
خدمات استقرار
دا زه وارد به ��� ای �اجران �� ��

Nous n’offrons aucun service en 
français.  Pour des informations ou des 
services en français, veuillez consultez 
le site Web d’IRCC au 
https://www.cic.gc.ca/francais/nou-
veaux/services/index.asp
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ASAAP �� �ک های ما� ارائه شده توسط سازمان 

خدمات  دا  ��� روندی  �� و  ن 
�

پناهند� �اجرت، 

از  وارد  زه  �� �اجران  ای  �� اختيار  در  استقرار 

 � قرار   GTA در  كن  سا آسيا  جنوب  و  خاورميانه 

مؤنث،  �جنسگرای  اقشار  جزو  را  خود  كه  دهد 

ش  اجنسي�� و دگر�� �جنسگرای مذكر، دوجنسگرا، ��

 � كنند. 
�

(LGBTQ+) � دانند �¢ �� HIV زند¡

ه ها 
�

� �ر را �� ارائه ¦ايت های نفر به نفر، �ر� ما ا§¢

ام � ده©¢ �� از افراد در جا افتادن در  �
�

و ارجاعات ا»

. دا ¦ايت كن©¢  جديدشان در ���
�

زند¡

ای ��

كن  زه وارد از خاورميانه و جنوب آسيا سا �اجران ��

در GTA كه خود را جزو اقشار �جنسگرای مؤنث، 

ش  اجنسي�� و دگر�� �جنسگرای مذكر، دوجنسگرا، ��

 � كنند.
�

(LGBTQ+) � دانند �¢ �� HIV زند¡

ن ها ز��
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● ان¯
● اردو 

● َمرا°�
● هندی

● پنجا°�
● گجرا°�

● عر°�
 ¡ �� ●

ميل �� ●
● فار³



دا. ��� µ́افراد مق©¢ دا

دا انتخاب شده اند  ��� µ́ای اقامت دا افرادی كه ��

هاجرت، 
�
و سازما¸ است)  نشده  هنوز �مل  ر³  ��)

� موضوع  مه ای ا§¢ دا ¼ �� روندی ��� ن و ��
�

پناهند�

ا اع½م كرده است. را به آ¾�

ش ٩٥ از قانون  � ا�� تعريف »� افراد Åافظت شده ��

.(IPRA) 
�

¦ايت از �اجرت و پناهند¡

از   ١١٢ ش  � �« اساس   �� كه   �Éخار موقت  �رگران 

 (IRPR)  
�

پناهند¡ و  �اجرت  از  ¦ايت  مقررات 

 ¢� اند  فت كرده  را در�¢ ييديه آن 
´ ��  ¢� وز �ر دارند  �Å

از   ١١٣ ش  � �« اساس   �� را   µ́دا اقامت  اوليه  ييديه 
´ ��

IRPR گرفته اند.

معيارهای ص½حيت استفاده از خدمات
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(اط½عات   Ïگرو آشنا°¢  و  رسا°�  اط½ع  جلسات 

 �° ارز�¢ اشتغال،  ای  �� ها  �ارت  ارتقای  ما�، 

ان وقفه و  �Óمه های ج �� �� ، �Éخار Ôصي
�

مدارک »

.(
�

موضوعات خانواد¡

¦ايت و �ک های نفر به نفر.

.× �Øمنابع اج

. ه شفاÏ و كت�� �¦ ��

خدمات

●

●
●
●

بوط به ارتقای سطح  ارجاعات: داخÔ و خار�É (مر

مه های  �� ه، �� �¦ ن، خدمات �� �ارت ها، آموزش ز��

نک های غذا،  �� ،
�

Þخدمات اشتغال و حقو ، ¢ßتفر

.(× �Øن و سا�¢ خدمات اج
�

مبàان راي�

ای افرادی كه در نبود  �ک در زمينه رفت و آمد ��

� �ک �â توانند از خدمات استفاده كنند. ا§¢

●

●

منابع و ¦ايت   �� وارد  زه  �� � �اجران  �ãمرتبط ساخ

.× �Øهای اج

جا    و  استقرار  روند  در  وارد  زه  �� �اجران  به  �ک 

افتادن.

شناسا°¢ نيازهای �æ و منابå كه � توانند اط½عات 

هانه را 
�

� ت آ ¢Øاذ تصم � ت ا»� �é زمê و �ارت های

 ëره استقرار �� توجه به موانع و چالش های خا در��

زه  در اختيار �æ قرار دهند كه پيش روی �اجران ��

 HIV  �� كه  افرادی  و/�¢   +LGBTQ اقشار  از  وارد 

 � كنند وجود دارد.
�

زند¡

دا.  در ���
�

ره زند¡ ارائه اط½عات در��

ارجاع دادن به منابع و خدمات ÔÅ �¢ ارائه شده �� 

. �æ اساس نيازها و هدف های �� IRCC بودجه

اهداف

●

●
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يد ¢Óاس بگ
�
¸ �Óای كسب اط½عات بيش ��

settlementmanager@asaap.ca   +1 416 434 4291

www.asaap.ca :وبسايت M5A 4K2 �يو  -   كد پس� ره ٢١٢  -  تورنتو  -  آنتار �æ ن �رلتون  -  واحد ره ١٢٠ خيا�� �æ


