کسانی که بتازگی .وجه تمایزي میان مردم به دلیل دینشان وجود ندارد و هر کس بر طبق اختیار خود دین و مذهبش را انتخاب می کند و.می باشد

  .را بدست آورده اند در این مسائل مشکلی نخواهند داشتاقامت کانادا 
و ادرات دولتی به  دربیشتر مدارس ،دانشگاه ها.به چشم می خورد  Vancouver,Toronto,Montrealاز جمله، بیشترین تنوع در مذهب در مناطق شهري بزرگتر

  .در تعطیالت و جشن هاي مذهبی مربوط به دینشان اجازه ي مرخصی می دهند،فقط بایداز قبل هماهنگ شده باشد  دانش آموزان و کارمندانشان
 .داراي ادیان مختلف دیگر می باشنددرصد باقی مانده نیز 5درصد از مردم پیرو دین مشخصی نمی باشند، 16درصد مسلمان و 2درصد از مردم کانادا مسیحی، 77 "تقریبا
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  اطالعات متفرقه و خواندنی 
 

 دلیل براي انتخاب کشور کانادا 10
  

این کشور ساالنه در .کشور کانادا چندین سال است که به عنوان یکی از اصلیترین کشورهاي مهاجر پذیر دنیا به مقصد بسیاري از کارجویان تبدیل شده است
در این .کانادا دومین کشور بزرگ جهان است و شهرهاي اصلی این کشور از نظر کیفیت زندگی شهرت جهانی دارند.وارد جدید می پذیردتازه  250000حدود 

  :مقاله به بررسی دالیلی می پردازیم که کانادا را از سایر کشورهاي مهاجر پذیر دنیا متمایز می کند
  
هم اکنون اخذ اقامت کانادا از اخذ اقامت بسیاري از کشورها از جمله .ریعتر و ساده تر استروند اخذ اقامت دائم کانادا از سایر کشورها س-1

  .استرالیا،آمریکا،انگلیس و سایر کشورهاي اروپایی راحتتر است
  
  .ستبه غیر از شهرهاي بزرگ کانادا قیمت خرید خانه در سایر کانادا از قیمت خرید خانه در سایر کشورهاي پیشرفته پایین تر ا-2

  
کانادا کشوري است که از اساساً از مهاجرت اروپاییان و ترکیب آنها با .مسئله ي چندفرهنگی بودن در کانادا بیش از کشورهاي اروپایی مقبول واقع شده است-3

مهاجرت هاي گروهی . یدار مانده اندفرهنگ انگلیسی، فرانسوي و بومیان کانادا سه فرهنگ غالب کانادا هستند که درکنار هم پا.بومیان منطقه شکل گرفته است
کانادایی ها، که اغلب آنها خود .سال گذشته پذیرش مردم این کشور را نسبت به فرهنگ هاي گوناگون بسیار زیاد کرده است 100ملیت هاي دیگر به کانادا در 

رحالی است که در کشورهاي اروپایی مهاجرین همواره اقلیت را این د.ریشه ي غیر کانادایی دارند چندفرهنگی بودن را جزیی از فرهنگ و هویت خود می دانند
  .تشکیل می دهند و اگر نتوانند خود را با فرهنگ کشور مقصد تطبیق دهند همواره اقلیت باقی خواهند ماند

  
کانادا از معدود کشورهایی .ده استتنوع آب و هوایی که به خاطر گستردگی مساحت این کشور بوجود آمده است باعث ایجاد فرصت هاي تفریحی گوناگون ش-4

از پارکهاي تفریحاتی و تماشاي وال ها و سواحل زیبا گرفته تا .است که تقریباً در تمامی زمینه هاي تفریحاتی و گردشگري جذابیتهایی براي ارائه نمودن دارد
  . اسکی روي یخ، هاکی و بازدید از بناهاي تاریخی در کبک سیتی

    
دا کشور آمریکا و مهاجرت بسیاري از کانادایی ها و دانشجویان کانادایی به این کشور و مساحت جغرافیایی زیاد، نیاز به نیروي کار در کانابه دلیل نزدیکی به -5

در سال هاي نزدیک بسیار کمتر از سایر کشورهاي مهاجرپذیر مانند  کانادابازار کار بیشتر از سایر کشورهاي مهاجر پذیر است و احتمال اشباع شدن 
  .و افزایش بازنشتگی هاست  در سایر کشورهاي پیشرفته علت کمبود نیروي کار اغلب فقط کاهش زاد و ولد  این در صورتی است که.استرالیاست

  
اغلب مهاجرین پس .اري از بخش ها کارآفرینی در این کشور حائز اهمیت بسیار استبه علت منابع طبیعی بسیار و وجود فرصت هاي سرمایه گذاري در بسی - 6

دولت کانادا وام هاي بسیاري را در اختیار کارآفرینانی قرار می دهد که .از ورود به کانادا به کارآفرینی و ایجاد مشاغل و کسب و کار هاي کوچک می پردازند
  هاي تجاري دارندبراي بهره برداري از منابع این کشور طرح 

  
خدمات پزشکی کانادا بدون توجه به میزان درآمدو وضعیت شهروندي در اختیار همگان قرار می .سیستم خدمات درمانی کانادا منحصر به فرد است -  7

ینه خدمات پزشکی دریافت هزینه ي خدمات درمانی از منبع مالیات تامین می گردد و افراد می توانند هنگام مراجعه به مراکز بدون پرداخت هز.گیرد
  .ه ببرندعالوه بر این افراد می توانند از کمک هزینه هاي گوناگون دولتی مانند کمک هزینه هاي فرزندان، سالمندان و انواع بیمه هاي بیکاري بهر.نمایند

  
انی دارد و ساالنه دانشجویان بسیاري را از سرتاسر دنیا نظام آموزشی کانادا شهرت جه.هزینه ي تحصیل در دانشگاه ها و کالج هاي کانادا نسبتاً پایین است-8

یکی از دالیل آمار باالي ثبت نام در .ساله ي کانادایی باالترین نرخ ثبت نام در دانشگاه را دارند 21-18در میان کشورهاي پیشرفته دنیا، جوانان .جذب می کند
شهریه ي دانشگاه هاي کانادا از شهریه ي دانشگاه هاي .ت به سایر کشورهاي پیشرفته استدانشگاهها ي کانادا هزینه ي پایین دانشگاه هاي این کشور نسب
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  .آمریکا ،انگلیس و استرالیا پایین تر است
  
و حتی برخالف کشورهایی مانند آمریکا .ساختار اقتصادي بسیار قوي کانادا آن را در برابر بحران هاي اقتصادي و بیکاریهاي طوالنی مدت محافظت می نماید-9

به طوري که در  بسیاري از کشورهاي کوچک که اقتصاد وابسته به آمریکا دارند کشور کانادا در برنامه ریزي ساختار اقتصادي خود بسیار قوي عمل نموده است
این درحالی است (بود گذاشت آمار بیکاري در این کشور نسبت به بسیاري از کشورها دچار تحول کمی شد و سپس سریعاً رو به به 2008بحران اقتصادي سال 

است % 3به عالوه نرخ تورم در کانادا اغلب کمتر از ).که کشورهایی مانندآمریکا همچنان با بیکاریهاي ایجاد شده پس از بحران اقتصادي دست به گریبان هستند
  .و قیمت اجناس تغییرات بسیار کمی دارند

  
اي منطقه ي آمریکاي شمالی مانند ایاالت متحده ي آمریکا و مکزیک کانادا پایینترین نرخ جرم و در مقایسه با دیگر کشوره.نرخ پایین جرم و جنایت-10

کانادا در رابطه با استفاده از اسلحه قوانین بسیار سختی دارد و آمار جرایم مربوط به استفاده از اسلحه در این کشور بسیار پایین .جنایت را در این منطقه دارد
 .است

این موضوع باید .ر مادري به همراه خانواده براي آغاز یک زندگی جدید در کشور کانادا مسلما مهمترین تصمیم در طول زندگی شما خواهد بود مهاجرت از کشو
 . به درستی در تمامی جنبه ها ارزیابی شود

  انتخاب محل زندگی در کانادا
  .پیش از عزیمت استبهترین راه موفقیت شما در کاریابی و اشتغال در کانادا، آمادگی 

  :در انتخاب محل زندگی موارد زیر را باید در نظر بگیرید.اولین قدم در ایجاد آمادگی انتخاب محل زندگی در کانادا است

یگر فقط در و برخی د) نیاز به مجوز دارند(بر خی مشاغل در تمامی ایالت ها نظام مند هستند .نظام مند بودن یا نبودن شغل شما در ایالت هاي گوناگون-1
  .اگر در ایالتی کار کنید که شغل شما در آنجا نظام مند نباشد زودتر وارد بازارکار می شوید.بعضی از ایالت ها

لت به اگر متاهل هستید در انتخاب ایا.درآمد ایالت هاي گوناگون را بررسی کنید و با توجه به نرخ اجاره و هزینه ي خانوارتان ایالت را انتخاب کنید.درآمد ها-2
  .درصد درآمد ماهیانه ي شما را به خود اختصاص خواهد داد 30هزینه ي اجاره مسکن به طور متوسط .درآمد همسرتان نیز در آنجا توجه کنید

ر از ایالت اگر چه در ایالت هاي اصلی مانند بریتیش کلمبیا و اونتاریو ممکن است دسترسی به خدمات گوناگون کاریابی و دوره هاي آموزشی کمی راحتت-3
در ایالت هاي دیگر مانند ساسکاتچوان شرایط کار بهتر است و راحتتر می توان تغییر .هاي دیگر باشد اما کاریابی و ارتقاء به مراتب باالتر شغلی مشکلتر است

  .شغل داد

براي مثال ایالت کبک مرکز صنعت هوا و فضا .برخی ایالت ها به دلیل شرایط محیطی و یا قطب هاي علمی در یک صنعت خاص بسیار پیشرفت داشته اند-4
از آلبرتا بیشترین ذخایر نفتی را دارد اگرچه کشاورزي و  ایالت ساسکاچوان بعد.ایالت آلبرتا مرکز صنایع نفت،پتروشیمی و گاز است.است،شیمی و بیوتکنولوژي 

  .درصد مزارع کانادا در مانیتوبا واقع شده است 12یار فعال است و مانیتوبا نیز در صنعت کشاورزي بس.معدن صنایع اصلی این ایالت به حساب می آید

آشنایان در یافتن اولین شغل شما بسیار کمک کننده .از بین ایاالتی که براي کار خود مناسب می دانید ایالتی را برگزینید که در آنجا فامیل و یا آشنا دارید-5
  .خواهند بود

  .می باشد غالب زبان فرانسه اونتاریودر برخی ایالتها مانند کبک و .به زبان مورد استفاده در شهر مورد نظر دقت کنید - 6

الً کانادا سردتر از ایران است و باید خود را با این مسئله وفق دهید پس ک. بر خالف اعتقاد بسیاري از افراد،بررسی آب و هوا باید در مرحله ي آخر قرار گیرد-7
عموماً ایالت هاي شرقی سردتر از ایالتهاي غربی هستند که البته با در نظر گرفتن .خیلی خود را درگیر این مسئله که کدام ایالت سردتراز دیگري است نکنید

 .دا این مسئله درخور بررسی زیاد نیستتکنولوژي باالو تجهیزات گرمایشی مجهز کشور کانا
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  عادات افراد موفق در کانادا
  مطالعه کرده اید،اما این مطالب تا چه اندازه اي در زندگی شما موثر بوده است ؟؟؟ موفقیت تا کنون مطالب زیادي در مورد"حتما

موفقیت همیشه آرزوي همه ي انسان هاست ،اما فراموش نکنیم هیچ .ماندهمیشه به یاد داشته باشید زمان در گذر است و موفقیت هیچگاه منتظر ما نمی 
بر اساس نظر سنجی از افراد موفق درج شده  کانادا در زیر برخی از مهمترین عوامل موفقیت مردم.کس بدون تالش و برنامه ریزي در زندگی موفق نخواهد شد

البته ممکن است این موارد دربین افراد   .داشته باشند، خواندن این مطالب خالی از لطف نیست را در آینده اقامت کانادا  براي کسانی که تصمیم دارند.است
 .....موفق در سایر نقاط دنیا مشترك باشد

  :افراد موفق
  .دهمیشه به دنبال موقعیت هاي خوب هستند،وقتی هیچ کس فرصتی نمی یابد آنها زودتر از همه موقعیت ها را کشف کرده و موفق می شون -1
سعی می برعکس دیگران که همیشه از مشکالت گالیه می کنند ،افراد موفق از مشکالت درس می گیرند و در طول زندگی از تجربه هایشان استفاده کرده  -2

  .در واقع مشکالت باعث می شود آنها قوي تر شوند.کند یک اشتباه را دوبار تکرار نکند
موفقیت خود را خلق می کنند،در حالی که دیگران همیشه در حسرت از دست دادن فرصت ها درگذشته اند و بسیار آگاهانه و با برنامه ریزي صحیح  -3

  .منتظرند تا درآینده موفقیت آنها را پیدا کند
و درجه ریسک پذیري افراد موفق نیز مانند دیگران گاهی بخاطرآینده شان نگران می شوند،اما هیچ گاه اجازه نمی دهند این نگرانی به ترس تبدیل شده  -4

  .آنها را پایین آورد و در نهایت کنترلشان را بدست گیرد
استه بدلیل برنامه ریزي دقیقی که در زندگی دارند به وضوح می دانند که در زندگی چه می خواهند وچه نمی خواهند، فقط در راستاي رسیدن به خو -5

  .هایشان تالش می کنند
  .شان در ذهن خود می پرورانند و بر عکس دیگران تنها به آن اکتفا نکرده براي به واقعیت پیوستن آن طرح ریزي می کنندآنها تجسمی قوي از خواسته های  -6
  .آنهابه جاي تقلید ،در پی نوآوري هستند -7
  .اري فرارسدآنها زمان را هدر نداده و کار امروز را به فردا نمی سپارند،اما دیگران همیشه منتظرند تا زمان مناسب انجام ک -8
  .آنها درتمام طول زندگی در حال یادگیري هستند،حتی با دیدن،گوش کردن،سوال کردن وخواندن سعی می کنند مطالب جدیدي یاد بگیرند -9

  .همیشه نیمه ي پر لیوان را می بینند ،هیچ گاه نا امید نشده و دست از تالش بر نمی دارند  -10
  .ندارد اما هیچ گاه خود را اسیر احساسات نمی کنند و تصمیمات زندگی را از روي احساس نمی گیرند قوه ي احساس آنها با دیگران فرقی  -11
  .آنها همیشه برخوردي خوب و ارتباطاتی قوي دارند و براي بهتر شدن آن تالش می کنند  -12

  .اي داشتن زندگی موفق بسیار مفید استاما رعایت این موارد بر.ممکن است در یک فرد موفق همه ي این خصوصیات با هم به چشم نخورد

 

  مهاجرین  استراتژي هاي موفقیت
  

هر انسان موفق داراي ویژگی هاي منحصر به .حقیقت این است که این عادات و ویژگی هاي افراد است که اعمال و تصمیم گیري هاي وي را تعیین می نمایند
به تنهایی نمی تواند ضامن موفقیت باشد زیرا موفقیت،تنها رسیدن به "شانس"خالف تصور برخی افراد بر .فردي است که او را به سمت موفقیت سوق می دهند

  .براي رسیدن به موفقیت باید ویژگی هاي الزم آنرا داشته باشید.یک هدف یا موقعیت خاص نیست بلکه توانایی حفظ آن است
  .قعیت و موفقیت در آن باید ویژگی هاي افراد موفق را در خود ایجاد کنیدبراي تبدیل این تصمیم به وا.مهاجرت از یک تصمیم شروع می شود

  .میان افراد موفق رواج دارند  در این مطلب به ویژگی هایی می پردازیم که در
  
  !راد موفق تصمیمات بزرگ می گیرنداف-1

  .همه چیز از یک تصمیم آغاز می شود و تمام کارهاي بزرگ به تصمیمات بزرگ تکیه زده اند
بدانید که کار بزرگی را -چه مهاجرت به یک شهر دیگر چه مهاجرت به کشوري دیگر–اگر شما تصمیم به جابجایی گرفته اید .مهاجرت یک تصمیم بزرگ است 

  در پیش دارید
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  . براي پذیرفتن سختیها را دارند خود خارج می شوند و آمادگی کامل  "حالت آرامش و راحت طلبی"افراد موفق از -2
. بسیاري از فرصتهایی که از دست می دهیم به این خاطر است که حاضر نیستیم آرامش خود را با سختی ها عوض کنیم.ي انسانها به راحتی تمایل دارند همه

از تصمیم گیري براي تمام کسانی که موفق شده اند کسانی هستند که پس .ذهن ما براي انجام ندادن هر چیزي که ما را به زحمت بیاندازد به ما تلنگر می زند
  .رسیدن به هدف آرامش کوتاه مدت خود را کنار گذاشته اند و تالش کرده اند

یادگیري یک زبان .در مسیر مهاجرت شما مجبور می شوید در کوتاه مدت کارهایی انجام دهید که نتایج طالنی مدت دارند براي مثال یادگیري یک زبان جدید
  .آماده باشید که با احساس راحت طلبی خود مبارزه کنید.را وارد یک فاز جدید می کند که شاید قبالً تجربه نکرده باشیدجدید براي مدتی کوتاه زندگی شما 

  
  .مسئولیت همه چیز را می پذیرند افراد موفق-3

یاز دارید دقت کنید،اطالعاتی که الزم افرادي که به آنها ن   اگر می خواهید موفق شوید در انتخاب.شما خود مسئول تمام تصمیم هایی هستید که می گیرید
اگر افرادي که با شما همکاري می کنند عملکرد مناسب ندارند یادتان باشد که شما مسئول .دارید جمع آوري کنید و به موقع سرعت عمل به خرج دهید

یاد داشته باشید هیچ کس بیشتر از خودتان به برنامه هاي شما  ضمناً به.انتخاب آنها هستید و می توانید براي بهبود کارهایتان به دنبال افراد الیق تر باشید
  .اهمیت نمی دهد پس کاري را که خود به عقب می اندازید دیگران هرگز براي شما انجام نخواهند داد

ي ثانویه دارد که شما سعی  مهاجرت شامل یک مرحله ي اولیه است که در آن شما تالش می کنید اجازه ي ورود به یک محیط جدید را بگیرید و یک مرحله
در هر دو مرحله باید به خاطر داشته باشید که تنها شما هستید که مسئولید پس مشاور خود را با دقت انتخاب کنید، .می کنید با محیط جدید سازگار شوید 

  .ت بکنیدبه دنبال اطالعاتی باشید که در کشور جدید الزم دارید و پس از رفتن تمام تالش خود را براي موفقی
  
  فق به تصمیمات خود متعهد هستندافراد مو-4

الزمه ي رسیدن به اهداف  "ثبات قدم".عدم تهعد صاحبان خود شده اند   قربانی  بسیاري از آرزوها و اهدافی که هرگز تحقق نمی یابند آنهایی هستند که
مات خود را با دقت و وسواس بگیرید و سپس به خاطر بسپارید دالیل تان تصمی.تمام افراد موفق در تحقق تصمیماتی که می گیرند بسیار جدي هستند. است

  .اگر تصمیمی که می گیرید درست باشد، در گذر زمان احساساتتان نسبت به آن تغییر نخواهد کرد.براي آن تصمیم چه بوده است
فی نسبت به تصمیمتان سرد ،پاي تصمیمتان بمانید و با هر اتفاق یا حر اگر تصمیم گرفته اید مهاجرت کنید و واقعاً اعتقاد دارید این کار براي شما مفید است

  .نشوید
  
  کارهایشان را انجام می دهندافراد موفق با عالقه -5

اگر کارهاي کوچکی که در .حقیقت این است که زندگی آسان نیست.براي رسیدن به هر هدفی مسیري وجود دارد که از دورنماي آن هدف بسیار متفاوت است
شدنی یر رسیدن به موفقیت انجام می دهید انرژي شما را بگیرند قبل از رسیدن به هدف منصرف می شوید و چون در دل می دانید که هدف شما انجام مس

  .بوده و شما بودید که منصرف شدید همیشه افسوس خواهید خورد
ین کار نکنید بلکه سعی کنید شرایطی را ایجاد کنید که به جااي احساس اجبار خود را مجبور به ا.براي مهاجرت به کشور جدید باید زبان جدیدي را بیاموزید

ن را پس از ورود به کشور جدید شاید نتوانید سریعاً شغلی که می خواهید بیابید ، دلیلی ندارد یک ماه بعد یا یک سال بعد شغل مورد عالقه تا.از آن لذت ببرید
  .تان را سروسامان بیشتري بدهید زندگی  کنید قدم به قدم پس نا امید نشوید و با عالقه سعی. نیابید

  
  فراد موفق انعطاف بی نظیر دارندا - 6

کسانی که انعطاف الزم براي انتخاب مسیر جدید .این طبیعت زندگی است.در طی مسیر به سمت هدف حوادث زیادي رخ می دهد که پیش بینی شده نیستند
  .اي همیشه فراموش کنندرا ندارند مجبور می شوند هدفشان را بر

و    اگر هنگامی که در مرحله ي تکمیل مدارك تان هستید با تغییر قوانین برخورد نگران نشوید.در مسیر مهاجرت انعطاف الزم براي اتفاقات را داشته باشد
گی شدید شوید خود را آماده کنید در برابر آداب پس از یافتن اولین شغل در کشور ممکن است متوجه تفاوت فرهن.سریعاً به دنبال گزینه هاي جایگزین باشید

 .و رسوم دیگران انعطاف الزم را نشان دهید و اگر دیگران نسبت به آداب و رسوم شما انعطاف الزم را نداشتند به آنها فرصت بدهید

  .... دانستن زبان فرانسه یکی از نکات مهم براي مهاجرت به کانادا می باشد
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در کاناداست زبان فرانسه در واقع زبان تجارت زبان فرانسه  کبک مظهر.در روزهاي اخیر اجباري شده است اخذ اقامت کاناداچنانچه این امر براي مهاجرت و * 

همچنین براي .ع یک حرفه ي جدید در کبک را دارند بسیار مفید وضروري می باشدشروزندگی در کانادا در کبک است و دانستن آن براي کسانی که قصد 
 .درصد مردم به زبان فرانسه صحبت می کنند 95موثر می باشد،زیرا درکبک    براي زندگی ویافتن دوستان جدید  پیدا کردن مکانی

  برخی از دالیل دانستن زبان فرانسه
  .زبان پرقدرت وبا نفوذ بعد از زبان انگلیسی می باشدزبان فرانسه در رده بندي جهانی دومین  -1
  .کشور دنیاست 41فرانسه زبان رسمی  -2
  .میلیون نفربه زبان فرانسه صحبت می کنند،می نویسند و می خوانند 200در سراسر دنیا  -3
  .زبان فرانسه بعد از انگلیسی بطور گسترده در دنیا تدریس می شود -4
  .د در محیط اینترنت مورد استفاده قرار می گیردزبان فرانسه بسیار زیا -5
  .زبان فرانسه به همراه انگلیسی، زبان رسمی کار درخیلی از سازمان ها ودفاتر بین المللی می باشد  -6
  .فرصت هاي کاري ودرآمد بیشتري براي کسانی که به زبان فرانسه عالوه بر انگلیسی صحبت می کنند وجود دارد -7
تجارت بین المللی،نمایندگی هاي بین المللی،صنعت :بان فرانسه صحبت می کنند در این زمینه ها فرصت کاري بسیاري دارندکسانی که به ز -8

فرانسه و ) شفاهی(گردشگري،خدمات دیپلماتیک،اداره هاي پستی،موسسات پژوهشی فرانسه زبان،تدریس زبان فرانسه،مترجمی زبان فرانسه،مترجمی همزمان
  .خیلی موارد دیگر

  .درصد از لغات انگلیسی ریشه در زبان فرانسه دارند و یاد گیري آن را آسان تر می گرداند 50بیش از  -9
  .بیشتر مقاالت در مورد علوم اجتماعی و انسانی به زبان فرانسه هستند  -10

 

 برخی از امکانات در نظر گرفته شده براي افراد مقیم کانادا

 .ه براي یک فرد کانادایی درنظرگرفته شده استاستفاده ازکلیه خدمات دولتی ک .1

 ارزش ملک%  85استفاده ازوام کم بهره جهت خریدخانه تا .2

 . استفاده ازوام کم بهره جهت خرید ماشین آالت وابزار جهت توسعه شرکت،مزرعه یا کارخانه خریداري شده .3

 استفاده ازخدمات بهداشتی ، درمانی و دارویی رایگان .4

 استفاده از دانشگاهها و مراکزعالی براي متقاضی اصلی ،همسریا فرزندان وي با وام و حقوق دردوران تحصیل عالیه .5

 سال اول 5حضوردر کانادا طی ) سال 3(روز 1095امکان اخذ شهروندي درصورت  .6

 .ان به دست آورده شودوامکانات درنظر گرفته شده دیگر که بهتر است جهت یک تصمیم بزرگ و قاطع با تالش خودت .7

  
  
  
  

فرانسه یکی از نکات مهم براي مهاجرت به کانادا می باشددانستن زبان   
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  معرفی چند ایالت مهم کانادا
  ایالت کبکدر مورد 

Capital : Quebec City 
Largest city : Montreal 
Total : 1,542,056 km² 
Water : 176,928 km² 

Population : 7,719,993 
Density :5.63/km² 

Flower : Blue Flag Iris 
Tree : Yellow Birch 

Bird : Snowy Owl  

 
. زبان رسمی کبک فرانسه و بزرگترین شهر آن مونترال است. کبک با وسعتی تقریباً برابر ایران بزرگترین و از نظر جمعیت دومین ایالت کانادا به شمار می آید

کبک پس از . ی زبان نیز داردضمن اینکه این شهر تعداد بسیار زیادي جمعیت انگلیس. مونترال بزرگترین شهر فرانسه زبان جهان پس از پاریس می باشد
شهر کبک پایتخت ایالت کبک از جمله قدیمی . اُنتاریو مهمترین قطب صنعتی کانادا به شمار میرود و بسیاري از صنایع و معادن کانادا در این ایالت قرار دارند

از سوي یونسکو به عنوان  1985ه هاي طبیعی آن در سال ترین شهرهاي کانادا و تنها شهر آمریکاي شمالی است که با توجه به معماري استثنایی و جاذب
با توجه به شرایط گذشته کانادا، کبک تنها ایالتی است . کبک آب و هوایی چهار فصل و زمستانهایی سرد و برفی دارد. میراث فرهنگی بشري انتخاب گردیده

. با زبان فرانسه دارند مقصد مناسبی جهت اقامت در کانادا به شمار می آیدکه به صورت مستقل داراي بخش مهاجرت بوده و براي افرادي که آشنایی کافی 
یی الزم را شرایط مهاجرت به این ایالت متغیر بوده و نسبت به شرایط تحصیلی و شغلی متقاضیان سنجیده می شود که مشاوران ما در شرکت اُدیسه راهنما

 .در این مورد در اختیار شما قرار خواهند داد

ام کند ک لیست مشاغل مخصوص به خود را دارد و فرد متقاضی با توجه به امتیاز هاي خود و حداقلی از دانش زبان فرانسه می تواند از این روش اقداستان کب
 . ماه است 24کل زمان پروسس این روش کمتر از . 
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  آلبرتادر مورد ایالت 

 Capital: Edmonton 

Largest: city Calgary 
Total: 661,848 km² 
Water: 19,531 km² 

Population: Ranked 4th 
Density: 5.38 /km² 
Flower: Wild rose 

Tree: Lodge pole Pine 
Bird: Great Horned Owl  

جهان است و صنایع  آلبرتا سرآمد تولید نفت و گاز در. نام می برند "ایالت انرژي"آلبرتا غربی ترین ایالت سرسبز کانادا می باشد و اغلب از آن به عنوان 
به کمک فرصت هاي شغلی ایجاد شده پس از رشد اقتصادي ایالت، و نیز سطح باالي . مختلف و شغل هاي خدماتی در این ایالت در حال افزایش می باشند
 .زندگی، آلبرتا یکی از اصلی ترین مقاصد مهاجران به کانادا شده است

 :روشهاي مهاجرت به این ایالت
  : غالکشاورز خود اشت

 :براي استفاده از این روش، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد
 سابقه مدیریت قبلی یا کشاورزي موجود  -1
 تحصیل، آموزش و سابقه کار الزم جهت توسعه کار کشاورزي پایدار در آلبرتا  -2
 برنامه تجاري براي توسعه کشاورزي در آلبرتا  -3
 لی کانادایی جهت حمایت مالی از برنامه پیشنهادي مدرك دال بر تمایل مؤسسه ما -4
 کانادا جهت ایجاد کار در زمینه کشاورزي  $500,000سرمایه حداقل  -5
 کانادا یا تأییدیه دسترسی به این سرمایه از منابع دیگر $500,000حداقل ثروت  -6

  : (Edmonton) اقتصاد شهر ادمونتون
از قبل، این شهر کانون صنایع پتروشیمی در استان آلبرتا . ر آلبرتا و یک مرکز مهم جهت صنایع نفت و گاز می باشدادمونتون یکی از مراکز اقتصادي مهم د

  .را کسب نموده است "سرمایه نفتی کانادا "میالدي، لقب  1940بوده است و در دهه 
ته توسط کارفرمایان عمده اي همچون آي بی ام ، تلوس، اینتوئیت عمده ترین بخش هاي صنعتی این منطقه ، مشتمل اند بر یک بخش فناوري قوي بکار گرف

  .،همچنین مرکز بازارهاي عمده است.... کانادا، بانک وسترن کانادا، ماتریکن ، جنرال الکتریک و 
ن هاي شدید در فصل تابستان داراي طوفا. است) اینچ 49/4)میلی متر  114میزان متوسط بارش باران . داراي آب و هواي نسبتاً خشک است : آب و هوا

  .همچنین ترنادوهاي قدرتمندي که در فصل تابستان اتفاق می افتند. است که می تواند خسارت به بار آورد
  : تحـــصیالت و مــــــــراکز دانشگاهی

دانشگاه دیگر که مدارك تحصیلی دانشگاهی و همچنین دیپلم حرفه اي . نام دارد، یکی از مراکز دولتی مهم این کشور است Uofa دانشگاه آلبرتا ،که جمعاً
  .دانشجو را ثبت نام می کند 40711است که  Grant Mac Evanoاعطاء می نماید، دانشگاه 

 و کالج و مدرسه دانشگاهی King در آلبرتا، کالج دانشگاهی Concordia هی، کالج دانشگا Athabasca از دیگر دانشگاههاي این شهر ، می توان دانشگاه
Tylor می باشد.  

است که بیش از  Royal Albertaبیش از هفتاد موزه در ادمونتون در اندازه هاي مختلف وجود دارد که بزرگترین آن ، : مـــــوزه ها و گالري هاي مهم 
موزه هوایی آلبرتا واقع در سیتی سنتر که . است Telus همچنین داراي یک مرکز علمی و جهانی بنام. است میلیون شیء در کلکسیون خود جاي داده 10

  .شامل هواپیماهاي شهري و نظامی می شود که یک کلکسیون است
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  .ه هنري در خود جاي داده استقطع 5000موزه راه آهن آلبرتا ، گالري هنري آلبرتا که بزرگترین گالري این شهر است که این کلکسیون جمعاً باالي 
  .قرار گرفته است و مرکز تاریخ طبیعی این شهر محسوب می شود River Vall است که در Fort Edmonton پارك: پارکهاي عمده 

  .لقب یافته است "Festival City" شهر ادمونتون بدلیل جشن هاي مختلفی که در آن برگزار می شود، به: فستیوال هاي اصلی شهر
جهان برگزار می  فستیوال اجرا کنندگان خیابانی بین المللی ادمونتون که در میانه ماه ژوئیه هر سال و با شرکت هنرمندان اجرا کننده خیابانی از سرتاسر

  .شود
ي شمالی که در این شهر همینطور یکی دیگر از فستیوالهاي عمده و مطرح در کل آمریکا. است K-days یا Capital Ex فستیوال تابستان اصلی آن نیز

  .است که در جهان مقام دوم را داراست Edmonton Int'l Fringe برگزار می شود ، فستیوال
دومین شهر پرجمعیت و مرکز استان مهم در کانادا پس از تورنتو می باشد و یک مرکز فرهنگی ،دولتی و آموزشی مهم است و حائز : راجع به شــهر ادمنتون 

  .بدلیل برگزاري فستیوالهایی در سطح جهانی است "یوالشهر فست"عنوان 
بوده است و باالترین دماي متوسط در ) درجه فارنهایت 22(درجه سانتیگراد  - 4/5سردترین دماي میانگین در سال . نسبتاً خشک است: آب و هواي ادمونتون

 .بوده است) درجه فارنهایت 94(درجه سانتیگراد  5/34سال 

   نتاریوادر مورد ایالت 

مرکز آن . باشد  ترین و قوي ترین استان کانادا می از لحاظ جمعیت و فعالیت اقتصادي بزرگ. هاي کانادا است یکی از استان (Ontario :به انگلیسی(انتاریو 
 .است) 2005برآورد سال (نفر  12،541،410کیلومتر مربع و جمعیت آن  1،076،395وسعت انتاریو . نیز در آن قرار دارد) پایتخت کانادا(تورنتو است و اتاوا 

از کل  ٪52انتاریو پیش رو ترین ایالت در زمینه تولید است و . جمعیت استان انتاریو در قسمت جنوبی آن مشهور به انتاریو جنوبی متمرکز است  ٪94بالغ بر 
 .باشد تولید ارسالی کانادا از این استان می

از جنوب با ایالت هاي مینسوتا ، میشیگان ، اوهایو ، پنسیلوانیا و . شرق کانادا و در بین استان کبک و مانیتوبا قرار دارد از لحاظ جغرافیایی استان انتاریو در
 .شود انتاریو از شمال به خلیج هاي هادسون و جیمز منتهی می. نیویورك هم مرز است 

 . ، کیتچنر واترلو ، لندن ، وینزور و کینگستوناند از تورنتو ، اتاوا ، همیلتون  مشهورترین شهرهاي انتاریو عبارت

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 WWW.DZBOOK.IR       فهرست                                                                                                    مورد کشور کانادا   همه چیز در

 

  رضا فریدون نژاد: گردآوري و تنظیم کننده                                         .یگرد قانونی داردپو بوده ممنوع فروش و هرگونه تغییر در محتواي این کتاب  48
 

 )تصویري(عجایب هفتگانه کانادا
 

طبیعت بکر و زیباي . نواز و نفسگیرند ها و عجایب طبیعی و مصنوعی فراوان که چشم کانادا سرزمینی زیبا و جذاب براي گردشگران است؛ سرزمینی با جاذبه
   .شود گردشگران بسیاري به این کشور مسافرت کنند است، سبب می این سرزمین که تلفیقی از جنگل و برف

  .آیند شود و سند هویت آن به شمار می ها شناخته می نوعی کانادا با آن جاذبه مهم و دیدنی این کشور است که به 7آنچه در ادامه می خوانید،  
  

 :هاي راکی کوه رشته

  

  

  
هایی  اي مفرح براي انجام فعالیت آیند و منطقه هاي زیبا و طبیعی کانادا به شمار می به فرد خود، از جمله جاذبههاي راکی با زیبایی و مناظر منحصر  کوه رشته

هاي مختلف دیگري  این ارتفاعات از جاذبه. شوند بخش براي گردشگران محسوب می سواري کوهستان و مکانی آرامش روي و دوچرخه همچون اسکی، پیاده
  .هایی از حیوانات ماقبل تاریخ را یافت، برخوردارند توان فسیل ها می ها و غارهایی که در آن ، آبشارها، دریاچههاي طبیعی همچون یخچال
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  :بخش قدیمی کبک

  

  
امروز این شهر در قرن هفدهم میالدي توسط یک کاشف فرانسوي بنا شد و . توان در بخش قدیمی آن دید هاي توریستی شهر کبک را می برخی از جاذبه

هاي  سبک. کشند هایی خود را به رخ گردشگران می هاي باالیی و پایینی آن مملو از بناهاي تاریخی و قدیمی است که به صورت گسترده زیبایی شهرك
  .تهاي مخصوص به خود اس کاري ها و اماکن عمومی این شهر منحصر به فرد و متفاوت و هریک داراي ریزه معماري به کار رفته در ساختمان

  
  :کانو

  

  
  

ها دانست؛ شناورهایی چوبی که در گذشته نقش یک وسیله حمل و نقل مطمئن را براي مسافران  کانوها را باید بخشی جدا نشدنی از تاریخ و فرهنگ کانادایی
ن ماجراجو را از مسیرهاي آبی با زدنی گردشگران و مسافرا کانوها تنها وسایلی هستند که در سکوت کامل و با آرامشی مثال. کردند و کاشفان ایفا می

  .کنند هایی طبیعی این سرزمین آشنا می زیبایی
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  :اي هاي مزرعه آسمان

  

  
  

هاي زرد که  ها و جویبارها، مزراع زیبا با شکوفه هایی وسیع، رودخانه ناشدنی این کشور برشمرد؛ دشت مرغزارها و مزارع کانادا را باید از جمله مناظر وصف
دوستان در این مناطق خواهند  طبیعت. دهند اي قرار می انگیز را پیش چشم هر بیننده آبی و شفاف قرار دارند و طبیعتی زیبا و هیجان همگی زیر آسمانی

  .هاي آن لذت ببرند توانست به احساس آرامشی خوشایند دست یابند و از زیبایی
  

  :آبشار نیاگارا

  

  
زیبایی منحصر به فرد این آبشار آن را به موقعیتی مناسب براي سپري کردن ماه . آید شارهاي جهان به شمار میترین آب آبشار نیاگارا یکی از زیباترین و بزرگ

. اما این آبشار در مرز مشترك دو کشور امریکا و کانادا قرار گرفته است، از این رو تنها نیمی از آن متعلق به کاناداست. هاي جوان تبدیل کرده است عسل زوج
  .نام دیگري هم دارد و به آبشار نعل اسبی نیز معروف استاین آبشار، 
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  :21موزه پیر 

  
  

  
پیما بوده است، دروازه ورود  هاي اقیانوس این ساختمان که زمانی ترمینال ورود کشتی. موزه ملی مهاجرت کاناداست که در شهر هالیفاکس قرار دارد 21پیر 

توان این موزه را بهترین مکان براي گردشگرانی دانست که عالقه وافري به  آید، از این رو می نیز به شمار میسربازان، پناهندگان و مهاجران به این سرزمین 
  .تاریخچه مهاجران دارند

  
  :خانه اسکیموها

  
  

  
. کنند اي را خیره می که چشم هر بینندهاي برخوردارند  کاري پیچیده وفور دید، از عایق توان در قطب شمال به را می  هاي آن هاي برفی یا ایگلوها که نمونه خانه

ها عالوه بر  در ساخت این خانه. آیند ها بسیار پیچیده است از این رو از آثار دستی زیباي بشر به شمار می مهندسی و معماري به کار رفته در ساخت این خانه
  .شود تا استحکام آن افزایش یابد یخ از استخوان نهنگ نیز استفاده می
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 دنی مونترال کانادا مکان دی 10
توسط  1535این منطقه حفاظت شده که در سال . مسلماً برجسته ترین و شناخته شده ترین مکان در مونترال هستند MontRoyal دامنه هاي شیب دارِ

   ...هکتار از کوهستان هاي جنگلی را پوشش می دهد 343ژاك کارتیه نامگذاري شد بیش از 

1. Basilique Notre-Dame 

 

 
 

این کلیساي عظیم یکی از بازماندگان سبک گوتیک است . توسط معمار ایرلندي جیکز اُ دونل ساخته شده است 1824- 9این کلیساي کاتولیک در سال هاي 
هاي طالي  طرح هاي کنده کاري شده روي چوب، پنجره هاي شیشه اي با رنگهاي زیبا و قطعه. و طراحی داخلی آن به سبکهاي قرون وسطایی گرایش دارد

نقاشی    به   حتماً  کلیسا رفتید   این  دیدن  به  اگر روزي. عیار که در طراحی سقف کلیسا به کار رفته است همه و همه بر جذابیت این کلیسا می افزاید 24
   .هاي سالن بزرگ آن توجه کنید
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  La Citadelleکبک .2 

 
 

توسط فرانسوي ها آغاز شد  1750ساخت آن اولین بار در سال . ین قلعه آمریکاي شمالی محسوب می شودساختمان است و بزرگتر 10این قلعه بزرگ شامل 
هدف از ساختن . به دست انگلیسی ها ساخته شده اند 1850الی  1820ولی برج هاي ستاره شکلی که امروز در این مکان مشاهده می شوند بین سال هاي 

   .ریکایی ها در قرن نهم بوده استاین قلعه جلوگیري از حمله احتمالی آم

 
3.Parc du Mont-Royal  

 
 

توسط  1535این منطقه حفاظت شده که در سال . مسلماً برجسته ترین و شناخته شده ترین مکان در مونترال هستند MontRoyal دامنه هاي شیب دارِ
پوشش می دهد و فضاي بزرگ و گیاهان بسیار زیاد موجود در آن محل زندگی هکتار از کوهستان هاي جنگلی را  343ژاك کارتیه نامگذاري شد بیش از 
اولین بار فردریک الو اُلمستد این مکان را طراحی کرد و اکنون مردم این شهر و . پرنده ها و سایر حیوانات فراهم می کنند  مناسبی را براي گونه هاي مختلف

  .چرخه سواري و قایق سواري در این مکان لذت ببرندمسافران می توانند از فعالیتهایی نظیر اسکیت، دو
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4.Musee de la Civilisation de Quebec  

 
 

شامل موضوعات مربوط به تاریخ، ) که دو تاي آنها دائم هستند(نمایشگاه هاي این موزه . کمتر موزه اي در جهان تا این حد مورد توجه و بازدید قرار می گیرد
است  Safdie Moshe طراح این موزه معمارِ مشهور. دانش هستند و اسباب سرگرمی و یادگیري بازدیدکنندگان را فراهم می کنندفرهنگ، ورزش، علم و 

  .که گالري ملی اتاوا را نیز طراحی کرده است

 
 
5.Parc Plympique  

 
 

در ابتدا هدف از ساختن این مکان برگزاري بازي هاي . ترین آنهاستاین پارك یکی از مهم ترین جاذبه هاي مونترال و در عین حال یکی از جنجال بر انگیز
به طول انجامید و سقف آن هم هرگز  1980دهه   ساخت آن تا (میلیارد دالر 1.4(بود ولی علیرغم هزینه هنگفتی که صرف آن شده بود  1976المپیک 

از نمایشگاه ها و فعالیت هاي مختلف آنجا لذت    امل را در این مکان بگذرانند وبا این حال بازدیدکنندگان می توانند یک یا دو روز ک. کامل ساخته نشد
  .ببرند
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6.Basilique Sainte-Anne-de-Beaupre  

 
 

این مکان در ابتدا آرامگاه. ساخته شده است 1658این بنا قدیمی ترین مکان زیارتی در آمریکاي شمالی است که در سال   Sainte-Anne-de-Beaupre 

تبدیل به یک کلیسا شده است 1887بوده و سپس درسال  .  

 
طراحی داخلی آن هزینه بسیاري را در بر داشته است و در کنار سبک قرون . به پایان رسید 1963آغاز شد و در  1923ساخت کلیساي فعلی در سال 

ان نماد عبادت و قدرت شفاي صاحب این آرامگاه به چشم می خورد وسطایی آن کمک هاي پزشکی، عصا و وسایلی مانند آن به عنو مجسمه هاي مذهبی  .
 .خیره کننده اي در مقابل در ورودي و نیز در باغ بزرگ کلیسا قرار گرفته اند

 
 
7.IIe d’Orleans  
 

 
 

از آن جایی که این جزیره جزو . بدون سقف منطقه می داننداین جزیره به بهشتی سرسبز و آرام شبیه است و به خاطر خاك حاصلخیزي که دارد آن را بازار 
سنت هاي فرانسوي که از اولین ساکنان این جزیره . اولین مکان هایی است که اروپایی ها به آن قدم گذاشتند، به آن مهد تمدن فرانسوي هم گفته می شود

ساختمان در این جزیره وجود دارد که نماینده سبک  600به بعد همچنان پابرجا مانده و بیش از  1535در سال   از زمان ورود ژاك کارتیه   به ارث رسیده اند
  .معماري آن روزگار هستند
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8.Musee Pointe-a-Calliere  
 

 
 

نا شده است؛ قبرستان باستانی و اداره ساختمانی شیک و زیبا که بر خرابه هاي ساختمان هاي قدیمی تر ب: این مکان دیدنی از سه بخش تشکیل می شود
توریست هایی که به این ساختمان وارد می شوند می توانند به تنهایی از قسمت هاي مختلف آن بازدید کنند، ولی در . گمرکی که بازسازي شده است

  .ا بیان می کنندساختمان راهنمایانی نیز وجود دارند که به سواالت توریست ها جواب می دهند و تاریخچه این مکان ر

 
 
9.Les Laurentides  
 

 
 

سال پیش  4000  .این منطقه درکوهستان هاي جنگلی نزدیک اتاوا واقع شده و دامنه هاي پوشیده از برفش مکان مناسبی براي بازي اسکی فراهم می کنند
رودخانه و نهر  6000حدود . شکار، و ماهیگیري در آن انجام می شوداولین ساکنان این منطقه وارد آن شدند و از قرن نوزدهم تاکنون فعالیت هاي کشاورزي، 

  .آب در این منطقه وجود دارد و بازدیدکنندگان می توانند در روستاهاي تاریخی به پیاده روي و دوچرخه سواري بپردازند
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10Musee des Beaux-Arts de Montreal  

 
 

زمانی که عده اي تصمیم گرفتند انجمن هنري مونترال را راه اندازي کنند تا از این طریق نمایشگاه آثار   بر می گردد یعنی 1860تاسیس این موزه به سال 
موزه  1991این افراد پس از مدتی با جلب سرمایه بیشتر ساختمان اختصاصی خود را برپا کردند و در . هنري، مدارس هنر و کتابخانه هنر تاسیس کنند

این موزه در حال حاضر یکی از . تاسیس شد Quest Sherbrooke در جنوب خیابانِ Jean-Noel Desmarais Pavilion گسترش پیدا کرد وموزه
 .برجسته ترین موزه هاي آمریکاي شمالی به شمار می رود
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  Canadaدر یک نگاه  کشور کانادا

 
 اتاوا: پایتخت

 کیلومترمربع 9984670: وسعت

 فرانسويانگلیسی، آمریکایی، : زبان رسمی

 دالر کانادا: واحد پول

  اتاوا، تورنتو: شهرهاي مهم

 کانادا کشوري است در شمال قاره آمریکاي •

 .میلیون کیلومترمربع کانادا دومین کشور بزرگ جهان می باشد 10با وسعتی برابر  •

 .ایالت تقسیم شده 3استان و  10کانادا به  •

 .ه داردمیلیون رودخانه و دریاچ 2کانادا بیش از  •

 .از آب شیرین جهان را در اختیار دارد%  15کانادا  •

 .از گندم جهان در کانادا تولید می شود % 20 •

  .کانادا داراي عالیترین سیستم آموزشی ودرمانی است واین خدمات کامال رایگان میباشد •

کانادا را . بقیه جمعیت این کشور مهاجران هستند. کانادا زندگی می کنندبومی ها هزاران سال است در . کانادا سرزمین فرهنگ ها و مردم گونگون است
  .می نامند)) سرزمین مهاجران((

 
 

 اطالعات عمومی

 :موقعیت و وسعت

شمال،  کانادا کشوري در شمال قاره آمریکاي شمالی و دومین کشور پهناور جهان است که بخش زیادي از خاك آن به دلیل سرماي هوا و نزدیکی به قطب
شود و از  می این کشور از غرب و شرق به اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام و از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و قاره شمالگان محدود. است خالی از سکنه

ترین کشور جهان است، اما جمعیت آن تنها حدود یک پنجم  هرچند کانادا پس از روسیه بزرگ. است جنوب و شمال غرب با ایاالت متحده آمریکا همسایه
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ترین آبشار جهان  را، عریضآبشار نیاگا. کنند کیلومتري مرز آمریکا زندگی می 200درصد از جمعیت این کشور تا فاصله  90نزدیک به . جمعیت روسیه است
 .هم در این کشور قرار دارد

 

 ویژگیهاي فرهنگی و اجتماعی

 :ادیان و مذاهب

  ٪0٫9، سیک ٪1٫0 ، هندوئیسم ٪1٫0، بودایی ٪1٫1، یهودیت ٪2٫0 ، اسالم ٪16٫2  دین ، بی٪77٫0مسیحیت 

  :اقتصاد

این کشور داراي منابع گسترده طبیعی است، . مرزي را دارد انرژي سوختی خود از منابع دروناست و توان تأمین  کانادا کشوري نوین و داراي فناوري پیشرفته
  .هاي آن وابستگی سنگینی به استفاده از این منابع دارند و برخی از استان

کاغذ، صنایع معدنی و فلزي و شیالت کانادا داراي منابع معدنی غنی، صنایع پیشرفته اي چون خودروسازي، صنایع شیمیایی و نفت، صنایع غذایی، چوب و 
  .هاي روغنی، میوه، سبزیجات و توتون است و محصوالت فراوان کشاورزي از جمله گندم، دانه

است که سیستم اقتصادي آن به شدت به خصوص در بخش بازرگانی و داد و ستد به ایاالت متحده   این کشور از نظر صنعت و فناوري، کشوري پیشرفته
به نحوي که باعث شده این کشور رابطه اقتصادي پیچیده وبلند مدتی را با این کشور داشته باشد؛ وابستگی این کشور به بخش منابع طبیعی  است،  وابسته

  .باشد گرانبهایش نیز بسیار زیاد می

  :جاذبه هاي گردشگري

مرکز راجرز (هاي ورزشی  ، استادیوم)برج سی ان(ي، برج ملی کانادا دریاچه مورین در پارك ملی بنف در استان آلبرتا، دره اي در ابرشهر لکسینگتون میزور
جزایر تورنتو بخشی از (، تاالر شهر، میدان یانگ و داندس، جزایر تورنتو )نخستین استادیوم ورزشی دنیاست که مجهز به سقف کامال جمع شدنی است

، کلیساي جامع کاتولیک سنت مایکل و کلیساي )توسط کشتی قابل دسترسی هستنداین جزایر . بزرگترین جامعه شهري فاقد اتومبیل در شمال امریکا است
، موزه سلطنتی انتاریو، بازار سنت الرنس، تاالر )این قلعه در مرکز شهر تورنتو قرار دارد(ترین کلیساهاي تورنتو، کاسالوما  سنت جیمز به عنوان قدیمی

  .یو و باغ وحش تورنتومشاهیر هاکی، گالري هنر انتاریو، مرکز علوم انتار

وجود دارد نزدیک به نیمی از ) نیاگارا(ترین آبشار از نظر عرض است و یک دهکده رویایی نیز به همین نام در خارج از شهر آبشار نیاگارا قرار دارد که بزرگ
سون را در محاصره دارد و تا اعماق سرزمینهاي اي نسبتاً مسطح پوشیده از سنگ سخت که خلیج هود دهد، منطقه مساحت کانادا را فالت الرنسی تشکیل می

هاي بزرگ مشخص  انتهاي دور از دریاي این فالت سراشیب تندي دارد که در شرق در کنار زمینهاي پست اطراف رود الرنس و دریاچه. کند داخلی نفوذ می
 –منطقه کوهستانی وسیعی . کند سبزه زار مرکزي را متمایز می هاي مرز با جلگه) شامل دریاچه وینیپگ(هاي عمده  اي از دریاچه به طرف غرب رشته. است

هاي راکی مکنزي ساحلی و سنت االیاس که شامل  این سلسله جبال غربی متشکل است از کوه. ها قرار دارد در غرب جلگه –کیلومتر پهنا  800با بیش از 
 .بلندترین نقطه کاناداست

 

 آب و هوا

 :وضیعت آب و هوایی

البته آب و هوا، در بخش جنوب غربی، جایی که شهر ونکوور و جزیره ونکوور از استان بریتیش کلمبیا در . آب و هواي آن سرد و در بیشتر نقاط قطبی است
ا در زمستان فقط کمی در ساحل اقیانوس آرام میانگین دم. شود آب و هواي تورنتو سرد و جنگلهاي تایگا در این کشور دیده می. آن قرار دارند، معتدل است
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تقریباً در . در باقی کشور میزان کل بارندگی متوسط یا کم است. در بیشتر مناطق بریتیش کلمبیا ریزش باران سنگین است. باالتر از دماي انجماد است
 .بارد ها می تمامی کانادا برف سنگینی در زمستان

 

 اطالعات مخابراتی

 001: کد تلفن

  .ca دامنه اینترنتی

 

 

  پایان
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  . . .دانش و زندگی کتابهاي الکترونیکی ارتباط با مجموعه 

  

   ....انلود رایگان کتابهاي متنوع ، مفید و کاربردي د

  

  در مجموعه کتابهاي الکترونیکی دانش و زندگی
 

  
      

  

 

 

 

 

رضا فریدون نژاد/ موفق باشید   

 

 

 

 

http://www.cloob.com/name/dzbook
https://www.facebook.com/dzbook.ir
mailto:rezaf1390@gmail.com
http://www.dzbook.ir
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تبلیغات کسب و کار این صفحه محل اطالع رسانی و 
 شماست

 

 

 

جهت اطالع رسانی و تبلیغات کسب و کار فرصتی مناسب 
 شما از طریق مجموعه کتابهاي الکترونیکی دانش و زندگی

بنر در سایت/بنر در کتاب/نیم صفحه/یک صفحه  

 

اینجا کلیک کنید اطالعات بیشتر کسب جهت  

 

http://www.dzbook.ir



