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 الدليل االر�سادي لبعثة املعلمني ال�سعوديني املتدربني يف كندا

 إعداد: إدارة الشؤون الثقافية واالجتامعية وقسم العالقات االكادميية والقبول



احلمد لله وال�صالة وال�صالم على ر�صول الله وعلى اآله و�صحبه ومن وااله وبعد:

يف البداية ي�صرين اأن اأ�صطر هذه الكلمات يف افتتاحية هذا الدليل االإر�صادي الذي 

ي�صلط ال�صوء على اأهم االأمور التي يحتاجها الزائر اأو املقيم يف كندا من اأجل اأن يبداأ 

حياة جديدة بعيدًا عن الوطن االأم. فاملجيء اإىل كندا للمرة االأوىل يتطلب من املرء اأن 

يتعرف عن قرب على املجتمع الكندي الذي يتمتع بالتعددية الثقافية التي تعتمد على 

النظر اإىل جميع الثقافات على م�صتوى واحد، وتعزز قيم الت�صامح التي تزيد من حلمة 

املجتمع املتعدد االأجنا�س واالأعراق وترابطه. لهذا تعد جتربة العمل واالإقامة يف كندا 

جتربة ثقافية ثرية ال ت�صبه غريها.

وامللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا اإذ تهدي هذا الدليل لبعثة املعلمني ال�صعوديني 

املتدربني يف كندا على اأمل اأن يجدوا من خالل �صطوره �صاّلتهم ويغطي معظم 

احتياجاتهم مع اأطيب اأمنياتنا واأمنيات جميع العاملني بامللحقية لهم بالنجاح والتوفيق 

خالل فرتة تدريبهم .

امللحقية الثقافية يف كندا

امللحقية الثقافية ال�صعودية يف كندا هي اجلهة املتخ�ص�صة التابعة لوزارة التعليم اإداريًا 

وماليًا، وقد اأن�صئت لتكون ممثلة للمملكة يف ال�صوؤون الثقافية والتعليمية وكحلقة و�صل 

ثقافية بني اململكة وكندا. وتعمل حتت مظلة �صفارة اململكة العربية ال�صعودية لدى كندا. 

ت�صطلع امللحقية بتمثيل جميع جهات االبتعاث ال�صعودية من جامعات ووزارات وموؤ�ص�صات 

حكومية اأخرى لدى املوؤ�ص�صات التعليمية والثقافية الكندية. 

�صبل التوا�صل مع امللحقية الثقافية يف كندا

تعد امللحقية الثقافية يف كندا هي اجلهة الر�صمية التي ميكن للمتدرب اأن يتوا�صل معها يف 

حالة وجود اأي ا�صتف�صار اأو اأ�صئلة تتعلق بال�صوؤون االأكادميية وغريها من االأمور احلياتية 

االأخرى وذلك عن طريق العناوين التالية:

khibrat@saudibureau.org :للتوا�صل بربنامج خربات

كلمة �صعادة امللحق الثقايف للمملكة العربية ال�صعودية يف اأوتاوا
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االندية الطالبية

ُتعد االأندية الطالبية ال�صعودية يف كندا منظمات طالبية متثل املجتمع الطالبي ال�صعودي، 

وت�صكل الوعاء الثقايف واالجتماعي لتوا�صل الطلبة فيما بينهم، كما اأنها ت�صكل ج�صرًا 

للتوا�صل مع خمتلف ال�صرائح الطالبية يف اجلامعات الكندية وكذا املجتمع الكندي يف مدن 

اإقامة الطلبة، اإىل جانب توا�صلها مع امللحقية الثقافية.

وت�صعى االأندية الطالبية من خالل باقة من االأن�صطة اإىل اإيجاد مناخ ي�صتنه�س طاقات 

املبتعث ال�صعودي ليتميز يف حت�صيله العلمي وعالقاته الثقافية واالجتماعية حمققا بذلك 

االأهداف ال�صامية لالبتعاث اخلارجي الرامي اإىل تنمية املوارد الب�صرية ال�صعودية وتاأهيلها 

ب�صكل فاعٍل يف جماالت االإبداع العلمي، فيعود املبتعث اإىل وطنه مزودًا باأنفع العلوم واأرفع 

الدرجات، مطلعًا على اجلديد يف املعرفة ومتفاعاًل مع اأنواع من احل�صارات والثقافات، 

م�صهمًا يف رقي وطنه ورفعته يف �صتى املجاالت.

�صبل التوا�صل مع اأع�صاء النادي ال�صعودي

ميكن للمتدرب التوا�صل مع رئي�س النادي ال�صعودي يف مدينة تورنتو اأو نائبه عرب زيارة 

املوقع االلكرتوين للملحقية www.saudibureau.org ومن ثم ق�صم االأندية الطالبية.

اجراءات فتح ملف ملبتعث

يتقدم املتدرب املبتعث بطلب فتح ملف عرب البوابة عند و�صوله اىل مقر البعثة. للح�صول 

على امل�صوغات الالزمة واملعلومات الكافية يجب االطالع على الروابط املرفقة: 

/https://www.saudibureau.org امللحقية الثقافية  

https://www.saudibureau.org/app_detail.php?ID=9&cdid=2 فتح ملف مبتعث  

اأهم االأمور التي يجب اأن يقوم بها املتدرب

قبل املغادرة

قبل مغادرة الوطن ال بّد من االأخذ يف االعتبار عددًا من االأمور منها:

- املالب�س ال�صتوية: ف�صل ال�صتاء يف كندا بارد حيث ميكن اأن ترتاوح درجات احلرارة 

ما بني 10 حتت ال�صفر اإىل 20 حتت ال�صفر اأو اأقل، ويتطلب االأمر معاطف مزود بقبعة 

واأحذية قادرة على وقايتك من البلل والربد القار�س.



- رخ�صة القيادة: ترجمة رخ�صة ال�صياقة ويف حالة عدم توفر اأية معلومات عن تاريخ 

ح�صولك على اأول رخ�صة قيادة يف الرخ�صة التي حتملها يرجى احل�صول على برنت من 

اإدارة املرور يف ال�صعودية يو�صح عدد �صنوات قيادتك، الأن ذلك ي�صهم يف تخفي�س ر�صوم 

التاأمني على ال�صيارة.

- ال�صجالت الطبية: ا�صطحب معك �صجالتك وو�صفاتك وتقاريرك الطبية مع ر�صالة 

من طبيب اإذا ما كنت بحاجة اإىل تناول دواء معني ويتوجب عليك جلب ن�صخ مرتجمة باللغة 

االإجنليزية لتلك امل�صتندات.

- االأمتعة ال�صخ�صية: عندما جتهز اأمتعتك، تاأكد من اأن املواد التي تود االإعالن عنها 

جمركيًا يف متناول يدك، وتذكر اأن الوزن امل�صموح به يبلغ 20 كيلو غرامًا ) ميكنك التاأكد 

من الوزن امل�صموح به لدى خطوط الطريان(.

- النقود: يتوجب عليك اإح�صار ما يكفي من النقود بالعملة الكندية نقدًا ال�صتخدمها يف 

االأيام االأوىل على و�صولك، على اأال تزيد على الع�صرة اآالف دوالر كندي امل�صموح لك بحملها 

يف املطارات الكندية.

- البطاقة االئتمانية: ال بّد من اإح�صار بطاقتك االئتمانية ) فيزا اأو ما�صرت كارد(.

عند الو�صول اإىل كندا

�صيتم توزيع بطاقات يف الطائرة قبل الو�صول اإىل املطار »كروت« )Declare( وهي 

عبارة عن مطوية لها ثالثة اأق�صام على 

النحو التايل:

 )Part A( الق�صم االأول •
 

يت�صمن ا�صمك واأ�صماء املرافقني لك 

يف اجلواز.
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Part A All travelers (living at the same address) – Please print in capital letters.

Last name,     first name     and     initials

Al-Qahtani     Mohamed     Ali

Date of birth: YY - MM – DD  (1960/01/12)                     Citizenship: Saudi

HOME ADDRESS – Number, street, apartment No. City/Town

 124, Al-Malaz, 201 Riyadh

Prov./State :    ________        Country : Saudi Arabia         Postal/Zip code: 12345

يف حالة ال�صوؤال عن العنوان الثابت يكتب عنوان االإقامة يف اململكة العربية ال�صعودية يف حالة عدم 

وجود عنوان ثابت يف كندا.

يلي ذلك جدول بيانات الرحلة واأ�صباب القدوم اإىل كندا.

Arriving by: )اخلطوط( Airline      Arriving from: Other country direct - Other country via U.S.

Air     Rail     Marine     Highway

flight No: 1189    رقم الرحلة      

Purpose of trip:  Study   Personal   Business  الغر�س من الزيارة للدرا�صة اأو العمل ال�صخ�صي                           

I am/we are bringing into Canada:  Yes  No ماذا اأح�صرت معك اإىل كندا واالإجابة قد تكون بنعم  اأو ال 

العنا�صر هي )اأ�صلحة - مواد للتجارة - اأطعمة - اأجزاء من كائنات مهددة باالنقرا�س - اأكرث من

 ع�صرة اآالف دوالر(

)Part B( الق�صم الثاين •
Visitors to Canada 

فقط تقوم بتعبئة املربع االأول وتكتب عدد االأيام التي �صتق�صيها يف كندا حتت

)Duration of stay in Canada(

    )Part C( الق�صم الثالث للمقيمني يف كندا •

    )Part D( الق�صم الرابع •
خم�ص�س للتوقيع ويتم فيه التوقيع على �صحة البيانات التي قمت بتدوينها مع كتابة التاريخ.
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املراقبة اجلمركية وقوانني احلجر ال�صحي

مبجرد و�صولك اإىل كندا، هناك مواد معينة حتتاج للت�صريح بها كما اأنه يجب عليك جتهيز 

جواز �صفرك وبطاقة و�صول امل�صافرين الإبرازها اإىل موظفي اجلوازات، وميكنك بعد ذلك 

اأخذ حقائبك من قاعة االأمتعة واحلقائب ومن ثم املتابعة حتى منطقة التفتي�س.

مواد يجب على املتدرب الت�صريح بها عند و�صوله اإىل كندا: 

- املواد النباتية 

- املنتجات احليوانية 

- االأطعمة )وت�صمل االأغذية ومكونات الطعام املطبوخة والنيئة والفواكه املجففة 

واخل�صروات ومنتجاتها واللحوم املعلبة، واالألبان وم�صتقاتها، واالأ�صماك ومنتجات 

املاأكوالت البحرية وقوالب احللوى واملنتجات ذات ال�صلة، وال�صاي والقهوة وغريها من 

امل�صروبات، واحلبوب واجلوز(.

- املنتجات الطبية.

مالحظة 

- يجب الت�صريح عن االأموال النقدية التي بحوزتك اإذا كانت تبلغ اأكرث من 10 اآالف 

دوالر اأو ما يعادلها من العمالت االأجنبية )اأوراق نقدية اأو معدنية(، لدى و�صولك اأو 

مغادرتك لكندا.

- رمبا يتوجب عليك دفع ر�صوم جمركية و�صريبية على بع�س ال�صلع التي جتلبها اإىل كندا. 

واإذا جتاوزت ال�صلع قيمة 900 دوالر امل�صموح بها، اإذًا يتم دفع �صريبة مبيعات على 

القيمة التي تفوق احلد امل�صموح به.

بعد اخلروج من املطار

- احل�صول على خرائط ال�صوارع واملوا�صالت العامة.

- اإيجاد مكان لل�صكن.

- فتح ح�صاب م�صريف.

- فتح ملف لدى امللحقية الثقافية يف كندا. 

- العثور على مكتبة قريبة من ال�صكن.

- التعرف على اأماكن الت�صوق. 

- التعرف على الن�صاطات املمتعة وممار�صتها.
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العطل الر�صمية يف كندا 

Holiday Date

New Year’s Day January 1st

Good Friday & Easter Monday March or April

Victoria Day Monday preceding May 25th

Canada Day July 1st

Labour Day First Monday of September

Thanksgiving Day Second Monday in October 

Christmas Day December 25th

Boxing Day December 26th

معلومات بخ�صو�س ت�صجيل االأطفال املرافقني يف املراكز

التعليمية واختبارات االنت�صاب

 

الت�صجيل باملركز التعليمي املعتمد من قبل امللحقية للمرحلة االبتدائية واملتو�صطة 

https://www.saudibureau.org/club_detail.php?ID=23 علمًا باأن الدرا�صة يوم واحد يف 

االأ�صبوع وتقت�صر على درا�صة اللغة العربية والعلوم اال�صالمية وكذلك الت�صجيل الختبارات 

االنت�صاب )منازل( للمرحلة املتو�صطة والثانوية والتي ت�صرف عليها املدر�صة ال�صعودية يف 

مدريد، ويتم ار�صال �صورة من �صهادة اآخر مرحلة ح�صل عليها الطالب/ـة و�صورة اجلواز و 

بطاقة العائلة ويتم نقل امللف االلكرتوين )نور( اىل املدر�صة ال�صعودية يف مدريد على االمييل 

cole_saudi_madrid@hotmail.com :التايل

educationalcenters@saudibureau.org :وتزويد ن�صخة لـ

وللمزيد من املعلومات الرجاء التوا�صل مع الق�صم املخت�س يف امللحقية من خالل الربيد 

educationalcenters@saudibureau.org :االإلكرتوين
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تعرف على مدينة تورنتو

تعد تورنتو واحدة من اأكرب مدن كندا اإىل جانب اأنها العا�صمة املالية لكندا و تقع على 

ال�صاحل ال�صمايل ال�صرقي من بحرية اأونتاريو يف جنوب املقاطعة. وقد اختريت كاإحدى 

اأف�صل مدن العامل معي�صًة، كما اأنها من اأكرث مدن كنــدا كثافة بال�صكان. 

حتتوي املدينة على العديد من املوؤ�ص�صات االأكادميية للتعليم العايل، مثل جامعة تورنتو 

التي تاأ�ص�صت عام 1827. و جامعة يورك التي تاأ�ص�صت عام 1859م. كما ت�صم املدينة العديد 

من املكتبات، اأهمها مكتبة تورنتو العامة التي تتاألف من 98 فرع واأكرث من 12 مليون كتاب 

يف الوقت احلا�صر باالإ�صافة اإىل املرافق ال�صياحية املتنوعة.

الطق�س

الطق�س يف مدينة تورنتو هو طق�س رطب ب�صكل عام. معامل الف�صول االأربع وا�صحة يف 

املدينة من �صيف، خريف، �صتاء و ربيع. 

 يتميز ف�صل ال�صتاء يف مدينة تورنتو بالربودة ال�صديدة حيث ت�صل درجة احلرارة اىل 

اأقل من 10 درجات حتت ال�صفر. كما اأن وجود الرياح الباردة جتعل اجلو اأكرث برودة. 

ووجود العوا�صف الثلجية توؤدي اىل تعطيل االأعمال وو�صائل املوا�صالت و املدار�س. حيث 

ميكن اأن ترتاكم الثلوج يف الفرتة ما بني �صهر دي�صمرب و منت�صف �صهر اإبريل و لكن ب�صبب 

تباين درجات احلرارة من يوم الآخر فاإن الطق�س ي�صبح معتداًل يف بع�س اأيام ال�صتاء. 

ف�صل ال�صيف يف مدينة تورنتو دافئ و رطب. ترتاوح درجات احلرارة ما بني 23 درجه 

مئوية اإىل 31 درجة مئوية. بالن�صبة لف�صلي الربيع و اخلريف، فهما ف�صالن انتقاليان 

تتاأرجح درجات احلرارة خاللهما بني االعتدال و الربودة و بني اجلفاف والرطوبة.

تكاليف ال�صكن واملعي�صة 

 جتدر االإ�صارة اإىل انه من املهم جدًا اأن يعرف املتدّرب حقوقه وواجباته كم�صتاأجر قبل 

توقيع العقد مع �صاحب العقار او املكتب املفو�س عنه، وذلك الأن عقد االإيجار يعترب وثيقة 

ر�صمية يتحمل الطرفان تبعات االإخالل باأي من بنودها. وتوؤجر بع�س هذه ال�صقق مفرو�صة 

وجمهزة ب�صكل كامل، فيما يوؤجر بع�صها بفر�س اأو جتهيز جزئي، اأو بدون جتهيز على 

االإطالق. وقد ي�صمل عقد االإيجار يف بع�س احلاالت مزايا مثل: موقف لل�صيارة، التدفئة واملياه 

ال�صاخنة، التلفزيون املدفوع واالإنرتنت، اأو قد ال ي�صمل اأي من هذه املزايا على االإطالق. ميكن 

للطالب ان يتوا�صل مع اع�صاء النادي ال�صعودي يف مدينة تورنتو للح�صول على التوجيه 

واالر�صاد فيما يخ�س البحث عن �صكن منا�صب. كما ميكن االطالع على الرابط املرفق 

http://toronto.nowtoronto.com/ApartmentsForRent/classifieds/Results?category=4416
٩
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ن�صائح حول ال�صكن: 

- عندما تقرر ا�صتئجار عقار فاإنه يطلب منك توقيع وثيقة قانونية تعرف بعقد االإيجار اأو 

باتفاقية تاأجري حتدد التزامات املالك وامل�صتاأجر ) ال�صخ�س الذي يقيم يف املنزل( على حد 

�صواء. هذه االتفاقية هي عادة من اأجل حتديد املدة ) وترتاوح عمومًا من 6 �صهور اإىل 12 

�صهرًا ( كما اأن الطرفني ملزمان باملدة املحددة يف العقد.

- �صوف يلزم عقد االإيجار املالك ب�صمان من اأن كل املنافع العامة قد مت متديدها ب�صكل جيد 

ويف حال ا�صتيفاء تلك ال�صروط، فاإنه يتوجب على امل�صتاأجر املحافظة على العقار بحالة جيدة.

- عند توقيع العقد يطلب منك اإيداع مبلغ مايل) Deposit/تاأمني ( يعادل اإيجار �صهر وعدد 

. )Post Dated Cheques( من ال�صيكات املوقعة بتواريخ متتابعة

- ال توقع على اأية وثائق ما مل تكن متاأكدًا من اأنك قد فهمتها بالكامل ومن اأنها �صوف تلبي 

كافة ال�صروط ال�صرورية.

- تاأكد من اأنك قد ح�صلت على االإي�صاالت لكافة االأموال التي دفعتها. مبا يف ذلك ال�صند اأو 

قيمة التاأمني. واحتفظ بن�صخة لكل الوثائق التي وقعت عليها يف �صجالتك.

- بعد العثور على ال�صكن املنا�صب عليك باالت�صال بال�صركات املزودة للخدمات ح�صب احلاجة 

وهي كالتايل: انرتنت عايل ال�صرعة والهاتف الثابت واجلوال وحمطات التلفاز العربية

Rogers: http://www.rogers.com/web/Rogers.portal

Primus: http://primus.ca/

Bell: http://www.bell.ca/

Fido: http://www.fido.ca/

TELUS: http://www.telus.com/en/on/index.jsp

مرفق بع�س املعلومات عن االأ�صعار التقريبية لالإجار يف مدينة تورنتو و املتطلبات االأ�صا�صية: 

Rent Per Month Average

Apartment (1 bedroom) in City Centre $ 1,520.63 CAD

Apartment (1 bedroom) Outside of Centre $ 1,135.24 CAD

Apartment (3 bedrooms) in City Centre $ 2,647.98  CAD

Apartment (3 bedrooms) Outside of Centre $ 1,824.21  CAD

Utilities (Monthly) Average

Basic (Electricity, Heating, Water, Garbage) for 85m2 Apartment $ 125.81 CAD

1 min. of Prepaid Mobile Tariff Local (No Discounts or Plans) $ 0.30 CAD

Internet (10 Mbps, Unlimited Data, Cable/ADSL) $ 54.23 CAD
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الفنادق

لي�صت الفنادق باخليار االقت�صادي لفرتات االإقامة الطويلة، ولكنك قد حتتاج اإليها موؤقتًا 

يف بع�س املراحل. وترتاوح اأ�صعارها بح�صب ت�صنيفها ومواقعها، فهناك الرخي�صة ما بني 

65-85 دوالر يف الليلة، واملتو�صطة ما بني 85-135 دوالر، والغالية ما بني 350-135 

دوالر. اأما فنادق اخلم�صة جنوم فتبداأ اأ�صعارها من 270 دوالرًا يف الليلة.

ال�صكن مع عائلة

 

يعد ال�صكن مع عائلة كندية من اخليارات اجليدة الأنه مريح واأ�صعاره مقبولة حيث ترتاوح 

تكلفته ال�صهرية ما بني 750 اإىل 900 دوالرًا يف ال�صهر، �صامله للتكاليف االعتيادية لل�صكن 

باالإ�صافة اإىل وجبات الطعام.

الهاتف 

- يجب ا�صتخدام رمز املنطقة )416( ملكاملات املناطق البعيدة عند االت�صال بتورنتو اأو باأي 

منطقة اأخرى يف مقاطعة اأونتاريو.

- الإجراء مكاملة ملنطقة بعيدة، يجب �صغط الرقم 1 الهاتف املطلوب.

- الأجراء مكاملة دولية يجب �صغط الرقم 011 قبل الرقم الهاتف املطلوب.

الرعاية ال�صحية

البحث عن طبيب: 

يعترب طبيب العائلة املحطة االأوىل للح�صول على اال�صت�صارة الطبية للمر�صى من جميع 

االأعمار، من املهم اإيجاد طبيب عائلتك للعثور على طبيب للعائلة:

- ميكنك االت�صال بخط معلومات االأطباء على الرقم 7096-268-800-1.

- زيارة املوقع االإلكرتوين التايل من وزارة ال�صحة الذي يت�صمن قائمة باالأطباء الذين 

/http://www.cpso.on.ca/docsearch يقبلون املر�صى جدد

- للتعرف على االأطباء العرب، يرجى مراجعة دليل خدمات اجلالية العربية .

:)Walk – IN Clinics ( العيادات النهارية العامة

اإذا مل يكن لديك طبيب للعائلة، فهناك عيادات طبية للمارة ال ت�صتدعي موعدًا م�صبقًا ويعمل 

فيها اأطباء جمازون وموؤهلون. ميكنك اأي�صًا االت�صال بالعيادات الإجراء مواعيد يف نف�س 

اليوم. يرجى زيارة املوقع االإلكرتوين التايل:

http://www.torontocentralhealthline.ca/listServices.aspx?id=10072
/http://www.blogto.com/city/2013/11/the_top_10_walk-in_clinics_in_toronto
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امل�صت�صفيات والعيادات الهامة: 

توفر هيئة ال�صحة اخلدمات ال�صحية يف تورنتو، كما تخول اأي�صا اال�صتعانة مبرتجم 

اإذا تطلب االمر ذلك. مرفق قائمة باأهم املواقع التي تزودك باملعلومات عن اأهم امل�صت�صفيات 

يف تورنتو: 

 http://www.uhn.ca/corporate/AboutUHN/OurHospitals/Pages/overview.aspx :امل�صت�صفيات

يف حال وعكة �صحية طارئة يجب االت�صال بالرقم: 911

يف حال وعكة �صحية ولكنك غري متاأكد اإذا ما كانت ت�صتدعي الطبيب ميكن االت�صال 

1-866-797-0000 

امل�صت�صفيات التي توفر خدمات الطوارئ

Toronto Western Hospital
399 Bathurst Street (Enter from 
Dundas Street)
Fell Pavillion, 1st Floor 
Phone: 416 603 5757

Toronto General Hospital
190 Elizabeth Street (Enter at corner of 
Elizabeth and Gerrard Streets)
R. Fraser Elliott Building - Ground Floor
Phone: 416 340 3946

و�صائل املوا�صالت 

النقل العام:

 )Toronto Transit Commission TTC( ت�صمل و�صائل املوا�صالت يف مدينة تورنتو

احلافالت، قطارات االأنفاق ،والرتام جتدر اال�صارة اإىل اأن التذاكر اليومية متوفرة يف 

االك�صاك التابعة للمحطة ،وال ميكن اقتناوؤها اإال نقدا اما البطاقة ال�صهرية فيمكن ا�صتخدام 

البطاقة البنكية القتنائها، مع العلم اأن امل�صتخدم يجب اأن يدفع املبلغ نقدًا يف حال مل يقتني 

التذكرة قبل �صعوده اإىل احلافلة اأو الرتام اأو قطار االأنفاق.  
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3.25$Cash single fare purchase

2.90$ minimum 3 tokens for 8.70$Tickets & tokens

2.90$Presto

42.25$Weekly Pass

141.50$Monthly Metropass

129.75$Metropass Discount Plan (MDP)

3.25$ cash or token or Monthly 
Express Sticker for 41.50$

Downtown Express
(in addition to your fare)

 

�صيارة االجرة:

 ميكن ا�صتعمال �صيارات االأجرة �صواء باإيقافها يف ال�صارع اأو طلبها هاتفيا، وهناك حد 

 ) C$ 1.5( يتوقف ال�صعر فوق ذلك على عدد الكيلومرتات ،)C$ 4.25( ادنى ل�صعر اأي م�صافة

ال�صيارة: 

ميكن للمقيم موؤقتا يف كندا قيادة ال�صيارة با�صتخدام الرخ�صة الدولية. فيما يخ�س اقتناء 

ال�صيارة واإذا كانت مدة االبتعاث ق�صرية فال�صيارة امل�صتعملة خيار جيد. التامني على ال�صيارة 

يعد من اهم اال�صياء التي يجب القيام بها بعد اقتناء ال�صيارة الأن العك�س يعد خمالفة للقوانني 

ويعر�س �صاحبة لغرامة مالية كبرية. ميكن ايجاد عنوان ل�صركة تاأمني من دليل الهاتف اأو 

من خالل املوقع www.411.ca. بعد احل�صول على بطاقة التامني يتوجب ت�صجيل ال�صيارة 

للح�صول على اال�صتمارة ولوحات ال�صيارة. 

من اأجل اقتناء �صيارة م�صتعملة ميكن االطالع على الروابط املرفقة: 

http://toronto.kijiji.ca/cityoftoronto
http://autocatch.com/toronto-ontario/used-cars.htm
http://www.samarins.com/toronto/
http://www.monsterauto.ca/

من جهة اأخرى جتدر اال�صارة اإىل ان اإيجاد مواقف لل�صيارات يف مدينة تورنتو يعد من 

االأ�صياء ال�صعبة خا�صة يف و�صط املدينة حيث اأن ا�صتخدام موقف ال�صيارة ليوم واحد قد 

يرتاوح ما بني $30 و$80. هناك اأي�صا املواقف املمتدة على اأطراف ال�صارع وت�صل اإىل 3$ 

لل�صاعة الواحدة، يف حال ايجاد موقف �صيارة جماين فيجب املالحظة اأن بع�س املواقف لها 

مدة زمنية حمدودة خالل اليوم.
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اخلدمات امل�صرفية

من اأهم االأمور التي يجب على املتدرب فعلها بعد و�صوله مبا�صرة اإىل مقر البعثة هو فتح 

ح�صاب بنكي، حيث اأن كثريًا من اخلدمات التي يحتاجها مرتبطة بوجود ح�صاب بنكي لديه. 

متطلبات فتح ح�صاب بنكي:

اثباتان لل�صخ�صية بحيث يحتوي كل منهما على �صورة اأو توقيع. ميكن ا�صتخدام جواز 

ال�صفر، وخطاب تعريف من امللحقية - عنوان بريدي ثابت.

اأنواع احل�صابات البنكية:

:Chequing Account احل�صاب اجلاري -

يتميز هذا احل�صاب باإمكانية اإجراء كافة العمليات البنكية كال�صحب واالإيداع وت�صديد الفواتري 

وحتويل االأموال وال�صراء عن طريق نقاط البيع وت�صديد بطاقات االئتمان واإ�صدار ال�صيكات 

العادية وامل�صدقة. ال يعطي البنك فائدة ربوية للعميل على ما يرتكه يف هذا احل�صاب.

:Saving Account ح�صاب التوفري -

تنح�صر العمليات املمكنة يف هذا النوع يف االإيداع وال�صحب ورمبا التحويل. ويعطي البنك 

فائدة ربوية للعميل على ما يرتكه يف هذا احل�صاب ولكن باإمكان العميل التنازل عنها.

LinkAddressBank

www.cibc.com460 University Avenue
Tel: 416-980-2260

CIBC



Saudi Arabian Cultural Bureau in Canada
2101 Thurston Drive, Ottawa, ON, K1G 6C9, Canada


