ښه راغالست او د معلوماتو رهنما
د افغانانو لپاره په همیلټن ،آنتریو کې
چمتو شوی:
د همیلټن مهاجرت ملګرتیا شورا ()HIPC
/https://hamiltonimmigration.ca
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همیلټن ته ښه راغالست
ښه راغالست! د همیلټن ښار خوښ دی چې تاسو او ستاسو کورنۍ ته ښه راغالست او مالتړ کوي کله چې تاسو په کاناډا
کې نوی ژوند پیل کوی.
همیلټن په جنوبی اونټاریو کې یو متوسط ښار دی چې متنوع نفوس لري  ،په شمول د یوې قوي افغان ټولنې .موږ د نړۍ
له نورو برخو څخه د بې ځایه شویو خلکو د ښه راغالست اوږد تاریخ لرو .د سیمه ایزو خدماتو برابرونکی ،قومی
اتحادیې ،او د مذهبی ټولنو قوي شبکه ستاسو د مرستې لپاره دلته دی.
زموږ ښار د نړۍ په درجه روغتونونو ،د لوړې درجې پوسټ ثانوي تحصیلی موسسو ،او یو متحرک اقتصادی کور هم
دی.
دلته د هیمیلټن په اړه ځینې حقایق موجود دی:
•
•
•
•
•
•

نفوس۵۶۹۰۰۰ :
د همیلټن  ٪۲۵نفوس د کاناډا څخه بهر زیږیدلی
هیملټن په هیواد کې ترټولو متنوع اقتصاد لري
د روغتیا پاملرنې سیمه ایز مرکز په توګه ،همیلټن په  ۲۰۱۸کې د کاناډا د روغتونونو غوره ښار په توګه نومول
شوی و.
په همیلټن کې له  ۱۰۰څخه ډیر آبشارونه او ډیری پارکونه مجودیت لري ،په شمول د اوبو څنډه
هیملټن د  ۱۵۰۰اوسیدونکو کور دی چې د افغان په توګه پیژندل کیږی ،او فارسي د ښار د  ۱۰غوره ژبو څخه یوه
ده چی په کور کې خبرې کیږی.

لکه څنګه چې تاسو په همیلټن کې خپل نوی ژوند پیل کوئ ،دا سند مهم معلومات چې تاسو باید په لومړیو څو ورځو کې
پوه شۍ وړاندی کوی او همدارنګه د خدمتونه او کمکونه ستاسو سره مرسته کوي
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د افغانانو د مهاجرت لپاره ځانګړې الرې
د  ۲۰۲۱کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې له امنیتي او سیاسي بدلونونو وروسته ،د کاناډا حکومت اعالن وکړ چې
 ۴۰زره افغانانو ته به د الندې دریو الرو کی معیشت ورکوي .د نورو معلوماتو لپاره ،ددی وبسایت څخه لیدنه وکړئ:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/afghanistan
/special-measures.html
•

د  ۱۸۰۰۰افغانانو (او د هغوی کورنیو) چې د کاناډا حکومت سره یې مرسته کړې دی ،د بیا ځای پرځای کولو
لپاره د مهاجرین ځانګړی پروګرام( .دا پروګرام د  ۲۰۲۲په جوالی کې پای ته ورسید).

•

د  ۵۰۰۰افغانانو لپاره د دایمي استوګنې الره چې په افغانستان کې د کاناډا د حکومت د سفارت د پخوانیو ترجمانانو
د کورنۍ غړې دي.

• ځانګړی بشردوستانه پروګرام د زیان منونکو افغانانو په بیا میشته کولو تمرکز کوي ،پشمول د بشري حقونو
فعالین ،ښځینه مشران ،خبریاالن ،قومي/مذهبي اقلیتونه او د  LGBTIافراد.
• د دې لپاره چی نور معلومات ترالسه کړی چې کومه الره په چا باندې تطبیق کیږي ،د دا وسیله چې د کاناډا
حکومت لخوا رامینځته شوي دی کار واخلی:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees- citizenship/
services/refugees/afghanistan/ wizard.html
• د مهاجرین افغانانو د پوښتنو لپاره وقف شوی خدمتی چینل
•  ۶۱۳-۳۲۱-۴۲۴۳ته زنګ ووهئ ،راټول تلیفونونه منل کیږی
• د  IRCCبحران ویب فارم څخه کار واخلئ
https://secure.cic.gc.ca/ClientContact/en/Crisis

2

Pashto

ستاسو لومړنۍ څو ورځې
یو نوي هیواد ته راتلل دیر مشکل کیدی شي  ،مګر کله چې تاسو کاناډا ته ورسیږئ دلته ځینې لومړني شیان دي چې تاسو
کوالی شئ د پیل کولو لپاره انجام ورکړی.

د ټولنیزې بیمې شمیرې ( )SINلپاره درخواست وکړئ
• تاسو د حکومت د پروګرامونو او ګټو ته الس رسۍ یا د کار کولو لپاره  SINته اړتیا لرئ .تاسو باید د خپل SIN
لپاره یو درخواست تکمیل وکړی ،او د درخواست تکمیل کولو لپاره ځینې مالتړ اسنادو ته اړتیا لري .د دې لپاره
چې وګورئ کوم اسنادو ته اړتیا لرئ او څنګه آنالین درخواست وکړئ ،الندنی وبسایت ته مراجعه کړۍ:
sin-nas.canada.ca/en/Sin/
• او یا ،تاسو کوالی شئ چه په شخصي توګه د کاناډا د خدماتو مرکز ته درخواست وکړئ .د خپل محل د کاناډا د
خدماتو مرکز ځای پته کولو لپاره الندنی وبسایت ته مراجعه کړۍ
https://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=eng

د عامې روغتیا بیمې لپاره درخواست وکړئ
• د روغتیا پاملرنې ته د الس رسي لپاره لکه د ډاکټر لیدل یا د روغتون خدماتو کارول ،تاسو اړتیا لرئ چه د
اونټاریو روغتیا بیمې پروګرام کارت ) (OHIPولرئ .د ) (OHIPد درخواست لپاره په الندنی وبسایت ته
مراجعه وکړئ.
https://www.ontario.ca/page/apply-ohip-and-get-health-card
یا د خدمت اونټاریو معلوماتی الین ته زنګ ووهئ  :۱-۸۰۰۳۸۷-۵۵۵۹( ۱-۸۶۶-۵۳۲-۳۱۶۱تی تی وای)

یو بانکي حساب خالص کړئ
• د بانکي حساب پرانیستلو لپاره ،تاسو باید یو بانک ته الړ شئ او د پیژندنه سند لکه پاسپورټ ،د موټر چلولو جواز،
یو ( ،)SINیا بل د منلو وړ سند ښکاره کړئ .د منلو وړ اسنادو لیست لپاره په الندنی وبسایت ته مراجعه وکړئ.
https://settlement.org/ontario/daily-life/personal-finance/banks/how-do-i-open-a-bankaccount/
یا د نورو معلوماتو لپاره د کاناډا مالي مصرف کونکي ادارې ( )۱-۸۶۶-۴۶۱-۳۲۲۲ته زنګ ووهئ .ډیری بانکونه د
تلیفون له الرې وړیا ترجمانی وړاندیز کوي.

د ځای په ځای کولو محلي خدماتو برابرونکی سره اړیکه ونیسئ
• د محلی خدمات وړاندې کوونکو  ،د همیلټن دنوي راغلو خلکو سره د ځای پر ځای کولو مرسته کوي .دا مرسته
د الرښوونې  ،معلوماتو او راجع کولو  ،د ژبې الرښوونې  ،د کارپیدا کولو مالتړ  ،د ټولنې اړیکې او نور چمتو
کوي.
• د دې سازمانونو لیست چه دوی کوم خدمت وړاندې کوي  ،او د دوی د اړیکو معلومات لپاره الندنی وبسایت ته
مراجعه وکړئ https://www.hamiltonimmigration.ca/find-services
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عاجل او د روغتیا په ارتبات معلومات
• د سمدستي عاجل خدماتو او د ژوند ګواښونکي حالت لپاره ،مهرباني وکړئ له هر تلیفون (موبایل ،کور یا عامه
تلیفونونو) څخه  ۹۱۱ته زنګ ووهئ.
•

که تاسو کومه غیر عاجل طبي پوښتنه لرئ یا اړتیا لرئ چې پوه شئ چی چیرې کلینیک یا روغتون ومومئ،
 ۱-۸۶۶-۷۹۷-۰۰۰۰ته زنګ ووهئ.

• دلته دوه عاجل پاملرنې مرکزونه شتون لري چې په کال کې  ۳۶۵ورځې خالص دی او فعالیت کوي .تاسو هڅول
کیږي چې د عاجل پاملرنې مرکز څخه لیدنه وکړئ که چیرې ستاسو حالت د ټاکل شوي ډاکټر لیدو ته انتظار نشي
کوالی.
 .1مین ستریت وست ارجنت کییر
690 Main St W, Hamilton, ON L8S 1A4
ماسپښین  -د ماښام  ۷:۰۰بجې په اونۍ کې  ۷ورځې
 .2ارجنت کییر کینګ کمپس(سینت جوزېف هیلت کییر همیلټون)
2757 King St, Hamilton, ON L8G 5E4
د سهار  ۸:۰۰ـ د شپه  ۱۰:۰۰بجی  ،په اونۍ کې  ۷ورځې
• که تاسو د روانی حالت سره مخ یاست ،یا خبرې کولو ته اړتیا لرئ ،یا د رواني روغتیا مالتړ په لټه کې یاست ،د
وړیا شمیرې  ۱-۸۳۳-۳۵۴-۱۶۲۸ته زنګ ووهئ.
• د کورنی تاوتریخوالی د خدماتو لپاره ،الندې خدماتو څخه یو ته زنګ ووهئ:
 oمارتا هاؤس :د  - ۲۴ساعتونو بحران کرښه ۹۰۵-۵۲۳-۶۲۷۷
 oاناسمچ هاؤس :د  - ۲۴ساعتونو بحران کرښه ۹۰۵-۵۲۹-۸۶۰۰
 oانتروال هاؤس :د  - ۲۴ساعتونو بحران کرښه ۹۰۵-۳۸۷-۸۸۸۱
 oساچا :د  - ۲۴ساعتونو بحران کرښه ۹۰۵-۵۲۵-۴۱۶۲
• د کوویډ ۱۹-په اړه د عامې روغتیا الرښوونې لپاره ،الندې لینک ته مراجعه وکړئ ،کوم چې په دري او پښتو ژبو
هم سرچینې چمتو کوي:
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases
/respiratory-diseases/novel-coronavirus/public-resources?tab=27
• مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې په اونټاریو کې په ځانګړو ځایوکی کې د ماسک کولو اړتیا دی .دا اړتیاوې په
چټکۍ سره بدلیږي ،مګر تاسو کوالی شئ د تغیراتو په باره په دی وبسایت کی مراجعه وړی.
https://covid-19.ontario.ca/public-health-measures#overview
• هیملټن مختلف کلینیکونه لري چې د کوویډ ۱۹-واکسین وړاندېز کوي .د ځایونو لپاره په دی وبسایت کی مراجعه
وړی.
 www.hamilton.ca/GetYourVaccineیا د کوویډ ۱۹-واکسین هاټ الین ته په  ۹۰۵-۹۷۴-۹۸۴۸تلیفون
کولو سره ۷ ،انتخاب  .ترجمه موجود دی.
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مالي او نورې مرستې
د حکومت لخوا مرسته شوي محاجرین ( )GARsمالي مرستې ترالسه کوي  ،د پیل کولو تخصیص او میاشتنی
مصارف ,د مهاجرینو او تابعیت د کاناډا موسسه لخوا ) (IRCCتر  ۱۲میاشتو پورې مشتمل دی .دا مرستې د خوړو،
کرایې ،ترانسپورت او نورو لګښتونو د پوښښ لپاره دي ،مګر ډیری کورنۍ باید د اضافي کارموندنې عاید یا د ماشومانو
مالیاتو ګټو باندې تکیه وکړي.
په خصوصي توګه دعوت شوي مهاجرین دا مالي مرسته د خپلو سپانسرانو څخه ترالسه کوي.
هغه کورنۍ چې د  ۱۸کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان لري د هر ماشوم لپاره د کاناډا د ماشوم ګټې ( (CCBترالسه
کولو وړ دي .د ( (CCBپه اړه نور معلومات او څنګه درخواست وکړئ الندې لینک ته مراجعه وکړئ
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-childbenefit-overview.html
 GST/HSTکریډیټ یو غیر مالیه وړ مقدار دی چې په کال کې څلور ځله د ټیټ او متوسط عاید لرونکي اشخاصو او
کورنیو ته ورکول کیږي ترڅو د پلور مالیې خساره کې مرسته وکړي چې دوی د توکو او خدماتو لپاره تادیه کوي .د
درخواست کولو لپاره ،الندنې لینک ته مراجعه وکړئ:
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/gsthstcapply.html
په همیلټن کې د خوراکي بانکونه شتون لري چې اړو کسانو او کورنیو ته په عاجل ډول خوراکي توکي چمتو کوي .د
کورنۍ د هر غړي پیژندنه او د عاید او یا استوګنې اسناد ته اړتیا لیدل کیدی شي .ډیری خوراکي بانکونه د ماشوم خواړه
هم توزیع کوي .د خوړو بانکونو لیست لپاره ،الندنې لینک ته مراجعه وکړئ
https://www.hamiltonfoodshare.org/contact-2/food/

هستوګنې
د حکومت لخوا مرسته شوي مهاجرینو ته د ویسلي د بیا میشتیدنې مرستې پروګرام د کارمندانو لخوا لنډمهاله استوګنځي او
د دایمي کور پیداکولو کې مرستې چمتو کیږي https://wesley.ca/program/newcomer-services-rap/
 RAPکارمندان به ستاسو د دایمي کور لپاره د فرنیچر په خوندي کولو او تحویلولو کې هم مرسته وکړي
مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې که تاسو د حکومت په مرسته مهاجر یاست او په یوه بله ټولنه کې ځای پر ځای شوي
یاست او تصمیم لری چې همیلټن ته الړ شئ ،ویسلي به د لنډمهاله هستوګنې چمتو کولو توان ونلري مګر کوالی شي
ستاسو سره د خپل دایمي کور په پیداکولو کې مرسته وکړي.
په خصوصي توګه تمویل شوي مهاجرینو ته د دوی د خصوصي سپانسر لخوا د لنډمهاله استوګنځي برابر کیږی او د دایمي
استوګنې په لتول مرستې کوی ،که دا د پنځو کسانو یوه ډله او یا د ټولنې سازمان د سپانسرشپ تړون لرونکي له الرې
وی.
د اوسیدو لپاره د ځای پیداکول ممکن ستاسو له لومړیتوبونو څخه وي .ستاسو د کور انتخاب ستاسو په اړتیاو او ستاسو په
بودیجه پورې اړه لري .د هستوګنې خدمتونه او مالتړ ،کوالی شي تاسو سره د کرایی ځای په پیدا کولو  ،مالي مالتړ ته
الس رسی  ،او د کرایه کونکي په توګه د حقونو او مسؤلیتونو په اړه پوښتنې ته ځواب  ،مرسته وکړی.
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• د هیملټن د هستوګنې مرستې مرکز کوالی شي تاسو سره د کور پیداکولو ،سبسایډي یا مالتړي کور ته الس رسی ،د
کرایه کونکي په توګه خپل حقونه درک کول ،او نورو کې مرسته وکړي .الندنې لینک ته مراجعه وکړئ.
https://www.housinghelpcentre.ca/about-us.html.
• الندنې لینک د کرایې لیستونه هم لري
https://www.housinghelpcentre.ca/rental-listings.html
• تاسو کوالی شئ د همیلټن ښار لخوا وړاندیز شوي د سبسایډي کور لپاره هم د الندنې لینک لخوا درخواست وکړئ
 https://www.hamilton.ca/cityhousing-hamilton/applicantsمهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې د
سبسایډي کورونو لپاره د انتظار لیست شتون لري.

د ځای په ځای کولو خدمتونه
د استوګنې سازمانونه تاسو ته معلومات او مرسته برابروئ ،پداسې حال کې چې تاسو په کاناډا کې د ژوند کولو سره سمون
کوی .دوی په څو ژبو کې کلتوري حساس خدمتونه وړاندې کوي ،پشمول د ژوند کولو ځای پیداکولو کې مرسته ،انګلیسي
یا فرانسوي زده کړه ،د کار پیداکولو ،د تعلیمي او مسلکي مهارتونو ارزیابی ،نورو خدماتو ته راجع کول لکه قانوني
مرسته ،د ټولنې سره اړیکه ،د فورمو او درخواست ډکول  ،او د مهاجرت یا استوګنې په اړه نورو عمومي اندیښنو ته
ځواب ویل.
الندې سازمانونه کوالی شي چه تاسو ته الرښوونه او معلومات درکړي او همدارنګه ستاسو اړتیاوې ارزوي او تاسو په
ټولنه کې مناسبو سرچینو ته راجع کوي:
• ویسلي
د تماس کس :د مفصل معلوماتو سره یو پیغام پریږدئ؛ تاسو به په  ۴۸ساعتونو کې بیرته تلیفون ترالسه کړئ
د بریښنالیک پتهnewcomer.services@wesley.ca :
تلیفون ۹۰۵-۵۲۸-۵۶۲۹ :اکستنشن ۳۰۲
ویب پاڼهhttps://wesley.ca/program/newcomer-services-rap/ :
• د مهاجرینو کاري مرکز
د تماس کس :روزمیري اسواني ،د فرنټ الین د ځای په ځای کولو خدماتو مدیر
د بریښنالیک پتهraswani@iwchamilton.ca :
د تلیفون شمیره ۹۰۵-۵۲۹-۵۲۰۹ :اکستنشن ۳۲۲۴
وېب پاڼهwww.iwchamilton.ca :
•  YMCAد هیملټن ،برلینګټن او برانټفورډ
د تلیفون شمیره۹۰۵-۵۸۶-۸۴۵۲ :
6
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وېب پاڼهwww.ymcahbb.ca :

• د هیملټن YWCA
د تماس کس :تحریم ظفر  -مدیر ،د ځای په ځای کولو او د اوسیدو خدمتونه
د بریښنالیک پتهtzafar@ywcahamilton.org :
د تلیفون شمیره۲۸۹-۵۵۶-۸۰۵۹ :
وېب پاڼهwww.ymcahamilton.org/join :

د ژبې الرښوونه
نوي راغلي کسان کوالی شي چه د انګلیسي او فرانسوي ژبو وړیا ټولګیو ته الس رسی پیدا کړی .د ژبې ټولګیو تاسو
سره مرسته کوي چې ستاسو د ژبې مهارتونه زده یا ښه کړي ،د کاناډا د کلتور په اړه زده کړې او فرصتونه چمتو او د
ټولنې سره اړیکه ونیسي .ټولګي د هغو خلکو لپاره وړاندې کیږي چې د انګلیسي ژبې مختلف مهارت لري ،د ژبی زده
کړې څخه تر پرمختګ او مشخص د مسلک پورې.
• په دې ټولګیو کې د نوم لیکنې لپاره ،تاسو باید لومړی د همیلټن ،برلینګټن او برانټفورډ د  YMCAسره د ژبې د
ارزیابی وخت وټاکئ  https://www.ymcahbb.ca/new-canadaیا  ۹۰۵-۵۲۶-۸۴۵۲یا ۹۰۵-۶۶۲-
 ۹۴۰۰ته زنګ وهلو سره.
• د معلوماتو لپاره چې کوم سازمانونه د ژبې الرښوونې وړاندېز کوي ،الندنې لینک ته مراجعه وکړی
https://www.hamiltonimmigration.ca/find-services
که تاسو غواړئ چې د انګلیسي ژبې د ښه کولو لپاره په غیر رسمي انګلیسي خبرو اترو کې برخه واخلئ او ملګري پیدا
کړئ پداسې حال کې چې د انګلیسي ټولګیو د نوم لیکنې په انتظار کې یاست ،د راتلونکو غونډو لپاره د راجستر کولو لپاره
الندې سازمانونو سره اړیکه ونیسئ:
• هیملټن YWCA
دزیری لتبرج۲۸۹-۲۶۰-۶۰۶۴ ، Dlethbridge@ywcahamilton.org ،
• د همیلټن عامه کتابتون
کندرا کولدریnlc@hpl.ca ،
• موهاک کالج
لیل اسیف ۹۰۵ -۵۷۵-۱۲۱۲ ،lil.acive-vargas@mohawkcollege.ca ،اکستنشن ۳۰۹۲
• د هیملټن ،برلینګټن او برانټفورډ YMCA
ابیر السید۹۰۵-۵۳۱-۳۹۵۳ ،abir.alsaid@ymcahbb.ca ،
•  BGCهیملټن-هالټن
ربیکا کالز ۹۰۵ -۵۴۹-۲۸۱۴ ،rebekah.clause@bgchh.com, ،اکستنشن ۲۶۹
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• د مهاجرینو کاري مرکز
روزمری اسوانی ۹۰۵- ۵۲۹- ۵۲۰۹ ،raswani@iwchamilton.ca ،اکستنشن ۳۲۲۴
وسام محمد ۵۲۰۹-۵۲۹-۹۰۵ ،wmohamad@iwchamilton.ca ،اکستنشن ۱۲۵۲

د کارموندنې مالتړ
په همیلټن کې د خدماتو چمتو کونکي ،کوالی شي چه تاسو سره د کار پیداکولو کې مرسته وکړي .دوی کوالی شي چه
تاسو سره د دندې لټول مهارتونو رامینځته کولو  ،د سی وی لیکلو  ،او د مرکو د چمتو کولو لپاره کې مرسته وکړي .دوی
کوالی شي تاسو د الرښوونې فرصتونو ،د کار ځای پرځای کولو فرصتونو ،او نور ډیر څه سره وصل کړي.
الندې په هیملټن کې د کارپیدا کولو خدمت چمتو کونکي او د تماس اشخاص دي
• موهاک کالج
بن ګبسن ۹۰۵-۵۷۵-۲۴۲۱ ،beth.gibson1@mohawkcollege.ca,
• کالج بوریل
لوک بوناونچورا ۹۰۵-۷۷۷-۱۵۶۲ ،ucbonaventurea.amoussou@collegeboreal.ca,
• وای ام سی هی )(YMCA
اونا ګیبسن  ۹۰۵-۵۴۰-۹۶۱۳ ،una_gibbons@ymca.ca,یا مایکل کادل
۶۴۷-۴۲۴-۳۲۷۱ ،michael.caudle@ymcahbb.ca,
• وای دبلیو سی هی)(YWCA
میزی ریمند برون  ۱۵۱ ،mrbrown@ywcahamilton.org,اکستنشن ۹۰۵-۵۲۲-۹۹۲۲
• امیګرنت ورکنیګ سنتر(د مهاجرینو کاری مرکز)
اوزما قریشی  ۱۲۳۹ ، uqureshi@iwchamilton.ca,اکستنشن ۹۰۵-۵۲۹-۵۲۰۹
• ویسلي
اورسیدا ګوریشتی ۲۸۹-۲۳۷-۸۹۵۰ ،Orsida.gorishti@wesley.ca,
• وی پی ای سولوشن
میشل اوبرمولر ۹۰۵-۳۸۷-۲۲۲۰ ،michelleobermuller@vpi-inc.com,
• ګود ول  -تمرکز د معلول کسان لپاره
ریچل هنت ۹۰۵-۵۷۵-۲۱۷۷ ،rhunt@goodwillonline.ca,
• پث امپوالیمنت – تمرکز دک معلول کسان لپاره
۹۰۵-۵۲۸-۶۶۱۱ ،reception@pathemployment.com
8
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ورک فروس پالنګ همیلټن د کار بورډ موجود دی چیرې چې تاسو کوالی شئ د همیلټن په سیمه کې د کار فرصتونه پیدا
کړی.
https://www.workforceplanninghamilton.ca/jobs/

ترجمه او تفسیر
په همیلټن کې سازمانونه داسې کارمندان لري چې په دري یا پښتو ژبو خبرې کوي یا کوالی شي چه تاسو ته مناسب
ترجمانی خدماتو ته راجع کړي.
که تاسو د ژباړونکي په لټه کې یاست یا له دري یا پښتو څخه ژباړل شوي سند ته اړتیا لرئ ،تاسو کوالی شئ له ویسلي
سره په
 ۹۰۵ ۵۲۸ -۵۶۲۹اکستنشن  ۳۰۲یا  interpretation.services@wesley.caاړیکه ونیسئ.
د سند د ژباړې او تفسیر خدمت لپاره ،تاسو کوالی شئ د  ITSهیملټن څخه هم لیدنه وکړئ
 https://www.itshamilton.comلطفأ په یاد ولرئ چې دا خدمت وړیا نه دی.

روغتیایی پاملرنه
د حکومت په مرسته یا په خصوصي توګه تمویل شوي مهاجر په توګه ،تاسو د لنډمهاله فدرالي روغتیا پروګرام ()IFHP
ته السرسی لرئ تر هغه پوری چې تاسو خپل  OHIPکارت ترالسه کړئ IFHP .تر  ۱۲میاشتو پورې ځینې درمل
نسخې  ،غاښونه او نور خدمتونه هم پوښوي .د حکومت لخوا مرسته شوي مهاجرین کوالی شي سمدستي خپل OHIP
کارت ترالسه کړي.
ستاسو د اونټاریو روغتیا بیمه چې د  OHIPکارت په نوم پیژندل کیږي ډیری روغتیایی خدمتونه پوښوي ،لکه د ډاکټرانو
خدمتونه او په روغتون کې پاتې کیدل .د خپل  OHIPکارت درخواست او ترالسه کولو لپاره د خدمت اونټاریو ځای څخه
لیدنه وکړئhttps://www.ontario.ca/locations/serviceontario :
روغتیایی عاجل حالتونه
• د عاجلو خدماتو او د ژوند تهدید کونکی حالت لپاره ،مهرباني وکړئ له هر تلیفون (موبایل ،کور یا عامه تلیفونونو)
څخه  ۹۱۱ته زنګ ووهئ.
عمومي روغتیا مشوره
• د عمومي طبي مشورې لپاره ،تاسو کوالی شئ په  ۱-۸۶۶-۷۹۷-۰۰۰۰د اونټاریو ټیلیفونی روغتیا ته زنګ ووهی
نسخې درمل
• د اونټاریو د درملو ګټې پروګرام د  ۵۰۰۰شاوخوا نسخې درملو لګښت پوښلو کې مرسته کوي .زده کړئ چې
څنګه د نسخې درملو لپاره تادیه کولو کې مرسته ترالسه کړئ.
محلی روغتیایی خدمتونه:
که تاسو د روغتیا پاملرنې خدماتو ته اړتیا لرئ ،تاسو کوالی شئ د مراحل د پیل کولو لپاره د الندې ادارو څخه د یوی
سره اړیکه ونیسئ:
•

همیلټن اوربن کور کمیونیتی هلت سنتر
ویب پاڼهhttp://hucchc.com :
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پته181 Main Street West, Hamilton, ON L8P 4Y4 :
تلیفون۹۰۵-۵۲۲-۳۲۳۳ :
• کمپاس کمیونیتی هلث سنتر
ویب پاڼهhttps://compassch.org/ :
پته438 Hughson St. North, Hamilton, ON L8L 4N5 :
تلیفون ۹۰۵-۵۲۳-۶۶۱۱ :اکستنشن ۲۰۰۰
•

رفیوجی همیلټن سنتر فار نیو کمر هلث(د نوی مهاجرینو د صحت لپاره مرکز)
ویب پاڼهhttps://newcomerhealth.ca/ :
پته183 Hughson St South, Lower Level, Hamilton, L8N 2B6 :
تلیفون۹۰۵-۵۲۶-۰۰۰۰ :

•

سنتر دی کمیونوټیر هیمیلټن/نیاګارا
ویب پاڼهhttp://www.cschn.ca/ :
پته1320 Barton Street East, Hamilton, Ontario, L8H 2W1 :
تلیفون۹۰۵-۵۲۸-۰۱۶۳ :

د غاښونو خدمتونه
• ماشومان او ځوانان چې د  ۰-۱۷کال عمر لري او د عاید وړتوب معیارونه پوره کوي کوالی شي د هلتی سمایل
انتریو) (HSOپروګرام له الرې د غاښونو عادي او عاجل پاملرنې ته السرسی پیدا کړی.
 ۹۰۵ -۵۴۶ -۲۴۲۴اکستنشن  ۵۳۶۹ته زنګ ووهئ .یا دالندنی سایت څخه لیدنه وکړئ
https://www.ontario.ca/page/get-dental-care
• د  ۱۸-۶۴کلن لویان چې د غاښونو درملنې اړتیا لري ممکن د اونټاریو ورکس له الرې د عاجل مرستې لپاره
مستحق وي .مهرباني وکړئ د نورو معلوماتو لپاره د خپل اونټاریو ورکس قضیې مدیر سره په ۹۰۵-۵۴۶-۴۸۰۰
اړیکه ونیسئ.
• د  ۶۵کلن او زوړ د ټیټ عاید لرونکي کوالی شي د غاښونو وړیا معمول خدمتونه ترالسه کړي ،په شمول د
مصنوعی غاښونو  ،د اونټاریو سینیرز د غاښونو پاملرنې پروګرام ( .)OSDCPموږ ته په ۹۰۵-۵۴۶-۲۴۲۴
اکستنشن  ۳۷۸۹زنګ ووهئ .یا د نورو معلوماتو لپاره  dentalclinic@hamilton.caبریښنالیک وکړئ.
د کوید ۱۹-واکسین کول
• د کوید ۱۹-واکسین د هر  ۵کلنو او ډیر عمر لرونکو لپاره وړیا شتون لري .تاسو کوالی شئ د مالقات وخت
وټاکئ یا د واکسینونو په اړه نور معلومات ترالسه کړئ  www.hamilton.ca/GetYourVaccineیا د کوید-
 ۱۹واکسین هاټ الین  ۹۰۵-۹۷۴-۹۸۴۸ته زنګ وهلو سره  ،د واکسین کلینیک معلوماتو لپاره  ۷اختیار کړی.
ترجمان شتون لري.
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اوږد مهاله فزیکي معیوبیت
• که تاسو اوږد مهاله فزیکي معیوبیت لرئ ،تاسو کوالی شئ د مرستندویه وسایلو پروګرام له الرې د تجهیزاتو او
اکماالتو لپاره د پیسو ورکولو لپاره مرسته ترالسه کړئ.

په ښوونځي کې د ماشومانو شاملول
عامه ښوونځي وړیا دي او ماشومانو ته له وړکتون څخه تر  ۱۲ټولګي پورې زده کړې ورکوي .زده کونکي د دوی د
عمر په اساس په مناسب ټولګي کې ځای په ځای کیږي.
کاناډا ته د نویو راغلو په توګه ،ستاسو د ماشومانو لپاره اضافي مرستې شتون لري ترڅو چه په کاناډا کې د ښوونځي زده
کړې سره سمون ومومي .په همیلټن کې په څو ښوونځیو کې ،د استوګنې ( )SWISکارمندان شتون لري ترڅو کورنیو ته
مهم معلومات چمتو کړي چه د دوی د ماشومانو اړتیاوې پوره کړي.
عامه ښوونځیو د ولسوالۍ د ښوونځیو بورډونو لخوا اداره کیږي .هیمیلټن د انګلیسي ژبې دوه عامه ښوونځي بورډونه
لري :د همیلټن-وینورت ولسوالۍ ښوونځي بورډ ( )HWDSBاو د همیلټن  -وینورت ولسوالۍ کاتولیک ښوونځي بورډ
(.)HWCDSB
کاتولیک ابتدایی ښوونځي د ټولو زده کونکو لپاره چې د رومن کاتولیک په توګه بپتسمه شوي او هغه ماشومانو ته چې ۱
یا  ۲رومن کاتولیک والدین لري خالص دي .کله کله  ،غیر کاتولیک زده کونکي کوالی شي په کاتولیک لومړني ښوونځي
کې داخل شي .عامه ابتدایي او ثانوي انګلیسي ښوونځیو ،او د انګلیسي کاتولیک ثانوي ښوونځي د ټولو زده کونکو لپاره
خالص دي.
 )1د هیملټن  -وینټورت کاتولیک ولسوالۍ ښوونځي بورډ ( )HWCDSBسره د ثبت لپاره  ،دا مراحل تعقیب کړئ:
•
•
•
•

مرحله  :۱نیکول بالډیني (د ارزیابی کلرک) سره په  ۹۰۵-۵۲۵-۲۹۳۰اکستنشن  ۲۰۰۶کې اړیکه ونیسئ
مرحله  :۲آنالین یا تړل شوی د  HWCDSBثبت فورمه ډکه کړئ
مرحله  :۳د ثبتول اسناد چمتو ولری چې ځان سره ښوونځي ته راوړي
مرحله  :۴د اسنادو د تسلیمی او د نوم ثبتول او د مالقات وخت تنظیمولو لپاره له ښوونځي سره اړیکه ونیسئ

د آنالین ثبت فورمې د الندې لنیک څخه موندل کیدی شي:
• وړکتون ( ۴-۵کلنی) :د وړکتون د ثبت لینک
• ابتدایي ( ۶-۱۳کلنۍ) :د ابتدایي ثبت لینک
• ثانوي ( ۱۶-۱۷کلنی) :د ثانوي ثبت لینک
الندنې اسناد د ثبت لپاره ضروری دي ،مګر که ستاسو د دې اسنادو څخه کوم یو ورک وی HWCDSB ،تاسو ته
اطمینان ورکوي چې په پروسه کې هیڅ ځنډ نشته:
 .1د مهاجرت اسناد (د دایمي اوسیدونکي کارت ،د هوایی دګرته کیناستو کاغذونه او نور)؛
 .2د زده کوونکو پاسپورت اویا د زیږیدو سند؛
 .3د همیلټن په ښار کې د استوګنې ثبوت؛ او
 .4د ښوونځي پخوانی راپور کارت (یوازې ثانوي ،که موجود وی).
 )2د هیملټن  -وینټورت ناحیه ښوونځي بورډ ( )HWDSBسره د ثبت لپاره  ،دا مراحل تعقیب کړئ:
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•

•
•
•

مرحله  :۱د  HWDSBد ښه راغالست مرکز سره په  ۹۰۵-۵۲۱-۲۵۵۴اړیکه ونیسئ ترڅو د ماشومانو لپاره د
انګلیسي ژبې ارزیبابی لپاره د ښوونکي سره د لیدو لپاره وخت تنظیم کړي چې دا به په ښوونځي کې د انګلیسي
ژبې برنامې لپاره د پیل ځای چمتو کړي.
مرحله  :۲د  HWDSBد ثبت ضمیمه شوې فورمه ډکه کړئ
مرحله  :۳د ثبت اسناد چمتو کړئ چې ښوونځي ته ځان سره راوړي .حتی که تاسو ټول ضروری اسناد نلرئ ،د
ثبت پروسې ته دوام ورکړئ.
مرحله  :۴د اسنادو د راوړلو او د ثبت پروسې بشپړولو د مالقات وخت تنظیمولو لپاره د ښوونځي سره اړیکه
ونیسئ.

د آنالین ثبت فورمې د الندې لنیک موندل کیدی شي:
• وړکتون (د زیږون کال  ۲۰۱۷یا :)۲۰۱۶
https://www.hwdsb.on.ca/kindergarten
• ابتدایه ټولګي ( ۱-۸د زیږون کال :)۲۰۰۸-۲۰۱۵
https://www.hwdsb.on.ca/elementary/plan-for-school
• ثانوي ټولګي ( ۹-۱۲د زیږون کال :)۲۰۰۳-۲۰۰۹
https://www.hwdsb.on.ca/secondary/plan-for-high-school
مرسته د انګلیسي د دوهمې ژبې په توګه په ابتدایي ښوونځیو او په څلورو ثانوي ښوونځیو کې شتون لري :ویسټډیل،
برني کسټیس ،ګیلنډیل ،او نورا فرانسیس هینډرسن.

د ماشوم پاملرنې موندل
د ماشومانو د پاملرنې مرکزونه د ماشومانو لپاره پاملرنه وړاندې کوي پداسې حال کې چې مور او پالر کار یا زده کړه
کوي.
د هیملټن ښار د ماشوم د پاملرنې لپاره مالي مرسته وړاندیز کوي ترڅو چه د ټیټ عاید کورنیو سره د دوی د ماشوم د
پاملرنې مصرف کې مرسته وکړي.
تاسو کوالی شئ په ټول ښار د ماشومانو د پاملرنې مرکزونه د همیلټن د ماشومانو پاملرنې راجسټرې له الرې وګورئ:
https://www.hamilton.ca/social-services/early-years-and-child-care-services/hamiltonchild-care-registry
په اونټاریو کې د ماشوم پاملرنې مختلف ډولونه شتون لري:
•
•
•
•

جواز لرونکی د ماشومانو د پاملرنې مرکز
کور جواز لرونکی ماشومانو پاملرونه
له ښوونځي څخه مخکې او له ښوونځي څخه وروسته پاملرنه
بې جوازه پاملرنه

د ماشومانو د پاملرنې مختلف ډولونو او د دوی د تنظیم کولو څرنګوالي په اړه ،د نورو معلوماتو لپاره ،یا ستاسو د
ماشومانو لپاره د جواز لرونکي ماشوم پاملرنې لټون کولو لپاره ،مهرباني وکړئ د اونټاریو د پوهنې وزارت ویبسایت ته
مراجعه وکرئ.
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د تحصیالت ارزیابی
تعلیمي او مسلکي وړتیاوې او معیارونه د یو هیواد څخه بل هیواد ته توپیر لري .تنظیم شوي مسلکونه او تجارتونه تاسو ته
اړتیا لري چې تاسو د والیتي تنظیم کونکي ادارې لخوا جواز ترالسه کړئ ترڅو په هغه مسلک کې کار وکړي .له همدې
سببه دا مهمه ده چې په کاناډا کې ستاسو وړتیا ارزیابی وشی.
د دې په منلو سره چې د جګړې له سببه بې ځایه شوي اشخاص ممکن د دوی زده کړې یا وړتیا ثابتولو لپاره محدود اسناد
ولري ،د نړیوال تعلیم خدماتو ( )WESګیټ وی پروګرام دا ډول اشخاصو ته د اعتباري ارزیابی خدمتونه وړاندې کوي،
په شمول د افغانان.
که غواړی د خپلو اسنادو د ارزیابی لپاره ضروری ګامونو په اړه او د نورو معلوماتو لپاره ،ددی ویب پاڼی څخه لیدن
وکړئ https://www.mohawkcollege.ca/new-to-canada-we-have-free-english-classes-and-
more/more-programs-and-services/ wes-gateway-program

ترانسپورت
د ښار شاوخوا ګرځیدو یا له ښار څخه بهر سفر کولو لپاره ډیری ترانسپورت اختیارونه موجود دی .د هیمیلټن په ښار کې
عامه بسونه او د بایسکل اختصاصی لینونه او همدارنګه نورو ښارونو ته د اورګاډي او بس خدمات موجود دی .عامه
ترانزیت د ویلچیر د السرسي وړ دی ،او د معلولیت لرونکو خلکو لپاره ځانګړي ترانسپورتي خدمتونه موجود دی.
د همیلټن سټریټ ریلوی ( )HSRزموږ د عامه ترانزیت خدمت دی  ،د بسونو سره چې په ټول ښار کې فعالیت کوي.
• د  HSRخدمت نقشه ،د بس مهالویش او کرایه لیدلو لپاره ،مهرباني وکړئ ددی ویب پاڼی څخه لیدن وکړئ
https://www.hamilton.ca/hsr-bus-schedules-fares
• تاسو د  HSRد سواری کولو لپاره پرستو کارت ته اړتیا لرئ ،په  www.prestocard.caکې موجود دی یا د
نورو معلوماتو لپاره  ۱-۸۷۷-۳۷۸-۶۱۲۳ته زنګ ووهئ .د هغو ځایونو لپاره چې تاسو کوالی شئ د پریسټو
کارت واخلئ ،ددی ویب پاڼی څخه لیدن وکړئ
https://www.prestocard.ca/en/find-an-outlet/customer-service-outlets
• د مشرانو ،ځوانانو او ټیټ عاید لرونکو اشخاصو لپاره تخفیف موجود دی.
•  HSRتر  ۱۲کلونو پورې د ماشومانو او د  ۸۰کالو څخه پورته اشخاصو لپاره وړیا دی.
معلول کسان چې نشي کوالی په منظم ډول د  HSRخدمت څخه کار واخلی ،کوالی شي  DARTSته السرسی
ومومي کوم چې په همیلټن کې د ویلچیر د السرسي وړ ټرانزیټ خدمت چمتو کوي .د ال زیاتو معلوماتو لپاره ددی ویب
پاڼی سخه لیدن وکړئ  https://www.dartstransit.com/#dartsServicesیا
.https://www.hamilton.ca/hsr-bus-schedules-fares/accessible-transit/darts
همیلټن په ټول ښار کې د بایسکل لینونو شبکه لري .تاسو کوالی شئ د ډیری بایسکل شریک ځایونو څخه یو بایسکل
کرایه کړئ .د زیاتو معلوماتو لپاره ،ددی ویب پاڼی څخه لیدن وکړئ https://hamilton.socialbicycles.com
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که تاسو غواړئ چې خپل موټر وچلوی ،د اونټاریو د موټر چلولو جواز او بیمه ضروری ده .د دې زده کولو لپاره چې
ستاسو د موټر چلولو جواز ترالسه کولو لپاره کوم ګامونه واخلئ ،د موټر چلوونکي السي کتاب او د موټر چلوونکي
ازموینې مرکزونو سره هم اړیکه ونیسئhttps://settlement.org/ontario/daily- :
life/transportation/driver-s-licence/how-do-i-get-an-ontario-driver-s-licence/
برسېره پردې ،که تاسو په خپل هیواد کې د موټر چلولو تجربه لرئ ،اونټاریو به دا تجربه په پام کې ونیسي او تاسو سره
به ژر تر ژره د موټر چلولو جواز ترالسه کولو کې مرسته کوي .نور معلومات لپاره ددی ویب پاڼی څخه لیدن وکړئ
https://drivetest.ca/licences/exchanges-foreign-licences/
 http://www.drivetest.caته مراجعه وکړئ ترڅو د آزموینې ثبت کړي.

تفریحګاه
د همیلټن ښار د ښار په اوږدو کې په ډیرو ځایونو  ،میدانونو  ،او مرکزونو کې د کورنیو اوسیدونکو لپاره د تفریحی
پروګرامونه او خدمتونه وړاندې کوی .په پروګرامونو کې د مالقات نه پرته دا پروګرامونه شامل دی (المبو وهل  ،آیس
سکیټینګ  ،خالص جم)  ،راجستر شوي الرښوونې برنامې (د المبو درسونه  ،د فټنس ټولګي  ،سپورت ټولګي)  ،او د
ټولنې برنامې (ګالف  ،په پارکونو کې برنامه کول).
•
•
•
•
•
•

د تفریحي مرکزونه او پروګرامونو په اړه عمومي معلومات https://www.hamilton.ca/recreation -
د مالقات پرته پروګرامونه https://www.hamilton.ca/recreation/drop-in-programs -
راجستر شوي پروګرامونه https://www.hamilton.ca/recreation/registered-programs -
د تفریح ځایونهhttps://www.hamilton.ca/recreation/locations :
د ګالف ځایونه https://www.hamilton.ca/golf-hamilton -
د پارک موندونکي وسیله تاسو ته رهنمایی کوي چې تاسو ته نږدې پارک کوم دی:
https://www.hamilton.ca/parks-recreation/parks-trails-and-beaches/parkfinder

• د تفریحی مرستې پروګرام د ټیټ عاید لرونکو اشخاصو او کورنیو لپاره وړیا پاسونه او یا تخفیف ورکوي .د نورو
معلوماتو لپاره ،ددی ویب پاڼی سخه لیدن وکړئ
https://www.hamilton.ca/recreation/recreation-assistance-program
• د هیملټن ښار تفریحي مرکز سره اړیکه ونیسئ:
بریښنالیکrecreation@hamilton.ca :
تلیفون ۹۰۵-۵۴۶-۲۴۲۴ :اکستنشن ۳۷۴۷
سپورټ هیملټن ،د همیلټن په ښارکښی د سپورت رسمي شورا ده .دا د همیلټن ټولنې ټولو غړو لپاره د سپورت او فزیکي
فعالیت په اړه معلومات او سرچینې چمتو کوي  ،په شمول د ماشومانو  ،ځوانانو  ،لویانو  ،روزونکو  ،رضاکارانو او د
 ۲۰۰څخه ډیر راجستر شوي سپورت سازمانونو ته مدیریت کوی.

• د ال زیاتو معلوماتو لپاره  www.sporthamilton.comته مراجعه وکړئ
بریښنالیک info@sporthamilton.com
هیلین ډاوني د هیملټن د سپورټ ولسمشر ته زنګ ووهئ ۹۰۵-۹۶۶-۵۴۹۸
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ارسلور متل ډوفاسکو ګراس روټس ساکر په ټیم هارټنز میدان کی د  ۵-۱۲کلونو ماشومانو لپاره د  ۱۰اونیو لپاره وړیا
فوټبال برنامه چمتو کوي .دا پروګرام د هغو ماشومانو لپاره دی چې په  ۱ ،۲ ،۳ ،۴بخش(د هیملټن ټیټ ښار) کې ژوند
کوي.
• د ال زیاتو معلوماتو او نوم لیکنې لپاره  www.hamiltongrassrootssoccer.comته مراجعه وکړئ.
بریښنالیک grassroots@hamiltonsoccer.net
په  ۹۰۵-۳۸۳-۰۲۸۸کې د جیسي تیوډورو  ،د ګراس روټس فوټبال اداري هم غږي کونکي ته زنګ ووهئ

د مشرانو لپاره منابع
په هیملټن کې د مشرانو لپاره خدمتونه او پروګرامونه موجود دی .د همیلټن عامه کتابتون د لویانو لپاره د ټولنې منابع لپاره
الرښود یوځای کړی چې د لویانو لپاره د برنامو او فرصتونو په اړه معلومات وړاندې کوي ترڅو ټولنې سره وصل شي او
همدارنګه مالي  ،استوګنځی  ،ترانسپورت  ،روغتیا او رواني روغتیا مالتړ ته د السرسي په اړه معلومات برابروی .ددی
ویب پاڼی څخه لیدن وکړئhttps://seniorshamilton.ca
 ۲۱۱اونټاریو تاسو سره د همیلټن په ګډون په ټول اونټاریو کې په ټولنو کې د پروګرامونو او خدماتو پیداکولو کې مرسته
کوي .دا وړیا ده او  ۲۴/۷موجود دی .تاسو کوالی شئ په  https://211ontario.caکې آنالین پروګرامونه لټون
وکړی یا په خپل تلیفون کې  ۲۱۱ډایل کړئ ترڅو د ټولنې رهنما سره خبرې وکړئ ۲۱۱ .په  ۱۵۰ژبو کې موجود دی.
• په هیملټن کې د مشرانو مرکزونو او کلبونو لیست لپاره ،ددی ویب پاڼی څخه لیدن وکړئ
https://www.hamilton.ca/recreation/senior-centres-clubs
• په همیلټن کې د کور یا ټولنې د پاملرنې د مالتړ لپاره  ،کور او د ټولنې د پاملرنې د مالتړ خدماتو ته د همیلټن -
نیاګارا  -هالدیمند  -برنت ) (CCSSڅخه لیدنه وکړهhttp://healthcareathome.ca/hnhb/en.

افغاني سازمانونه ،د عبادت ځایونه او دوکانونه
د داوطلبانو پر بنسټ قومی ټولنې په همیلټن کی تاسوته د ټولنی د خپلو تعلقاتو او اړیکو د احساس د زیاتولو لپاره مالتړ ،
پروګرامونه او فعالیتونه وړاندې کوی غړو اکثرأ ګډه ژبه او کلتور شریکوي.
په همیلټن کې سازمانونه  /ډلې:
•

د هملټن د افغانانو ټولنه:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/AfghanAssociationofHamilton :
تلیفون۹۰۵-۵۱۶-۳۰۵۰ :

• مک ماسټر د افغان محصلینو ټولنه:
وېب پاڼهhttps://msumcmaster.ca/initiative/mcmaster-afghan-students-association :
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afghan@mcmaster.ca :بریښنالیک
https://www.facebook.com/groups/mcmasterASA :فیسبوک

:د عبادت ځایونه
)• د همیلټن د مسلمانانو ټولنه (د غرنۍ جومات
https://hamiltonmosque.com :وېب پاڼه
https://www.facebook.com/muslim.association.hamilton :فیسبوک
۹۰۵-۳۸۳-۱۵۲۶ :تلیفون
1545 Stone Church Rd E, Hamilton, ON L8W 3P8 :پته
• د همیلټن ښار جومات
https://downtownmosque.com :وېب پاڼه
admin@downtownmosque.com :بریښنالیک
۹۰۵-۵۲۷-۷۳۷۱ :تلیفون
York Blvd, Hamilton, ON L8R 1Y6 221 :پته
• د ابراهیم جامع جومات
http://www.ibrahimjamemosque.ca :وېب پاڼه
ibrahimjamemosque@gmail.com :بریښنالیک
۹۰۵-۵۲۷-۲۳۹۲ :تلیفون
778 King St. East, Hamilton, ON, L8M 1A6, Canada :پته
د هملټن افغان اسالمي او کلتوري مرکز

•

https://aicch.wildapricot.org :وېب پاڼه
info@aicch.com :بریښنالیک
۹۰۵-۳۹۳-۵۸۹۱ :تلیفون
644 Barton St E. Hamilton, ON L8L 3A2 :پته
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:د خوراکي توکو پلورنځي
• سمیر سوپر مارکیټ
؛750 Upper James St, Hamilton, ON L9C 3A2 :پته
800 Queenston, Stoney Creek, ON L8G 1A7
• ایسترن فود مارکیت
920 Upper Wentworth St, Hamilton, ON L9A 5C5 :پته
• تاج محل سوپر مارکیټ
77 James St N, Hamilton, ON L8R 2K3 :پته
• فیاض حالل مییت ایند ګروسری
90 Wellington St N #105, Hamilton, ON L8R 1N1 :پته
• د فارم هاؤس سوپر مارکیټ ایند حالل مییت
King William St, Hamilton, ON L8R 1B2 254 :پته
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