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أوتاوا ، أونتاريو 

مكتب رئيس وزراء كندا 

 الترجمة العربية أيام كندية 
:أصدر رئيس الوزراء جاستن ترودو ، اليوم ، البيان التالي بمناسبة وفاة جاللة الملكة إليزابيث الثانية 

 
.لقد علمنا بقلوب مثقلة خبر وفاة صاحبة الجاللة الملكة إليزابيث الثانية ، صاحبة أطول فترة حكم في كندا" 

 
بالنسبة لمعظم الكنديين ، لم نعرف أي ملك آخر. كان للملكة إليزابيث الثانية حضور دائم في حياتنا. مراًرا" 

وتكراًرا ، ميزت جاللة الملكة تاريخ كندا الحديث. عىل مدار 70 عاًما وثالثة وعشرين رحلة ملكية ، رأت الملكة
إليزابيث الثانية هذا البلد من الساحل إىل الساحل إىل الساحل وكانت هناك من أجل معالمنا التاريخية

.الرئيسية
 

كانت تعلن" أنه من الجيد أن تعود إىل الوطن "عند عودتها إىل بلدها كندا الحبيبة. كانت بالفعل في وطنها هنا" 

.، ولم يتوقف الكنديون أبًدا عن تبادل العواطف معها
 

تعهدت جاللة الملكة بتكريس حياتها لخدمة الكومنولث وشعبها. نيابة عن جميع الكنديين ، أشكر الملكة 

.إليزابيث الثانية عىل تكريمها لهذا العهد وعىل خدمته مدى الحياة
 

امتد حكم جاللة الملكة لعقود عديدة - وهي الفترة التي وصلنا فيها إىل بلدنا كدولة واثقة ومتنوعة وتتطلع إىل" 

.المستقبل. سنتذكر ونعتز دائًما بحكمتها وحنانها ودفئها
 

اليوم ، لم يتم طي صفحة فحسب ، بل انتهى فصل في تاريخنا المشترك. أعلم أن خدمة صاحبة الجاللة لكندا" 
والكنديين ستظل إىل األبد جزًءا مهًما من تاريخ بالدنا. ستكون األيام القادمة فترة حداد للكنديين ، كما ستكون

.بالنسبة لجميع مواطني الكومنولث ، تنتهي بيوم حداد وطني عند إقامة صالة تذكارية بمناسبة وفاة ملكتنا
 

".بالنيابة عن حكومة كندا ، أعرب عن تعازينا القلبية ألفراد العائلة المالكة خالل هذا الوقت األكثر صعوبة" 

بيان رئيس وزراء كندا بمناسبة وفاة جاللة

الملكة اليزابيث الثانية



C A N A D I A N  C I T I Z E N S H I P  T E S T
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العمل في كندا

 

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

العمال األجانب

اكتشف ما إذا كنت بحاجة إىل تصريح عمل

من يحتاج إىل تصريح عمل وهو التصريح المناسب لك وتعليمات خاصة لبعض العمال

 
احصل عىل تصريح عمل

اكتشف ما إذا كان يمكنك التقديم وكيفية التقديم للعمل في كندا كعامل مؤقت ورجل أعمال وطالب

 
تمديد أو تغيير شروط تصريح العمل الخاص بك

ماذا تفعل إذا كان تصريح العمل الخاص بك عىل وشك االنتهاء أو إذا كنت ترغب في تغيير الوظائف ، وفتح
تصاريح العمل للمتقدمين المقيمين الدائمين

 
السفر والعمل في كندا كشباب

اكتشف ما إذا كان يمكنك التقدم لبرنامج International Experience Canada ، وكيف تصبح مرشًحا وماذا

تفعل بعد أن تكون في االتحاد

 
تحقق من قائمة غير

أرباب العمل المتوافقين

أرباب العمل الذين لم يفوا بمسؤولياتهم بموجب برنامج العمال األجانب المؤقتين أو برنامج التنقل الدولي

 
استعد للعمل

ابحث عن وظيفة ، واستكشف الفرص الوظيفية األخرى ، وقم بتقييم أوراق اعتمادك وتعرف عىل التدريب

اللغوي

 
احصل عىل تأشيرة زيارة للعودة إىل كندا

كيف ومتى يجب أن يتقدم حامل تصريح العمل

 
ابحث عن وظيفة جديدة إذا كنت مقيًما بالفعل في كندا

ابحث عن وظائف من أصحاب العمل الذين يرغبون في توظيف عمال أجانب مؤقتين

 
اإلبالغ عن إساءة معاملة عامل أجنبي مؤقت

يمكن ألي شخص اإلبالغ عن اإلساءة ، بما في ذلك العامل أو الزميل أو صاحب العمل أو أحد أفراد العامة
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احِم نفسك من االحتيال المتعلق بالهجرة

اتصل بوكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) بالخط المجاني لمراقبة الحدود عىل الرقم

 9060-502-888-1 لإلبالغ عن:
نشاط مشبوه عىل الحدود

زواج مصلحة

الشخص الذي قدم معلومات خاطئة عن أي طلب هجرة أو

شخص مطلوب بموجب أمر الهجرة

ما تخبر به خط النصح خاص. تظل هويتك محمية
.

كيف يمكنني اإلبالغ عن االحتيال عىل الجنسية؟

يمكنك اإلبالغ عن شخص:

تظاهر بالعيش في كندا ليصبح مواطًنا أو

أخفى المعلومات حول قضيتهم

في كندا

اتصل بمركز دعم العمالء واختر خيار إكرامية االحتيال عىل الجنسية في نظام الهاتف اآللي الخاص بنا ، أو

IRCC.CitizenshipFraudTips-Fraudedecitoyennete.IRCC@cic.gc إرسال بريد إلكتروني إىل

 
خارج كندا

اتصل بأقرب مكتب تأشيرات كندي ، أو

IRCC.CitizenshipFraudTips-Fraudedecitoyennete.IRCC@cic.gc.ca إرسال بريد إلكتروني إىل

كيف يمكنني اإلبالغ عن عمليات االحتيال واالحتيال عبر اإلنترنت أو البريد اإللكتروني أو الهاتف؟

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه هدًفا للهاتف أو اإلنترنت أو
البريد اإللكتروني أو أي نوع آخر من عمليات االحتيال وتقديم معلومات شخصية أو مالية عن طريق الخطأ ، يجب

عليك:

في كندا

اتصل بمركز مكافحة االحتيال التابع لشرطة الخيالة الكندية الملكية.

رقم الهاتف المجاني: 

1-888-495-8501
نحن عىل علم بعملية احتيال هاتفية جارية مؤخًرا - مؤرشفة. إذا تلقيت مكالمة مشبوهة ، أغلق المكالمة عىل الفور

واتصل بالشرطة المحلية.

يجب عليك أيًضا اإلبالغ عن عملية االحتيال إىل مركز مكافحة االحتيال الكندي.

خارج كندا

أبلغ عن عملية االحتيال إىل الشرطة المحلية الخاصة بك.
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أي سلوك يخيفك أو يهددك أو يتحكم فيه أو يعزلك قد يكون إساءة. يمكن أن تكون اإلساءة جسدية أو جنسية أو مالية أو

عقلية.

لست مضطًرا للبقاء في عالقة مسيئة أو في مكان عمل للحفاظ عىل وضعك في كندا.

قد يخبرك الشخص الذي يسيء إليك أنه سيتم ترحيلك أو فقد أطفالك إذا غادرت.
سواء كنت مقيًما دائًما ، أو لديك وضع مؤقت في كندا ، فلديك خيارات. يمكنك الهروب من العنف أو التحرش أو أي إساءة

أخرى.

احصل عىل المساعدة إذا كان هناك شخص يسيء إليك

اتصل بالرقم 1-1-9  أو بالشرطة المحلية في حالة الطوارئ.

اتصل بالرقم 

2100-242-888-1 لالتصال بمركز دعم العمالء للحصول عىل معلومات حول جنسيتك أو حالة الهجرة الخاصة بك.
تعرف عىل المزيد حول مساعدة ضحايا سوء المعاملة أو اإلهمال

تعرف عىل حقوقك ، وحدد اإلساءة واإلهمال والزواج القسري ، واحصل عىل المساعدة إذا تعرضت لإلساءة.

تعرف عىل المزيد حول مساعدة العمال األجانب الذين يقعون ضحايا لسوء المعاملة

تعرف عىل حقوقك ، وحدد االنتهاكات ، وتعرف عىل تصريح العمل المفتوح للعمال المستضعفين.

كيف يمكنني اإلبالغ عن ضحية محتملة لالتجار بالبشر؟

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه ضحية ، فاتصل بـ:
الخط الساخن لالتجار بالبشر عىل 

، 1-833-900-1010
الشرطة المحلية أو

اطلب 911

ال تأخذ القانون بين يديك أو تشارك في أي نشاط غير قانوني.
تعرف عىل المزيد من المعلومات حول الحماية والمساعدة لضحايا االتجار بالبشر.

كيف أبلغ عن إساءة؟
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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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هل تريد المجيء إىل كندا أو تمديد

إقامتك؟

اكتشف ما إذا كنت مؤهًال للتقديم

هل ترغب في العمل أو الدراسة أو الزيارة أو السفر عبر كندا أو العيش فيها بشكل دائم؟

 
أجب عن بعض األسئلة لمعرفة برامج الهجرة التي يمكنك التقدم لها. كل برنامج هجرة له متطلبات تطبيق وأهلية

مختلفة. ستحتاج إىل حوالي 10-15 دقيقة إلكمال النموذج.

قد تُطرح عليك أسئلة حول:
 

جنسية

سن

القدرة اللغوية
أفراد األسرة

التعليم

خبرة في العمل
و / أو صافي قيمة الدخل

تفاصيل عن أي عرض عمل

بناًء عىل إجاباتك ، سنخبرك بالبرامج التي قد تكون مؤهًال لها ، لذا كن دقيًقا قدر اإلمكان.
 

إذا كنت مؤهًال ،
سنقدم لك قائمة مفصلة بالتعليمات حول ما يجب القيام به بعد ذلك.

 
لن تكون هذه الخدمة عبر اإلنترنت متاحة من الساعة 11:00 مساًء ، من 12 سبتمبر إىل 6:30 صباًحا ، 13 سبتمبر

بالتوقيت الشرقي ، من أجل إجراء صيانة النظام.

 
هام: هذه المعلومات لإلشارة فقط ولن يتم اتخاذ أي قرار بشأن الهجرة بناًء عىل إجاباتك.

إذا اخترت التقديم ، فسيتم النظر في طلبك من قبل مسؤول الهجرة وفًقا لقانون الهجرة وحماية الالجئين ، بغض
النظر عن أي نتيجة تحققها من خالل هذا االستبيان.

 
Canada.ca - هل تريد المجيء إىل كندا أو تمديد إقامتك؟
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المعالم السياحية والفعاليات والتجارب

الكندية

اكتشف المتاحف والمتنزهات الوطنية والمواقع التاريخية في كندا واستمتع

بتجارب ال تُنسى.

حول الحدائق الوطنية

 
هناك 37 متنزًها وطنًيا و 10 محميات وطنية في كندا تمثل 31 منطقة طبيعية أرضية من أصل 39 في كندا

وتحمي ما يقرب من 336343 كيلومتًرا مربًعا من أراضي كندا.

 
تقع هذه األماكن البرية في كل مقاطعة وإقليم ، وتتراوح من الجبال والسهول إىل الغابات الشمالية والتندرا ،

إىل البحيرات واألنهار الجليدية وغير ذلك الكثير.

 
باركس كندا مسؤولة عن حماية هذه المناطق ، وإدارتها للزوار لفهمها وتقديرها واالستمتاع بها بطريقة ال

تعرض سالمتها البيئية للخطر.
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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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Work in Canada
 
 

Foreign workers
Find out if you need a work permit

Who needs a work permit, which permit is right for you and special instructions for some workers
 

Get a work permit
Find out if you can apply and how to apply to work in Canada as a temporary worker, business

person and student
 

Extend or change the conditions on your work permit
What to do if your work permit is about to expire or if you want to change jobs, and open work

permits for permanent resident applicants
 

Travel and work in Canada as a youth
Find out if you can apply for the International Experience Canada Program, how to become a

candidate and what to do after you’re in the pool
 

Check the list of non-compliant employers
Employers who did not meet their responsibilities under the Temporary Foreign Worker Program or

International Mobility Program
 

Prepare to work
Find a job, explore other career opportunities, get your credentials assessed and learn about

language training
 

Get a visitor visa to return to Canada
How and when a work permit holder should apply

 
Find a new job if you’re already in Canada

Search jobs from employers who want to hire temporary foreign workers
 

Report abuse of a temporary foreign worker
Anyone can report abuse, including the worker, a colleague, the employer or a member of the public

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-
canada.htmlcanadiandays.ca   12



Protect yourself from
immigration fraud

Call the Canada Border Services Agency (CBSA) Border Watch Toll-Free Line at 1-888-502-9060 to
report:

 
suspicious activity at the border

a marriage of convenience
a person who has given false information on any immigration application or

a person wanted on an immigration warrant
What you tell the tip line is private. Your identity stays protected.

 
How do I report citizenship fraud?

You may report a person who:
 

pretended to live in Canada to become a citizen or
hid information about their case

In Canada
Call the Client Support Centre and choose the citizenship fraud tip option in our automated

telephone system, or
Send an email to IRCC.CitizenshipFraudTips-Fraudedecitoyennete.IRCC@cic.gc.ca.

Outside Canada
Contact your nearest Canadian visa office, or

Send an email to IRCC.CitizenshipFraudTips-Fraudedecitoyennete.IRCC@cic.gc.ca.
How do I report Internet, email or telephone scams and fraud?

If you or someone you know has been the target of a telephone, Internet, email or other type
of scam and gave personal or financial information by mistake, you should:

 
In Canada

Contact the Royal Canadian Mounted Police Canadian Anti-Fraud Centre.
 

Toll-free: 1-888-495-8501
 

We are aware of a recent ongoing telephone scam – archived. If you get a suspicious call, hang
up right away and contact your local police. You should also report the scam to the Canadian

Anti-Fraud Centre.
 

Outside Canada
Report the scam to your local police.canadiandays.ca   13



Canadian attractions, events and
experiences

Discover Canada's museums, national parks and historic sites and
enjoy unforgettable experiences.

About national parks
There are 37 national parks and 10 national park reserves in Canada that represent 31 of

Canada's 39 terrestrial natural regions and protect approximately 336,343 square kilometers
of Canada's lands.

 
These wild places, located in every province and territory, range from mountains and plains,

to boreal forests and tundra, to lakes and glaciers, and much more.
 

Parks Canada is responsible for protecting these areas, and for managing them for visitors to
understand, appreciate, and enjoy in a way that doesn't compromise their ecological integrity.
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Any behaviour that scares, threatens, controls or isolates you could be abuse. Abuse can be
physical, sexual, financial or mental.

 
You don’t have to stay in an abusive relationship or workplace to keep your status in Canada.

 
The person who’s abusing you might tell you that you’ll be deported or lose your children if
you leave. Whether you’re a permanent resident, or you have temporary status in Canada,

you have options. You can escape violence, harassment or other abuse.
 

Get help if someone is abusing you
Call 9-1-1 or your local police in an emergency.

Call 1-888-242-2100 to contact our Client Support Centre for information on your citizenship or
immigration status.

Find out more about help for victims of abuse or neglect
Know your rights, identify abuse, neglect and forced marriage, and get help if you are being

abused.
 

Find out more about help for foreign workers who are victims of abuse
Know your rights, identify abuse, and learn about the open work permit for vulnerable

workers.
 

How do I report a possible victim of human trafficking?
If you or someone you know is a victim, contact:

 
the human trafficking hotline at 1-833-900-1010,

your local police or
dial 911

Do not take the law into your own hands or take part in any illegal activity.
 

Find out more information about protection and assistance for victims of human trafficking.
 
 

How do I report abuse?
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Find out if you are eligible to apply
Do you want to work, study, visit, travel through or live permanently in Canada?

 
Answer a few questions to find out what immigration programs you can apply for.
Each immigration program has different application and eligibility requirements.

You will need about 10-15 minutes to complete the form.
 

You may be asked questions about your:
 

nationality
age

language ability
family members

education
work experience

income and/or net worth
details on any job offer

Based on your answers, we will tell you what programs you may be eligible for, so
be as accurate as you can.

 
If you are eligible, we will give you a detailed list of instructions on what to do next.

 
This online service will be unavailable from 11:00 p.m., September 12 to 6:30 a.m.,

September 13 Eastern Time, in order to perform system maintenance.
 

Important: This information is for reference only and no immigration decision will
be made based on your answers. If you choose to apply, your application will be
considered by an immigration officer in accordance with the Immigration and

Refugee Protection Act, without regard to any outcome you attain through this
questionnaire.

 
Do you want to come to Canada, or extend your stay? - Canada.ca

Do you want to come to Canada,
or extend your stay?
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Statement by the Prime Minister on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II
September 8, 2022
Ottawa, Ontario

The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on the passing of Her
Majesty Queen Elizabeth II:
“It is with the heaviest of hearts that we learned of the passing of Canada’s longest-reigning
Sovereign, Her Majesty Queen Elizabeth II.
“For most Canadians, we have known no other Sovereign. Queen Elizabeth II was a constant
presence in our lives. Time and again, Her Majesty marked Canada’s modern history. Over the
course of 70 years and twenty-three Royal Tours, Queen Elizabeth II saw this country from coast
to coast to coast and was there for our major, historical milestones.
“She would proclaim ‘it was good to be home’ when returning to her beloved Canada. She was
indeed at home here, and Canadians never ceased to return her affection.
“Her Majesty vowed to devote her life to the service of the Commonwealth and its people. On
behalf of all Canadians, I thank Queen Elizabeth II for honouring this vow and for a lifetime of
service.
“Her Majesty’s reign spanned so many decades – a period when we came into our own as a
confident, diverse, and forward-looking country. It is her wisdom, compassion, and warmth that
we will always remember and cherish.
“Today, a page has not only been turned, but a chapter in our shared history has drawn to a
close. I know Her Majesty’s service to Canada and Canadians will forever remain an important
part of our country’s history. The coming days will be a period of mourning for Canadians, as it
will be for all Commonwealth citizens, ending with a national day of mourning when a
commemorative service will be held to mark the passing of our Sovereign.
“On behalf of the Government of Canada, I express our heartfelt condolences to members of the
Royal Family during this most difficult time.”   PMO

Statement by the Prime Minister on the
passing of Her Majesty Queen Elizabeth II
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