
آيا هيچ يک از موارد زير به شما ارتباط پيدا می کند؟

من هيچ موقعيت قانونی در کانادا ندارم.

من از کشورم گريختم زيرا در معرض خطر بودم.

در مورد درخواست من از اداره مهاجرت و شهروندی کانادا
هنوز تصميمی گرفته نشده است و نمی دانم در چه موقعيتی

قرار دارم.

من اقامت دائم ندارم، ولی سال هاست که در کانادا زندگی و کار
کرده ام و خانواده ام به خوبی در جامعه استقرار يافته اند.

من اقامت کانادا را ندارم ولی فرزندم متولد کانادا است.

من نياز به مداوای پزشکی دارم که در وطنم وجود ندارد. چنانچه
مجبور به ترک کانادا شوم زندگيم در معرض خطر قرار خواهد

گرفت.

      چون از وطنم ديدن کرده ام ، کانادا می خواهد اقامت مرا بعنوان
يک پناهنده و مقيم دائم لغو کند.

  من مايلم که همسر و فرزندانم برای هميشه به کانادا بيايند و با
من زندگی کنند.

همسرم کفالت مرا بعهده گرفت تا بتوانم به کانادا بيايم،
ولی اکنون مرا مورد اذيت و آزار قرار می دهد.
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آيا در ارتباط با
مهاجرت مشکلی داريد؟

آيا برقرارکردن ارتباط
برايتان سخت است؟

کونکتينگ اتاوا می تواند شما
را با خدمات مرتبط سازد

فارسی
FARSI / IMMIGRATION

 مهاجرت



211 Ontario  
211ontario.ca 

با شماره 211
تماس بگيريد

 Catholic Centre for 
Immigrants (CCI) 

  مرکز کاتوليک برای خدمات
به مهاجرين

cciottawa.ca 
613-232-9634

Ottawa Community 
Immigrants Services 

Organization (OCISO)
موسسه خدمات برای مهاجرين در

اتاوا
ociso.org 

613-725-0202

Conseil Économique 
Social Ottawa (CESOC)  

شورای اقتصادی اجتماعی اتاوا
cesoc.ca 

613-248-1343

Community Legal Services 
of Ottawa Downtown Office 

دفتر خدمات حقوقی مرکز شهر اتاوا
clsoc.ca 

613-248-7008

Clinique juridique 
francophone de 

l’Est d’Ottawa 
خدمات حقوقی برای

فرانسه زبان های شرق
اتاوا

 cscvanier.com/fr/juridique 
613-744-2892

Community Legal Services 
of Ottawa West Office  
دفتر خدمات حقوقی غرب اتاوا

westendlegal.ca 
613-596-1641

Community Legal Services 
of Ottawa South Office 

دفتر خدمات حقوقی جنوب اتاوا
socls.org 

613-733-0140

Integrated Legal Services 
Office (Legal Aid Ontario) 

مجتمع خدمات حقوقی اتاوا
legalaid.on.ca 
613-569-7448

تماس بگيريد

Immigrant Women  
Services Ottawa (IWSO) 
خدمات برای زنان مهاجر در اتاوا

immigrantwomenservices.com 
613-729-3145

هدف کونکتينگ اتاوا بهبود دادن دسترسی به عدالت برای کسانی است
که زبان انگليسی يا فرانسه را به خوبی نمی دانند و يا کسانی که بخاطر

ناتوانی، شرايط و يا اختالل حسی دچار چالش در ايجاد ارتباط هستند.


