
 هل ينطبق على وضعك أي من األمور التالية؟

 ال أملك أي وضع قانوني في كنـدا

 هربت من بلدي األصلي ألن حياتي كانت في خطر 

طلبي ما زال قيد النظر مع دائرة الجنسية والهجرة الكندية وال 
 أعرف ما يجري بأمر هذا الطلب. 

  أنا ال أملك إقامة دائمة في كنـدا، ولكني عملت وأقمت في كنـدا 
طوال سنوات كما أن عائلتي راسخة الجذور في المجتمع المحلي.

 أنا ال أملك إقامة دائمة في كنـدا، ولكن طفلي من مواليد كنـدا 

  أحتاج معالجة طبية ال تتوفر في بلدي األصلي. إذا توجب علي 
أن أغادر كنـدا، فإن حياتي قد تكون في خطر.

  كنـدا تريد أن تسحب مني وضع اللجوء واالقامة الدائمة ألني 
 ذهبت في زيارة إلى بلدي األصلي.

  أريد أن يأتي شريك حياتي وأطفالي للعيش معي بشكل دائم في 
كنـدا.

أتيت إلى كندا عن طريق كفالة هجرة من طرف شريك 
 حياتي، ولكنه/لكنها اآلن تعاملني/يعاملني بشكل سيء.

 ●  

 ●  

 ●  

 ●  

 ●  

 ●  

 ●  

 ●  

 ●  

هل تواجه مشكلة في
 مجال الهجرة؟

هل تجد صعوبة في
 التواصل مع اآلخرين؟ 

Connecting برنامج
 Ottawa يمكنه أن يساعد في
 توجيهك إلى خدمات تحتاجها.

عربي
ARABIC / IMMIGRATION

 هجـرة



211 Ontario  
أونتاريو 211

211ontario.ca 
 اطلب الرقم 2-1-1

Catholic Centre for 
Immigrants (CCI) 

المركز الكاثوليكي للمهاجرين
cciottawa.ca 

613-232-9634

Ottawa Community 
Immigrants Services 

Organization (OCISO) 
منظمة خدمات المهاجرين في

مجتمع أوتاوا المحلي
ociso.org 

613-725-0202

Conseil Économique 
Social Ottawa (CESOC)  
المجلس االقتصادي االجتماعي في

أوتاوا
cesoc.ca 

613-248-1343

Community Legal Services 
of Ottawa Downtown Office 

مكتب الخدمات القانونية في وسط
  مدينة أوتاوا 
clsoc.ca 

613-248-7008

Clinique juridique 
francophone de 

l’Est d’Ottawa 
الخدمات القانونية بالفرنسية في

شرق أوتاوا
 cscvanier.com/fr/juridique 

613-744-2892

Community Legal Services 
of Ottawa West Office  

مكتب الخدمات القانونية في غرب أوتاوا
westendlegal.ca 

613-596-1641

Community Legal Services 
of Ottawa South Office 

 مكتب الخدمات القانونية في جنوب أوتاوا
socls.org 

613-733-0140

Integrated Legal Services 
Office (Legal Aid Ontario) 

  مكتب الخدمات القانونية المتكاملة
(المساعدة القانونية في أونتاريو)

legalaid.on.ca 
613-569-7448

اتصل بنا

Immigrant Women  
Services Ottawa (IWSO) 

خدمات للنساء المهاجرات في
(IWSO) أوتاوا

immigrantwomenservices.com 
613-729-3145

 Connecting Ottawa يهدف هذا البرنامج إلى تحسين سهولة الوصول
 إلى العدالة بالنسبة لألشخاص الذين ال يتكلمون االنجليزية أو الفرنسية بطالقة أو
  الذين يواجهون صعوبات في التواصل مع اآلخرين نتيجة إعاقة، أو حالة صحية

أو ضعف في إحدى الحواس.


