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 لوکسا ٹکرٹسڈ یٹنؤاک وکمس
 لابقتسا اک ےلاو ےنآ ےئن،اک ڈروب

 لوکسا ٹکرٹسڈ یٹنؤاک وکمس)زکرم
)رٹنیس مکلیو رمک وین ڈروب
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YMCA اک زسورس

 ٹنیرگیما یک اک وکسم وکمس
YMCA اک زسورس

 - زسورس ٹنرگیما رٹنیس مکلیو
ٹیکرام وین

 یک نابز صوصخم ںیم ہشیپ، جلاک نئیجراج
 )Occupation Specific Languageتیبرت

Training((OSLT

االتصاالت املجتمعية

کیا آپ سمکو کاؤنٹی میں نئے ہیں، اور/یا کینیڈا میں نئے ہیں؟ سیٹلمنٹ رسوسز مقامی کمیونٹیز میں اہم وسائل کے بارے میں سیکھنے میں مدد 

اور معاونت فراہم کرتی ہیں۔ سیٹلمنٹ ورکر صحت کی دیکھ بھال کی خدمات تالش کرنے، اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرنے، اور وفاقی اور 

صوبائی حکومتوں کو درخواستیں/کاغذی کارروائی مکمل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا /سکتی ہے )مثالیں، ٹیکس فائلنگ، ہیلتھ انشورنس، ڈرائیور 

کا الئسنس(۔ سیٹلمنٹ ورکر کے ساتھ رابطہ کرنا آسان ہے۔ آپ ذیل میں درج ایجنسیز میں، اپنے بچوں کے اسکول کے ذریعے، یا مقامی الئربیری میں 

جا  کر   کسی ایک کوتالش کر سکتے ہیں۔ دماغی صحت کی معاونتیں نیو کمر ہیلتھ اینڈ ویلبینگ پروگرام کے ذریعے دستیاب ہیں۔

زبان سیکھنا

 Simcoe( انگریزی اور/یا فرانسیسی زبانوں میں سیکھنا اور بات چیت کرنا کینیڈا میں اپنے آپ کو قائم کرنے کے اہم طریقے ہیں۔سمکو کائونٹی

County( میں انگریزی زبان سیکھنے اورا سے مشق میں النے کے بہت سے طریقے ہیں، بشمول دن یا شام کے وقت پیش کی جانے والی رسمی زبان 

کی  رسمی کالسیں، اور کم رسمی گفتگو کے حلقے۔ انگریزی کی کالسیں رشوع کرنے سے پہلے، سیکھنے والوں کو زبان کی تشخیص کی رضورت 

 LINC((   پوری کرنی  چاہئے ،تا کہ زبان کی ہدایات کی سطح کا تعین ہو سکے۔ وفاقی حکومت کینیڈا میں نئے آنے والوں کے لیے زبان کی ہدایات

Language Instruction for Newcomers((( پیش کرتی ہے جو Simcoe-Muskoka اور بریڈفورڈ امیگرنٹ اینڈ کمیونٹی رسوسز کے YMCA کے 

Occupation-  ذریعے بچوں کی تربیت اور نقل و حمل میں معاونت فراہم کر سکتی ہے۔ جارجیائی کالج پیشہ ورانہ مخصوص زبان کی تربیت 

al Specific  Language Training)OSLT( پیش کرتا ہے جو کام کی جگہ مواصالت اور زبان کی مہارتوں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ سمکو کائونٹی 

ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ(  ایس سی ڈی ایس بی) )Simcoe County District School Board )SCDSB(( متعدد مقامات پر انگریزی بطور دورسی زبان 

)ESL( پیش کرتا ہے۔ کالج بوریال) Collège Boréal (ان سیکھنے والوں کی مدد کر سکتا ہے جو فرانسیسی زبان کی مہارت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔



رابطے کی معلومات

)BICS(  بریڈفورڈ امیگرنٹ اینڈ کمیونٹی سروسز
11 Holland Street East

Bradford, ON L3Z 2B8 
inquiries@bradfordimmigrant.ca 

(905) 775-3343 
bradfordimmigrant.ca

 یس) نشیا یسوسیا ھتلیہ لٹنیم نیڈینیک
  وکمس ھتؤاس روا نجیر کرای )ےا چیا میا

1101 Nicholson Road Unit 5, Newmarket 
1-866-345-0183

cmha-yr.on.ca/

ٹیکرام وین - زسورس ٹنرگیما رٹنیس مکلیو
16655 Yonge Street # 26, Newmarket, ON L3X 1V6

welcomecentre.ca
info@welcomecentre.ca

(289) 841-3032

(Collège Boréal( لایروب جلاک  
136 Bayfield Street, Suite 100 Barrie, ON L4M 3B1

collegeboreal.ca/immigration
(705) 737-9088

 یک نابز صوصخم ںیم ہشیپ، جلاک نئیجراج
 )Occupation Specific Languageتیبرت

Training((OSLT
1 Georgian Drive Barrie, ON L4M 3X9

oslt@georgiancollege.ca
(705) 728-1968 ext. 5329
Georgiancollege.ca/oslt

 باج جلاک نئیجراج،ےئل ےک  نطو نیکرات
   بلک گنڈنئاف

48 Collier Street, Barrie, ON L4M 3X9
jfci@georgiancollege.ca

(705) 722-1505
georgiancollege.ca/jfci 

 ےئن،اک ڈروب لوکسا ٹکرٹسڈ یٹنؤاک وکمس
 یٹنؤاک وکمس)زکرم لابقتسا اک ےلاو ےنآ

)رٹنیس مکلیو رمک وین ڈروب لوکسا ٹکرٹسڈ
320 Bayfield Street, Barrie, ON L4M 3C1 

(705) 725-8360 ext. 45151 

 اک زسورس ٹنیرگیما یک اک وکسم وکمس
YMCA

320 Bayfield Street, Barrie, ON L4M 3C1
(705) 241-2501

ymcaofsimcoemuskoka.ca/immigrant-services

 - زسورس ٹنرگیما رٹنیس مکلیو
ٹیکرام وین

 نئیجراج،ےئل ےک  نطو نیکرات
   بلک گنڈنئاف باج جلاک

کام تالش کرنا

کینیڈا میں نوکری تالش کرنا ایک نیا تجربہ ہو سکتا ہے۔ آپ مختلف معاونتوں  کے ساتھ اپنی فیلڈ میں کام کوپانے کے لیے مدد حاصل کر 

سکتے ہیں۔ جارجین کالج امیگرنٹس کے لیے جاب فائنڈنگ کلب پیش کرتا ہے، جس کے ذریعے نئے آنے والوں کو جاب کی تالش کی تیاری میں 

اور رسپرستی کے ذریعے پیشہ ورانہ رابطوں کے مقامی نیٹورکس قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ویلکم سینٹر  کا موبائل یونٹ ایکریڈیشن اینڈ 

کوالیفیکیشن اینڈ انفارمیشن رسوسز )AQIS( پروگرام  اسناد کی شناخت اور عبوری کیریرئ کے حل کے راستے تیار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ قابل 

تعلیم ہرن مند تجارت کے کیریرئ کو آگے بڑھانے میں مدد ،  ONTAPکے ذرییعے ،Simcoe Muskoka کے YMCA میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ 

ایمپالمئنٹ اونٹاریو کی ایجنسیز   کا مقامی نظام آپ کو اپنا ریزیوم )Resume( تیار کرنے، آپ کی جاب کی تالش کی تکنیکوں کو بڑھانے اور مقامی 

آجروں کے ساتھ روابط بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ مقامی مالزمتیں اس پر مل سکتی ہیں: 

mobileunit@welcomecentre.ca.
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Immigration Services
County of Simcoe

Immigrant Services Locations
Bradford Immigrant and Community
Services
Barrie Immigrant Job Finding Club
YMCA Simcoe/Muskoka Immigrant Services
YMCA - Itinerant Services
Welcome Centre Mobile Services (Once a
week)
Welcome Centre Mobile Services (Once a
month)

Language Training Services Locations
ESL Full-Time Classes
ESL Part-Time Classes
LINC Classes
OSLT Classes

County
R

d. 27

Yonge
St.

County Rd. 27

Yonge St.

Sideroad 5
Sideroad 10

Barrie

Bradford
West
Gwillimbury

sclip@simcoe.ca   |   sclip.simcoe.ca   |    immigration.simcoe.ca 

تارکین وطن کی خدمات کے مقامات

زبان کی تربیت کی خدمات کے مقامات

کاؤنٹی آف سمکو کی امیگریشن سروسز  
 Immigration Services County of(

)Simcoe

  ٹنیرگیما    اکوکسم/وکمس
YMCA زسورس

YMCA - سفری خدمات   کی لئے
ویلکم سینٹر موبائل خدمات )ہفتے 

میں ایک بار(
ویلکم سینٹر موبائل 

خدمات)مہینے میں ایک بار(

ای  ایس ایل کی  فل ٹائم کالسز

ای  ایس ایل کی پارٹ  ٹائم کالسز  

لنک    )LINC(کالسز 

او ایس ایل ٹی)OSLT(  کالسز

 تارکین وطن  کے لئے،بیری جاب 
فائنڈنگ کلب 

بریڈفورڈ امیگرنٹ اینڈ کمیونٹی 
خدمات

سمکو کاؤنٹی   لوکل امیگریشن پارٹنرشپ کے بارے 
میں مزید معلومات جاننے کے لیے رابطہ کریں :

2022  Urdu


