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كيف يمكنك الهجرة إىل كندا ، وكيف تحمي نفسك من االحتيال وماذا تتوقع بعد وصولك إىل كندا.

Express Entry الهجرة من خالل

عملية التقديم للمهاجرين المهرة الذين يرغبون في االستقرار في كندا بشكل دائم والمشاركة في اقتصادنا.

ابن حياتك بالفرنسية في كندا!

يمكنك كسب ما يصل إىل 50 نقطة إضافية لمهارات اللغة الفرنسية القوية (حتى لو كانت الفرنسية هي لغتك

الثانية).
Express Entry كيف يعمل

فئة الخبرة الكندية
برنامج العمال المهرة الفيدرالي

برنامج المهرة الفيدرالية

 

الهجرة اىل كندا

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-
canada/express-entry.html



 
تسلط أيام االحتفال بكندا الضوء عىل تنوعنا العرقي واللغوي والثقافي واإلقليمي ، مما يساعد في جعل كندا

بلًدا شامًال ومتطلًعا إىل الخارج حًقا.
 

أكثر من احتفاالت الصيف ، فهي فرص للتعبير عن قيمنا وماضينا ومستقبلنا كمجتمع.
دعونا نستغل هذه األيام لتقوية الروابط التي تربطنا ببعضنا البعض وإلحياء فخرنا الكندي بينما نمضي قدًما

عىل طريق المصالحة ومستقبل أفضل.

اليوم الوطني للشعوب األصلية
يتم االحتفال باليوم الوطني للشعوب األصلية في يوم االنقالب الصيفي في 21 يونيو.

إنها مناسبة خاصة لمعرفة المزيد عن الثقافات واألصوات والتجارب والتواريخ الغنية والمتنوعة لشعوب
اإلنويت والميتيس.

 
يعد التعرف عىل الشعوب األصلية واألماكن والخبرات خطوة إىل األمام يمكن لكل كندي أن يسلكها عىل

طريق المصالحة.

يوم القديس جان بابتيست
في كندا،

ما يقرب من 10 ماليين شخص يتحدثون الفرنسية. في 24 يونيو ، في يوم القديس جان بابتيست واليوم
الوطني في كيبيك ، يُظهر الناطقون بالفرنسية في جميع أنحاء البالد فخرهم باالحتفال بلغتهم وتقاليدهم.

يوم التعددية الثقافية الكندية
في 27 يونيو

يكرم يوم التعددية الثقافية الكندي العديد من المجتمعات الثقافية التي تساعد في بناء مجتمع كندي قوي
وحيوي. اغتنم هذه الفرصة لالحتفال بالتنوع الثقافي الذي يثرينا بشكل جماعي وإعادة التأكيد عىل التزامك

بالمساواة والدمج واالحترام المتبادل.

احتفل بكندا
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احتفل بكندا



يونيو 2022 جاتينو ، كيبيك للعمالة والتنمية 28
االجتماعية بكندا

 
اليوم ، التقى وزير العمل ، سيموس أوريجان جونيور
، تقريًبا مع وزراء العمل في المقاطعات واألقاليم

لمناقشة األولويات في أماكن العمل في جميع أنحاء

كندا والتعاون مع جميع مستويات الحكومة لدعم
العمال بشكل أفضل.

تحدث الوزير أوريغان مع نظرائه حول سوق العمل

المتغير والتحديات التي يخلقها نقص العمالة في

جميع الواليات القضائية. ورحب بالعرض الذي قدمه

مجلس معلومات سوق العمل ، وهي منظمة قائمة

بذاتها تتمثل مهمتها في تحسين إمكانية الوصول
إىل معلومات موثوقة عن سوق العمل ،

حول قضايا تنقل العمالة الحالية. أبلغ الوزير أوريجان

الشركاء بمبادرات حكومة كندا المختلفة لمعالجة

نقص العمالة وأشار أيًضا إىل أهمية االستثمار في

تنمية المهارات وبناء خطة للوظائف المستدامة في

كندا.
قدم الوزير أوريغان تحديًثا بشأن تنفيذ الحكومة لمدة

10 أيام إجازة مرضية مدفوعة األجر للعاملين في
القطاع الخاص الخاضع للتنظيم الفيدرالي. أبلغ الوزير

نظرائه أن التعديالت عىل قانون العمل الكندي

ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 1 ديسمبر

.2022
المناقشات بشأن اإلجازة المرضية مدفوعة األجر

لجميع العمال في جميع أنحاء البالد جارية.

 
أخيًرا ، سلط الوزير أوريغان الضوء عىل أهمية

الشراكات مع حكومات المقاطعات واألقاليم

والنقابات والصناعات عند العمل لتلبية احتياجات

العمال الكنديين ، ال سيما مع تغير االقتصاد العالمي

وأماكن العمل اليوم.
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الوزير أوريغان يلتقي بنظرائه في المقاطعات
واألقاليم لمناقشة نقص العمالة وتقديم دعم أفضل

للعمال في جميع أنحاء كندا

https://www.canada.ca/en/employment-social-
development/news/2022/06/minister-oregan-meets-with-provincial-and-

territorial-counterparts-to-discuss-labour-shortages-and-better-support-for-
workers-across-canada.html



كتاب "اكتشف كندا بالعربية"، هو أول كتاب يصدر (باللغة العربية) مطابق شكًال
ومضموناً %100 لكتاب Discover Canada  الرسمي المعتمد لدى الحكومة الكندية.

تُفيد هذه النسخة الفريدة المقبلين عىل إجراء اختبار الجنسية الكندية من الناطقين بالعربية، كما

وتعتبر مرجعاً مهماً لجميع المهتمين بالتعرف عىل كندا والحالمين بالهجرة إىل أراضيها. 

ارشادات عامة

نهدف من خالل النسخة العربية هذه، إىل تذليل العقبات اللغوية أمام المقبلين عىل اختبار الجنسية الكندية من الناطقين باللغة

العربية، لفهم مضمون كتاب Discover Canada وخاصة ممن مقدرتهم اللغوية باإلنكليزية أو الفرنسية ال تمكنهم من استيعاب

مضمون الكتاب بشكل كاٍف، أو ممن يرغبون بمطالعة كتاب Discover Canada باللغة العربية.

من األهمية بمكان التأكيد هنا أن النسخة العربية ال تُغني إطالقاً عن دراسة الكتاب بنسخته األصلية؛ اإلنكليزية أو الفرنسية، بل

هي مجرد وسيلة مساعدة إضافية الستيعاب كتابDiscover Canada , وال ندَّعي أن هذه الترجمة العربية ستضمن لك اجتياز

اختبار الجنسية الكندية. 

▪ يرجى االنتباه إىل أن اختبار الجنسية الكندية يجري حصراً باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية (وليس باللغة العربية).
▪ تذكَّر.. أنَّ من ضمن شروط التقديم الختبار الجنسية، أن تثبت كفاءتك اللغوية باإلنكليزية أو الفرنسية، والترجمة العربية إنما

.Discover Canada تأتي تلبيًة لطلب الكثيرين من الناطقين بالعربية لفهم واستيعاب كتاب

عزيزي القارئ..  إليك الطريقة المثىل لدراسة الكتاب مع الترجمة العربية:

١. ضع أمامك كتابDiscover Canada  باإلنكليزية أو الفرنسية، (بنسخته الورقية أو اإللكترونية)، وضع بجانبه كتاب "اكتشف كندا
بالعربية" بنسخته اإللكترونية.

٢. إقرأ فقرة باإلنكليزية أو الفرنسية بإمعان، ثم اتبعها بقراءة الفقرة المقابلة لها بالعربية وهكذا حتى نهاية كل صفحة.
٣. أَِعد القراءة بإمعان مرات عدة حتى تثبت المعلومة في ذهنك، اتبع نفس الطريقة في جميع صفحات الكتاب.

٤. خصص كل يوم معدل ١ - ٤ صفحات حسب سعة وقتك، وحسب اقتراب موعد اختبارك.
▪ لمزيد من الفائدة، أُرفق بنهاية هذا الكتاب مجموعة من األسئلة المهمة باللغتين اإلنكليزية والفرنسية مع اإلجابات الصحيحة.

 Moutaz Abu Kalam
 BLit ‐ OCELT/ICTEAL
TESL Certified/Ontario Canada
 Founder and Principal of FLC Learning Centre
  Mississauga, Toronto, Canada  
https://canadiandays.ca

 

 

تنويه
تم أخذ موافقة دائرة الهجرة والمواطنة الكندية لترجمة كتاب Discover Canada للغة العربية.

تنبيه ®  © 
ً ً ومحمي قانونيا جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة وحصرية للمترجم والناشر، وكتاب "اكتشف كندا بالعربية" مسجل رسميا

لدى الحكومة الكندية:Canadian Intellectual Property Office  برقم تسجيل حماية الملكية الفكرية: 1180439 

▪ كتاب "اكتشف كندا بالعربية" مسجٌل أيضاً لدى دائرة المكتبات والمحفوظات الكندية - حكومة كندا، تحت الرقم:
ISBN 978-1-7776362-1-0

        Title: Discover Canada in Arabic
ً ً للقراءة والدراسة الشخصية، وأي نشر أو توزيع أو تعديل فيه، يعتبر مخالفا ▪ اقتنائك كتاب "اكتشف كندا بالعربية"، هو حصريا

بموجب القانون وتعدياً عىل حقوق وجهود المترجم والناشر.

 ©  ®  (All Rights Reserved)
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البرنامج التجريبي للهجرة الريفية والشمالية هو برنامج يحركه المجتمع. إنه مصمم

لنشر فوائد الهجرة االقتصادية إىل المجتمعات األصغر من خالل إنشاء مسار إىل

اإلقامة الدائمة للعمال األجانب المهرة الذين يرغبون في العمل والعيش في إحدى

المجتمعات المشاركة.

حول العملية

 
هناك 4 خطوات للتقدم بطلب للحصول عىل إقامة دائمة بموجب هذا النموذج

التجريبي.

 
1- تحقق من أنك مؤهل لكالهما

متطلبات األهلية IRCC و

المتطلبات الخاصة بالمجتمع.

2. ابحث عن وظيفة مؤهلة مع صاحب عمل في إحدى المجتمعات المشاركة.
3. بمجرد حصولك عىل عرض عمل ،
أرسل طلبك للتوصية إىل المجتمع.

4. إذا أوصاك المجتمع المحلي ، فتقدم بطلب للحصول عىل اإلقامة الدائمة.
سيكون لكل مجتمع خاص به

متطلبات األهلية اإلضافية

عملية البحث عن وظيفة

عملية تطبيق توصية المجتمع
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برنامج الهجرة الريفية والشمالية

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada/rural-northern-immigration-

pilot.html#participating
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برنامج الهجرة األطلسي
برنامج الهجرة األطلسي هو طريق إىل اإلقامة الدائمة للعمال األجانب المهرة والخريجين الدوليين من مؤسسة

كندية الذين يرغبون في العمل والعيش في واحدة من مقاطعات كندا األطلسية األربعة - نيو برونزويك ، ونوفا
سكوشا ، وجزيرة األمير إدوارد أو نيوفاوندالند والبرادور.

يساعد البرنامج أصحاب العمل عىل توظيف مرشحين مؤهلين لوظائف لم يتمكنوا من شغلها محلًيا.

أرباب العمل في كندا األطلسية

كيف يعمل البرنامج ألصحاب العمل

اكتشف كيف يعمل البرنامج وما إذا كان بإمكانك المشاركة

 
احصل عىل المعينة

تعلم كيف تصبح صاحب عمل معين في إحدى مقاطعات األطلسي

 
خذ تدريبك المطلوب

اشترك في التدريب عىل متن الطائرة وتدريب الكفاءة بين الثقافات

 
ابحث عن مرشح

ابحث عن مرشح مؤهل يمكنك توظيفه

 
تلبية متطلبات

تأكد من أن عرض العمل الخاص بك ومرشحك يفي بمتطلبات البرنامج
 

قدم عرض عمل
توظيف عامل أجنبي ماهر أو خريج دولي

 
أرسل مصادقة

احصل عىل عرض وظيفي لمرشحك معتمًدا من قبل المقاطعة

 
تصريح عمل مؤقت

اطلب خطاب إحالة للحصول عىل تصريح عمل لمرشحك

 
موارد ألصحاب العمل المعينين

احصل عىل المساعدة الخاصة بالبرنامج ، مثل التدريب والخدمات من قناة الخدمة المخصصة

 https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-
canada/atlantic-immigration.html



freedom of religion, of thought, of expression, of the press and
of peaceful assembly
the right to participate in political activities and the right to a
democratic government
the freedom to move around and live within Canada, and to
leave Canada
legal rights such as the right to life, liberty and security
equality rights
language rights

The Canadian Charter of Rights and Freedoms forms the first
part of the Constitution Act, 1982. Here are some protections
that the Charter guarantees:

Canadian Charter of Rights and
Freedoms
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Ottawa, August 11, 2021 – Today, Immigration, Refugees and
Citizenship Canada (IRCC) launched a new website tool that
allows citizenship applications to be submitted online.
IRCC had already been developing and testing this new tool, as
part of a citizenship modernization initiative, with the goal of
making the application process more efficient. The new online
application is user-friendly. For example, you can now save
partially completed applications and resume them at a later
time, upload supporting documents and proof of payment,
print a PDF and ask for confirmation of receipt.
Please note that if an applicant has applied on paper, they
should not reapply online.
IRCC released the tool in late 2020 to test the platform’s
capacity, and is now ready to open the online citizenship
application to more cohorts of applicants, using a phased
approach.
As of today, August 11, 2021, IRCC has opened its online
application to all applicants age 18 and over who
are applying as an individual (not as a family)
- do not have a representative
- are not declaring residence outside Canada as a crown
servant or with a crown servant family member
Later this year, we will open the online application to
- families (groups)
- minors under 18 years of age
In 2022, the online application will open to
- representatives to apply on behalf of their clients who are
declaring residence outside Canada as a crown servant or with
a crown servant family member
To apply online, please go to: Apply for Canadian citizenship
online    .IRCC

Online citizenship
applications 
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Welcome to Canada! It took courage to move to a new country. Your decision to apply for
citizenship is
another big step. You are becoming part of a great tradition that was built by generations of
pioneers
before you. Once you have met all the legal requirements, we hope to welcome you as a new
citizen with
all the rights and responsibilities of citizenship.

Canada has welcomed generations of newcomers
to our shores to help us build a free, law-abiding
and prosperous society. For 400 years, settlers
and immigrants have contributed to the diversity
and richness of our country, which is built on a
proud history and a strong identity.
Canada is a constitutional monarchy, a
parliamentary democracy and a federal state.
Canadians are bound together by a shared
commitment to the rule of law and to the
institutions of parliamentary government.
Canadians take pride in their identity and have
made sacrifices to defend their way of life. By
coming to Canada and taking this important step
toward Canadian citizenship, you are helping to
write the continuing story of Canada.
Immigrants between the ages of 18 and 54 must
have adequate knowledge of English or French
in order to become Canadian citizens. You must
also learn about voting procedures, Canada’s
history, symbols, democratic institutions,
geography, and the rights and responsibilities of
citizenship.
Canadian citizens enjoy many rights, but
Canadians also have responsibilities. They must
obey Canada’s laws and respect the rights and
freedoms of others.
This guide will help you prepare to become a
Canadian citizen. Good luck!
For information about Citizenship and
Immigration Canada, visit our website at
www.cic.gc.ca.

Welcome to Canada! 
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Atlantic Immigration Program
 

The Atlantic Immigration Program is a pathway to permanent residence for skilled
foreign workers and international graduates from a Canadian institution who want to
work and live in 1 of Canada’s 4 Atlantic provinces—New Brunswick, Nova Scotia, Prince
Edward Island or Newfoundland and Labrador. The program helps employers hire
qualified candidates for jobs they haven’t been able to fill locally.

Employers in Atlantic Canada
How the program works for employers
Find out how the program works and if you can participate

Get designated
Learn how to become a designated employer in one of the Atlantic provinces

Take your required training
Sign up for onboarding training and intercultural competency training

Find a candidate
Find a qualified candidate you can hire

Meet the requirements
Make sure your job offer and your candidate meet the program requirements

Make a job offer
Hire a skilled foreign worker or international graduate

Submit an endorsement
Get your candidate’s job offer endorsed by the province

Temporary work permit
Request a referral letter for your candidate’s work permit

Resources for designated employers
Get help for the program, such as training and services from the Dedicated Service Channel

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/atlantic-
immigration.html
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Rural and Northern
Immigration Pilot

 

About the pilot

The Rural and Northern Immigration Pilot is a
community-driven program. It’s designed to spread the
benefits of economic immigration to smaller communities
by creating a path to permanent residence for skilled
foreign workers who want to work and live in one of the
participating communities.

IRCC eligibility requirements and
the community-specific requirements.

additional eligibility requirements
job search process
community recommendation application process

About the process

There are 4 steps to applying for permanent residence under this
pilot.

1.Check that you meet both

2. Find an eligible job with an employer in one of the participating
communities.
3. Once you have a job offer, submit your application for
recommendation to the community.
4. If a community recommends you, apply for permanent residence.
Each community will also have its own

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada/rural-northern-immigration-

pilot.html#participating
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 Celebrate Canada
 The Celebrate Canada days highlight our ethnic, linguistic, cultural

and regional diversity, which helps make Canada a truly inclusive
and outward-looking country.

More than summer celebrations, they are opportunities to reflect on
our values, our past and our future as a society.

Let us use these days to strengthen the ties that bind us together
and to rekindle our Canadian pride as we move forward on the road
to reconciliation and a better future.

National Indigenous Peoples Day
 National Indigenous Peoples Day takes place on the summer solstice, June 21. It’s a special

occasion to learn more about the rich and diverse cultures, voices, experiences and histories of
First Nations, Inuit and Métis peoples.

Learning about Indigenous Peoples, places and experiences is a step forward each Canadian
can take on the path to reconciliation.

Saint-Jean-Baptiste Day
 In Canada, nearly 10 million people speak French. On June 24, on Saint-Jean-Baptiste Day and the

National Day of Quebec, Francophones across the country show their pride by celebrating their
language and their traditions.

Canadian Multiculturalism Day
 On June 27, Canadian Multiculturalism Day honours the many cultural communities that help

build a strong and vibrant Canadian society. Take this opportunity to celebrate the cultural
diversity that enriches us collectively and reaffirm your commitment to equity, inclusion, and
mutual respect.









Minister O’Regan meets with provincial and
territorial counterparts to discuss labour

shortages and better support for workers across
Canada 

 June 28, 2022              Gatineau, Quebec               Employment and Social
Development Canada

 
Today, Minister of Labour, Seamus O’Regan Jr., met virtually with
provincial and territorial labour ministers to discuss priorities in

workplaces across Canada and collaboration with all levels of government
to better support workers.

 
Minister O’Regan spoke with his counterparts about the changing labour
market and the challenges that labour shortages are creating across all

jurisdictions. He welcomed a presentation from the Labour Market
Information Council, an arms length organization whose mandate is to

improve the accessibility of reliable labour market information, on current
labour mobility issues. Minister O’Regan informed partners of the

Government of Canada’s various initiatives to address labour shortages
and also noted the importance of investing in skills development and

building a plan for sustainable jobs in Canada.
 

Minister O’Regan provided an update on the government’s implementation
of 10 days of paid sick leave for workers in the federally regulated private
sector. The Minister informed his counterparts that amendments to the

Canada Labour Code will come into force no later than December 1, 2022.
Discussions regarding paid sick leave for all workers across the country are

ongoing.
 

Finally, Minister O’Regan highlighted the importance of partnerships with
the provincial and territorial governments, unions, and industries when
working to address the needs of Canadian workers, particularly as the

global economy and today’s workplaces change.
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2022/06/minister-

oregan-meets-with-provincial-and-territorial-counterparts-to-discuss-labour-shortages-
and-better-support-for-workers-across-canada.html
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Immigrate to Canada
How you can immigrate to Canada, how to

protect yourself from fraud and what to
expect after you arrive in Canada.

 
Immigrate through Express Entry

 The application process for skilled immigrants who want to settle
in Canada permanently and take part in our economy.

Build your life in French in Canada!
You can earn up to 50 additional points for strong French language skills (even if
French is your second language).

How Express Entry works

Canadian Experience Class Federal Skilled Worker Program

Federal Skilled Trades Program

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-
canada/express-entry.htmlcanadiandays.ca   20
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