ویرایش دهم

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای
بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت .مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت ()Trust Way Immigration Services
شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره  BC1268598و در اداره مهاجـرت کانـادا به
شـماره  R506959بـه ثبت رسـیده اسـت.

مهاجرت به کانادا

تحصیل در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات

کســب و کار موفــق و زندگــی

را بــرای خــود و خانــواده خــود در

آموزشـی جهان تحصیـل کنید.

کانادایــی در یــک قــاب.

کانــادا بنــا کنیــد.

ویزای کانادا

اخبار مهاجرت

به مقصـد بیاندیشـید ،راه خودش را

بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا

به شـما نشـان خواهد داد.

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده.

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا
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ارتباط با دفـاتر ایـران
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ارتبـاط با دفاتر کانـادا
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(ونکوور و ریچموند)
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد

کردهانـد؟

پروندههای موفق

صرفه جویی در وقت

آمــــــار پرونـــــدههــــای موفــــــق ما

ما ارزش ویــژهای برای وقـــت مشتـــریان خود

باالســــت!

قائــــل هستیـــم!

مشـاوریـن قانــوین

توجــه به جـزئی ــات

تراست توسط مشاورین قانونی مهاجرت کانادا و

توجــه به جزئیـات ،عامـــل تمـــایز ماســـت!

عضو انجمن  ICCRCاداره میشود!

نمـاینده رسـیم

پیشنهاد بهرتینها

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی

مختلف در کانادا هستیم!

به ضـــرر خودمـــان!

تج ـ ــربه وکــال

در دس ــرتس

وکالـــت پرونـدههـا با توجـه به تجربه

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

قبلی وکال پذیرفتهمیشود!

به روزترین اطالعات

هم ــراه شم ـ ــا

وکالـــت پرونـدههـا با توجـــه به تجربه قبلی وکال

مشاورین تراست در تمام مراحل مهاجرت

پذیرفتهمیشود!

به کانادا همراه شما هستند!

بزرگتـرین افتخـاری که در طـول سـالها خدمـت رســـانی کسـب کردهایـم،
لبخند رضایت مشـــتریان اســـت .مجموعه تراســـت به خود میبالد که مشـــتریانش خدماتی منحصر
به فـــرد را دریافت میکنند و این بزرگترین افتخار و دلگرمی تیم موسســـه مهاجرتی تراســـت اســـت.

در جریان باشید!
تراست را برای اطالع از آخرین اخبار و اطالعات مهاجرتی در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
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تمامــی حقــوق مــادی و معنــوی ایــن کتــاب متعلــق بــه موسســه مهاجرتــی تراســت بــوده
و هــر گونــه کپــی بــرداری و اســتفاده از آن جهــت امــور تجــاری ،پیگــرد قانونــی دارد.

تـورنتــو

ORONTO

صفحه 6

T

تورنتـــو یکـــی از شـــهرهای کاناداســـت کـــه در انتاریـــو واقـــع شـــده اســـت.
انتاریـــو یکـــی از ایالتهـــای مرکـــزی در کاناداســـت .تورنتـــو بـــا 2.600.000

بهتـرین رستــوران ها

نفـــر جمعیـــت ،شـــلوغترین شـــهر کانـــادا محســـوب میشـــود.

●فیشو

تورنتـــو از لحـــاظ اقتصـــادی جـــزء ده شـــهر برتـــر در دنیاســـت و بـــه دلیـــل

●تاندم

داشـــتن فرصتهـــای شـــغلی متنـــوع و بســـتر مناســـب بـــرای ایجـــاد
شـــغلهای جدیـــد ،بـــه اولیـــن مقصـــد مهاجریـــن بـــه کانـــادا تبدیـــل

فستیـــوال ها

شـــده اســـت.

●فستیوال وینترلیشس
●فستیوال اسپرت مـن

جاذبــه های دیــدنی
●موزه سلطنتی انتاریو

دانشگــاه های تورنتو
●دانشگــاه  :یورک ،ریرسون ،تورنتو و ترنت

درآمــد و هزینـــه مسکــن

●اکواریوم ریپلی
●بـرج سـی ان

●متوسط حقوق خالص ماهانه 4306 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  800تا  1400دالر کانادا

کـد تلفــن تورنتو

مزایـــای زندگـی

●416

ی دهند.
● بیشتر جمعیت تورنتو را مهاجرین تشکیل م 
●جزء ده شهـــر برتـر در دنیـا از لحـاظ اقتصــادی

آب و هـــوا
در فص ــل زمس ــتان ،ه ــوا در تورنت ــو بس ــیار س ــرد و خش ــک ش ــده و وزش
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+25

-12

جـوالی

ژانـویه

بـــاد را نیـــز میتـــوان بـــه عنـــوان یکـــی از فاکتورهـــای آب و هوایـــی
در ایـــن شـــهر ذکـــر کـــرد .بـــه طـــور کلـــی آســـمان تورنتـــو در بیشـــتر
روزهـــای ســـال ابـــری اســـت.

ونکـــوور

ANCOUVER

صفحه 7

V

ونکوور یکی از شهرهای غربی کانادا است که در جنوب غرب بریتیش کلمبیا واقع
شده است .این شهر بین کوهستانهای رانگ و اقیانوس آرام قرار گرفته است.

بهتـرین رستــوران ها

در بیشــتر رنکینگهای جهانی ،ونکوور به عنوان یکی از شهرهای برتر در دنیا از

●هایدا

لحاظ استانداردهای زندگی معرفی میشود.

●انالنا

دانشگــاه ها

فستیـــوال ها
●ماراتن بی ام او

●بریتیش کلمبیا

●جشن روشنایی

●سایمون فریزر

●فستیوال شکوفههای گیالس

●دانشگاه کاپیالنو

درآمــد و هزینـــه مسکــن

جاذبــه های دیــدنی

●متوسط حقوق خالص ماهانه 4541.85 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)

● پارک های فرد وایت الیو

●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  1300تا  2400دالر کانادا

●ساختمان پارلمان

مزایـــای زندگـی
●قرار گرفتــن در یک محیط تمیز را میتوان به عنــوان یکی از مهمترین
ویژگیهای زندگی در ونکوور برشمرد .ونکوور به دلیل نزدیک بودن به امریکا
شــهر مناسبی برای سکونت مهاجرینی است که قصد رفت و آمد به امریکا را
دارند .شما میتوانید با  45دقیقه رانندگی به ایاالت متحده آمریکا برسید.

آب و هـــوا
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+30

-9

جـوالی

ژانـویه

بعد از ویکتوریا ،ونکوور بهترین شــهر کانادا از لحاظ آب و هوایی محسوب
میشود و مردم آسیا که اکثرا به سرمای شدید عادت ندارند راحتتر میتوانند
خود را با آب و هوای ونکوور سازگار کنند.

مونتـــرال
ONTREAL

صفحه 8

M

مونتـــرال بزرگتریـــن و پرجمعیتتریـــن شـــهر در ایالـــت کبـــک اســـت.
ایـــن شـــهر چهارصـــد و ســـی و یـــک هـــزار کیلومتـــر مســـاحت دارد و 1.78

بهتـرین رستــوران ها

میلیـــون نفـــر جمعیـــت دارد.مونتـــرال بـــه پایتخـــت فرهنگـــی در کانـــادا

●فیشو

شـــهرت دارد.

●تاندم

همچنیـــن شـــهر مناســـبی اســـت بـــرای تجـــار بـــه ایـــن دلیـــل کـــه مرکـــز

فستیـــوال ها

انجـــام مبـــادالت تجـــاری در ایالـــت کبـــک اســـت.

●فستیوال دانس موزیک
●فستیوال بینالمللی جاز

دانشگــاه هـای مونتـــرال

جاذبــه های دیــدنی

●دانشگــاه مونترال ،دانشگاه کبک مونترال
●دانشگــاه مک گیل ،دانشگاه کنکوردیا

●باغ گیاه شناسی مونترال
●منطقه مونترال قدیم

درآمــد و هزینـــه مسکــن

●موزه هنـرهای زیبـا

●متوسط حقوق خالص ماهانه 3153 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)

کـد تلفــن مونترال

●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  1000تا  1650دالر کانادا

●514

مزایـــای زندگـی

●438

●نسبت به شهرهایی مانند تورنتو و ونکوور یک شهر آرام و دنج محسوب
میشود.
●مونترال کانون فعالیتهای اقتصادی در ایالت کبک است.

گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+27

-7

جـوالی

ژانـویه

آب و هـــوا
در مونترال تابستان گرم و طوالنی است .در فصل زمستان بارش برف زیاد و
اغلب هوا ابری همراه با وزش باد است.

کبـــک

UEBEC

صفحه 9

Q

کبـــک یکـــی از ایـــاالت کانـــادا اســـت کـــه شـــهر مرکـــزی آن شـــهر کبـــک و

بهتـرین رستــوران ها
●روتیسری هابرت

بزرگتریـــن شـــهر آن ،مونتـــرال اســـت .در کانـــادا ســـاکنین ســـایر ایـــاالت،
انگلیســـی زبـــان هســـتند امـــا در کبـــک ،مـــردم اغلـــب بـــه زبـــان فرانســـه
صحبـــت میکننـــد و زبـــان رســـمی نیـــز فرانســـه اســـت .کبـــک  542هـــزار

●سـوشی تاکسی

نفـــر جمعیـــت دارد.

●میزو النگ

فستیـــوال ها
●فیلم مونترال (بین المللی)
●جاز مونترال (بین المللی)

دانشگــاه ها و کالــج هـای کبک
●دانشگــاها :مکگیل ،مونترال ،الوال ،شربروک
●کــالج ها :لسل ،داوسون

●فستیوال برف

جاذبــه های دیــدنی

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 2954 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)

●باغ گیاه شناسی مونترال

●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  630تا  1000دالر کانادا

●آبشـار مونمورانسـی

مزایـــای زندگـی

کـد تلفــن کبک

●جمعیت کبک نسبت به مساحت آن متعادل است به همین دلیل زندگی

●581

در کبک همراه آرامش است.

●418

●سیستم حمل و نقل عمومی راحت ،مدرن و پیشرفته

آب و هـــوا
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+19.3

-12.8

ژوئن

ژانـویه

اگ ــر در فص ــل به ــار ب ــه کب ــک س ــفر کنی ــد بدانی ــد ک ــه س ــاکن بهش ــت
شـــدهاید .در فصـــل بهـــار هـــوا در کبـــک بســـیار روحنـــواز و متعـــادل
اس ــت .تابس ــتان در کب ــک کم ــی گ ــرم و ش ــرجی اس ــت .زمس ــتان س ــرد
اســـت ولـــی آزاردهنـــده نیســـت.

کلگـــری

ALGARY

صفحه 10

C

کلگری یکی از شــهرهای ایالت آلبرتا اســت که در نقطه اتصــال رود بو و البو
قرارگرفته است .کلگری با یکمیلیون و سیصد هزار نفر جمعیت ،چهارمین شهر

بهتـرین رستــورانها

بزرگ در کانادا محسوب میشــود .کلگری هشتصد و بیستوپنج کیلومترمربع

●ورو بسترو مدرن

مساحت دارد.

●تن فوت هنری

در حال حاضر نرخ بیکاری در کلگری به نســبت سایر استانها در کانادا بیشتر

●اپریتیوو

اســت .هزینه زندگی در کلگری به نسبت شهر ســاحلی همسایه یعنی ونکوور
پایینتر است.

فستیـــوال ها
●بالسفست

دانشگــاه ها و کالــج هـای کلگــری

●تست کلگری

●دانشگــاه مانت رویال

●اتافست

●دانشگــاه کلگری

جاذبــه های دیــدنی
●باغ وحش کلگری

●متوســـط حقـــوق خالـــص ماهانـــه 4306 :دالر کانـــادا (بعـــد از کســـر

●پارک میراث باستانی

مالیـــات)

●پارک المپیک کانادا

●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  1000تا  1500دالر کانادا

●پارک جزیره پرینس

مزایـــای زندگـی

کـد تلفــن کلگــری

●جوانترین شهر کانادا ازلحاظ رده سنی ساکنین

●825

●یکی از تمیزترین شهرها در کانادا

گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+23

-18

آگوست

درآمــد و هزینـــه مسکــن

ژانـویه

آب و هـــوا
در کلگ ــری معم ــوال ً ه ــوا آفتاب ــی اس ــت حت ــی در فص ــل زمس ــتان .جال ــب
اس ــت بدانی ــد ک ــه بیش ــتر بارندگیه ــا در فص ــل تابس ــتان رخ میده ــد.
همچنی ــن کلگ ــری ش ــهری اس ــت ک ــه در آن وزش ب ــاد زی ــاد اس ــت.

اتــــاوا

TTAWA

صفحه 11

O

ات ــاوا پایتخ ــت کان ــادا اس ــت ک ــه در س ــاحل جنوب ــی رودخان ــه ات ــاوا ق ــرار

بهتـرین رستــوران ها

گرفتــه و از لحــاظ وســعت ،چهارمیــن شــهر بــزرگ در ایــن کشــور محســوب
میشـــود .ایـــن شـــهر نزدیـــک بـــه یـــک یـــک میلیـــون و ســـیصد و نـــود

●سوکا کیچن

هـــزار نفـــر را در خـــود جـــای داده اســـت .ایـــن شـــهر ،دو هـــزار و هفتصـــد

●چیز فطیما

و نـــود کیلومتـــر مربـــع مســـاحت دارد.

●جزلینگ

فستیـــوال ها

دانشگــاه هـای اتاوا

●فستیوال بینالمللی فیلم

●دانشگــاه اتــاوا

●فستیوال موسیـقی زنده

●دانشگــاه کارلتون

●فستیوال فرانکو

جاذبــه های دیــدنی

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 3955 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)

●گالری ملی کانادا

●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  1250تا  2100دالر کانادا

●ساختمان پارلمان
●کانال ردیو

مزایـــای زندگـی

کـد تلفــن اتاوا

●این شهر چهاردهمین شــهر در دنیا از لحاظ برخورداری از استانداردهای
زندگی می باشد.

●613

●اتاوا یکی از مراکز تکنولوژی در کانادا است.

آب و هـــوا
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+26

-27

ژوئن

ژانـویه

اتـــاوا از آب و هـــوای شـــبه قـــارهای برخـــوردار اســـت .بدیـــن معنـــا کـــه
در تابســتان هوا گرم و شرجی و در زمســـتان بســـــیار ســـــرد اســـــت.
شـــدت بارندگـــی بـــرف در اتـــاوا حتـــی نســـبت بـــه تورنتـــو هـــم بیشـــتر
اس ــت.

شـارلـو تتـاون

HARLOTTETOWN

صفحه 12

C

شـــارلوت تـــاون بزرگتریـــن شـــهر در جزیـــره پرینـــس ادوارد کاناداســـت.
موقعیـــت بســـیار مناســـب ایـــن شـــهر در بیـــن تمـــام شـــهرهای کانـــادا آن

بهتـرین رستــوران ها

را بـــه یـــک مـــکان جـــذاب بـــرای مهاجریـــن تبدیـــل کـــرده اســـت.

●دینینگ وید کینگز

شـــارلوت تـــاون  44.33کیلومتـــر مربـــع مســـاحت و  36000نفـــر جمعیـــت

●اشـن ویـو

دارد.

فستیـــوال ها
●فستیوال موسیقی و تئاتر

دانشگــاه های شارلوت تاون

●فستیوال غذاهای دریایی

●دانشگــاه پرنس ادوارد

جاذبــه های دیــدنی

درآمــد و هزینـــه مسکــن

●اسپیرینگ پارک

●متوسط حقوق خالص ماهانه 2538 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)

●پارک ویکتـوریا

●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  900تا  1200دالر کانادا

●موزه آپتان

کـد تلفــن شـارلوتتاون
●704

مزایـــای زندگـی
●بــه دلیــل جمعیــت کــم توزیــع ثــروت و امکانــات بــه بهتریــن شــکل در
میــان ســاکنین شــهر صــورت میگیــرد.
●مردمــی مهربــان و خوشبرخــورد دارد ،بــه همیــن دلیــل راحتتــر
میتوانیــد بــه محیــط جدیــد زندگــی عــادت کنیــد.

آب و هـــوا
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+19

-7

جـوالی

ژانـویه

در حال ــت کل ــی م ــی ت ــوان گف ــت ش ــارلوت ت ــاون دارای زمس ــتان ه ــای
ســـرد همـــراه بـــا بـــارش ســـنگین بـــرف و تابســـتان هـــای معتـــدل و
ت ــا ح ــدی گ ــرم اس ــت .از آنجای ــی ک ــه در مج ــاورت دری ــا ق ــرار گرفت ــه،
دارای بـــاد هـــای متوالـــی و بعضـــا طوفـــان اســـت.

پرنس ادوارد آیلند

صفحه 13

P

RINCE EDWARD ISLAND

پرنس ادوارد آیلند یکی از ایاالت کانادا اســت که از جزیرههای پرنس ،کویینز و
کینگز تشکیلشده است .طبق سرشماری انجامشده در سال  ،2020پرنس ادوارد

بهتـرین رستــوران ها

آیلند 159.625 ،نفر جمعیت دارد .مساحت این ایالت 5.660،کیلومترمربع است.
پرنس ادوارد آیلند ،کوچکترین ایالت در کانادا و مرکز آن ،شــهر شارلوتتاون

●The Gahan house

است .جزیره پرنس ادوارد آیلند در خلیج سینت الرنس و در ساحل شرقی کانادا

●Famous papers

قرار دارد .این جزیره در مجاورت اقیانوس اطلس واقعشــده است .زبان رسمی

●Ta-ki sushi

در پرنس ادوارد آیلند ،انگلیســی است اما برخی از ساکنین به زبان فرانسه نیز
صحبت میکنند.

فستیـــوال ها

دانشگـاه ها و کالـج هـای پرنس ادوارد آیلند

●موسیقی و تئاتر
●غذاهای دریایی

●دانشگــاه UPEL
●کـالج جامعه ایالتی

جاذبــه های دیــدنی

●کـالج هلند

●پارک ویکتوریـا

درآمــد و هزینـــه مسکــن

●اسپیرینگ پارک
●موزه آلبرتن

●کمتـریـن دستمـزد در ایـن استـان 9 :دالر کانادا در ساعت

کـد تلفــن پرنس ادوارد آیلند

●هــزینـه اجـاره آپارتمــان یک خـوابـه :از  900تا  1300دالر کـانادا

مزایـــای زندگـی

●902

●خوش آب و هوا به دلیل مجاورت با اقیانوس اطلس
●توسعه صنایع مختلف از جمله کشاورزی و ماهیگیری
●وضعیت مطلوب استانداردهای زندگی
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+34

-11

جـوالی

ژانـویه

آب و هـــوا
دمای هوا در بهار  8تا  ،22دمای هوا در تابستان  20تا  ،34دمای هوا در پاییز
 8تا  ،22دمای هوا در زمستان  -3تا -11است که در آن وزش باد زیاد است.

هلیفکس
ALIFAX

صفحه 14

H

هلیفک ــس مرک ــز ایال ــت ن ــوا اس ــکاتیا در کاناداس ــت .هلیفک ــس در منطق ــه
تاریخ ــی میکم ــاخ و در ش ــرق مونت ــرال ق ــرار گرفت ــه اس ــت .ای ــن ش ــهر 419

بهتـرین رستــوران ها

ه ــزار کیلومت ــر مرب ــع مس ــاحت دارد و جمعیت ــی در ح ــدود  431ه ــزار نف ــر

●پرس گنگ

را در خ ــود ج ــای داده اس ــت.

●ادنا

فستیـــوال ها

دانشگــاه های هلیفکس

●جشنواره باسکر

●دانشگــاه مانت ساینت وینسنت
●دانشگــاه ساینت ماری

جاذبــه های دیــدنی

●دانشگــاه کـینگ کـالج

●پارک پوینت پلزنت

●دانشگــاه دا لهـاز ی

●کلیسای پالزانگلیکن
●جزیره مک نبز

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 3224 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)

کـد تلفــن هلیفکس

●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  1200تا  1600دالر کانادا

●782

مزایـــای زندگـی
●اگر برای زندگــی در تورنتو و ونکوور توانایی مالی ندارید بهترین شــهر
پیشنهادی ،هلیفکس است.
● دسترسی به مراکز درمانی و بیمارستانهای مجهز.

گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+23

-7

ژوئن

ژانـویه

آب و هـــوا
در ماه جوالی خورشــید به مدت  9ســاعت بر شــهر میتابد .نوامبر نیز با
برخــورداری از  100میلیمتر بارندگی مرطوبترین ماه در ســال محســوب
میشود .در ماه آگوست دمای ساحل هلیفکس  17درجه است.

لنــدن (کـانـادا)

صفحه 15
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لنــدن شــهری در جنوبغربــی اســتان انتاریــو کشــور کانــادا میباشــد .ایــن

شــهر بــر روی داالن کببســیتی  -وینــدزور بــا جمعیتــی بالــغ بــر  404هــزار

بهتـرین رستــوران ها

نفــر ،واقعشــده اســت.

●Waldo’s on King

لنــدن از لحــاظ تعــداد پارکهــا و مناطــق ســبز گســترده در منطقــه ،بــه یکــی

●David’s Bistro

از معروفتریــن شــهرهای کانــادا تبدیــل شــده اســت.

شــهر لنــدن اســتان انتاریــو قطــب فســتیوالهای موســیقی و گالر یهــای

فستیـــوال ها

هنــری میباشــد.

●فستیوال جهانی موسیقی
ن فست ()Sunfest
●سـا 

دانشگــاه ها و کالــج هـای لندن کانادا

●جشنواره دنده لندن

●دانشگــاه وسترن انتاریو

جاذبــه های دیــدنی

●کــالـج فـنشـاو

●موزه کودکان لندن

درآمــد و هزینـــه مسکــن

●ویکتـوریـاپارک

●متوسط حقوق خالص ماهانه 3768 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)

کـد تلفــن لندن کانادا
●226

●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  900تا  1500دالر کانادا

مزایـــای زندگـی
●امکانات تحصیلی فوقالعاده و امکانات بهداشتی و فرهنگی عالی
●پارکهای بزرگ و زیبا

آب و هـــوا
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+21

-9

جـوالی

ژانـویه

دارای آبوهـــوای مرطـــوب قـــارهای اســـت .تابســــتانهای شـــهر لنـــدن
گـــرم و مرطـــوب و زمســـتانهای آن بســـیار ســـرد اســـت .بـــارش بـــرف
بـــه طـــور متوســـط بـــه  194ســـانتیمتر در ســـال میرســـد.

رجـاینـا
EGINA

صفحه 16
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رجاینـــا مرکـــز ایالـــت ساســـکاچوان کانـــادا اســـت کـــه تقریبـــا  228000نفـــر

بهتـرین رستــوران ها
●بر یهاس کانادایی

جمعی ــت و  180کیلومت ــر مرب ــع مس ــاحت دارد .رجاین ــا بع ــد از ساس ــکاتون
بزرگتریـــن شـــهر در ایالـــت ساســـکاچوان محســـوب میشـــود .رجاینـــا
بـــا توجـــه بـــه قابلیتهـــای متعـــددی کـــه در حوزههـــای مختلـــف دارد

●سیام آدنتیک

بـــه یکـــی از مقاصـــد جـــذاب بـــرای مهاجریـــن تبدیـــل شـــده اســـت.

فستیـــوال ها
●تئاتر رجاینا (بینالمللی)
●بیر باکن بندز

دانشگــاه های رجاینا

●مید وینتر

●دانشگــاه رجاینا

جاذبــه های دیــدنی
●موزه سلطنتی ساسکاچوان

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 3.355 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)

●پارک واسکانا سنتر

●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  850تا  1500دالر کانادا

کـد تلفــن رجاینا

مزایـــای زندگـی

●306

●مالیاتی که از ســوی سیاســتگذران و مدیران شهری تعیین میشود به
نسبت ایاالت دیگر زیاد نیست.

آب و هـــوا
رجاینـــا در بیـــن شـــهرهای کانـــادا از آب و هـــوای قـــارهای برخـــوردار
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+20

-15

جـوالی

ژانـویه

اســـت .تابســـتانها در ایـــن شـــهر گـــرم و زمســـتان ســـرد اســـت.
معمـــوال در طـــول ســـال 389 ،میلیمتـــر بارندگـــی دارد.

سـنت جـان

AINT JOHN

صفحه 17

S

ســنت جان یک شــهر بندری و قدیمیترین شــهر کانادا اســت که در ایالت
نیوبرانزویک کانادا و در کنار اقیانوس آرام قرارگرفته است.

بهتـرین رستــوران ها

با توجه به تمرکز نســبی صنایع نفت و گاز در سنت جان و احداث مراکز صنعتی

●استیمرز البستر

مرتبط با استخراج و پاالیش نفت در این منطقه ،سنت جان را میتوان بهعنوان

●اربن دیلی

یکی از مراکز مهم اقتصادی در کانادا معرفی نمود.

●تای فو

فستیـــوال ها

دانشگــاه ها و کالــج هـای سنت جان

●فستیوال شکسپیر

●دانشگــاه مانت الیسون
●دانشگــاه نیوبرانزویک

جاذبــه های دیــدنی

●دانشگــاه یـورک ویـل

●پارک ایروینگ سنت جان

درآمــد و هزینـــه مسکــن

●خیابان پرنسس ویلیام
●بازار سنت جان

●متوسط حقوق خالص ماهانه 2498 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  750تا  1200دالر کانادا

کـد تلفــن سنت جان

مزایـــای زندگـی

●506

●وجود منابع طبیعی با ارزش به عنوان مثال  50درصد نفت ســبک کانادا
در سنت جان استخراج می شود.
●نرخ رشد اقتصادی باالیی در سالهای اخیر داشته است.

آب و هـــوا
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+30

-8

جـوالی

ژانـویه

ســنت جان یکی از شهرهایی است که با داشــتن آبوهوای استوایی محل
مناسبی برای زندگی مهاجرین محسوب میشود .اگر تحمل سرمای زمستان
در کانادا برایتان مشکل است زندگی در سنت جان بهترین گزینه خواهد بود.

ساسکـاتون

ASKATOON

صفحه 18

S

ساســـکاتون هفدهمیـــن شـــهر بـــزرگ در کانـــادا محســـوب میشـــود.

بهتـرین رستــوران ها
●ایدن کیچن

ساســـکاتون نزدیـــک بـــه دویســـت و هفتـــاد هـــزار نفـــر جمعیـــت را در
خـــود جـــای داده اســـت .ساســـکاتون دویســـت و بیســـت و هشـــت هـــزار
متـــر مربـــع مســـاحت دارد.

●تاورنا
●مـانو

دانشگــاه ها و کالــج هـای ساسکاتون

فستیـــوال ها

●دانشگــاه :رجینـا ،سـاسکـاچـوان

●وینتر شاینز

●کالج ها :کمپین کالج ،لودر کالج ،توماس کالج

●سینر جـی
●هریتج

درآمــد و هزینـــه مسکــن

جاذبــه های دیــدنی
●موزه وسترن دویلپمنت

●متوســـط حقـــوق خالـــص ماهانـــه 3413 :دالر کانـــادا (بعـــد از کســـر
مالیـــات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  800تا  1400دالر کانادا

●وان اسکیویـن پـارک
●بازار کشاورزان

مزایـــای زندگـی

کـد تلفــن ساسکاتون
●306

● از خدمــات درمانــی رایــگان البتــه بــه شــرط داشــتن کارت ســامت
ساســکاتون برخــوردار میشــوید.
●هزینه مسکن ،خوراک و مالیات تقریبا ارزان محسوب میشود.

آب و هـــوا
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+35

-35

جـوالی

ژانـویه

ساســـکاتون یکـــی از پربارانتریـــن شـــهرهای کاناداســـت .در ایـــن
شــهر هــر چهـــار فصــل قابــل مشاهـــده اســت .در فصــل تابســتان گــرم
در بهــار معتــدل اســت .زمستـــان در ایــن شهـــر بسیـــار ســـرد اســت.

ویکتـوریا

ICTORIA

صفحه 19

V

ویکتوریـــا هشـــتمین جزیـــره بـــزرگ در دنیـــا و پایتخـــت ایالـــت بریتیـــش
کلمبیـــا اســـت کـــه در غـــرب کانـــادا قـــرار گرفتـــه و هفتمیـــن شـــهر

بهتـرین رستــوران ها

پرجمعیـــت در کانـــادا محســـوب میشـــود .مســـاحت ویکتوریـــا 19.47

●رد فیش بلو فیش

کیلومتـــر مربـــع و جمعیـــت آن در ســـال  92 ،2020هـــزار نفـــر اســـت.تراکم

●استیج

جمعیـــت آن  1.6نفـــر در هـــر کیلومتـــر اســـت.

●فینــز

فستیـــوال ها

دانشگــاه هـای ویکتوریا

●فستیوال فرهنگ -بومی

●دانشگــاه ویکتوریا

●فستیوال بین المللی جاز

●دانشگــاه کلــاب

●فستیوال روز کانادا

جاذبــه های دیــدنی

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 3632 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)

●ساختمانهای پارلمانی

●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  1300تا  2100دالر کانادا

●قصر کرایادارچ
●بوچارت گاردنز

مزایـــای زندگـی

کـد تلفــن ویکتوریا

● کیفیت باالی زندگی طبق استانداردهای جهانی

●250

●

وجـود موقعیـتهـای متنـوع شغلـی

آب و هـــوا
در تابســـتان ،ویکتوریـــا گـــرم اســـت امـــا معمـــوال دمـــای هـــوا باالتـــر از
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+25

+7

جـوالی

ژانـویه

 30درجـــه نخواهـــد بـــود .ایـــن شـــهر در فصـــل پاییـــز بارانـــی میشـــود
و معمـــوال  147میلیمتـــر بارندگـــی دارد .بـــارش بـــرف و ســـرمای هــــوا
در فص ــل زمستـ ــان متع ــادل اس ــت.

وینـدزور

INDSOR

صفحه 20

W

وینـــدزور در جنـــوب آنتاریـــا و در نزدیکـــی شـــهر دیترویـــت آمریـــکا قـــرار
گرفت ــه اس ــت و اغل ــب م ــردم در ای ــن ش ــهر از پی ــروان کاتولی ــک هس ــتند.

بهتـرین رستــوران ها

ای ــن ش ــهر نزدی ــک ب ــه  234000ه ــزار نف ــر جمعی ــت و  146کیلومت ــر مرب ــع

●ادی بیسترو

مســـاحت دارد.

●میـزو النگ

وینـــدزور یـــک شـــهر تمیـــز اســـت و شـــما از قـــدم زدن در خیابانهـــا و

●سوکیو

اماکـــن عمومـــی در ایـــن شـــهر لـــذت خواهیـــد بـــرد.

فستیـــوال ها
دانشگــاه های ویندزور

●فستیوال غذاهای خیابانی
●فستیوال بینالمللی فیلم

●دانشگــاه ویندزور

●فستیوال پرندگان

درآمــد و هزینـــه مسکــن

جاذبــه های دیــدنی

●متوسط حقوق خالص ماهانه 2665 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)

●مرکز Caesars Windsor

●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  800تا  1200دالر کانادا

●کلیسای باپتیست

مزایـــای زندگـی

●پـل دیتـرویـت

●به دلیل نزدیک بودن به آمریکا از امکانات زیادی برخوردار است.

کـد تلفــن ویندزور

●ویندزور شهری زیبا با تنوع مسکن بسیار زیاد است.

●519

آب و هـــوا
وینـــدزور یکـــی از شـــهرهای مرطـــوب قـــارهای در کاناداســـت کـــه در آن
هـــر چهـــار فصـــل قابـــل مشـــاهده اســـت .تابســـتانها در وینـــدزور

گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+22

-5

جـوالی

ژانـویه

گ ــرم و مرط ــوب و زمس ــتان ،س ــرد اس ــت .ب ــارش ب ــاران نی ــز تقریب ــا در
تمـــام فصـــول صـــورت میگیـــرد.

وینیپــگ

W

INNIPEG

صفحه 21

وینیپــگ با  749,534نفــر جمعیت و  464.8کیلومتر مربع مســاحت ،یکی از
بزرگترین شهرهای ایالت مانیتوبا در کانادا است.

بهتـرین رستــوران ها

وینیپگ از لحاظ سرعت رشد اقتصادی جایگاه سوم را در کانادا به خود اختصاص

●پیسانت کوکری

داده است.

●برنستینز دیـلی

تولید ،ارائه خدمات ،ســرمایهگذاری و رونق بازار مســکن رشــد اقتصادی را به
همراه داشته است.

فستیـــوال ها
●فستیوال فرسویت

دانشگــاه ها

●فستیوال دو ویاگر

●دانشگــاه مانیتوبا

●فستیوال فک

●دانشگــاه وینیپگ

جاذبــه های دیــدنی
● پارک های فرد وایت الیو

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 3033 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)

●ساختمان پارلمان

●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  800تا  1200دالر کانادا

کـد تلفــن وینیپگ

مزایـــای زندگـی

●204

●برای راه اندازی کسب و کار و بیزینس ،وینیپگ یکی از ارزانترین شهرها
در کانادا محسوب میشود.
●به دلیل وجود شــرایط اقتصادی مناســب ،اکثر مردم در این شهر قدرت
خرید خانه دارند.

گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+16

-14

جـوالی

ژانـویه

آب و هـــوا
زمســتان در وینیپگ نسبتا سرد اســت و بارش برف را در  132روز میتوان
مشاهده کرد .وزش باد ســاالنه نیز یکی دیگر از ویژگیهای آب و هوایی در
وینیپگ است.

دیگبی
IGBY

صفحه 22

D

دیگبی شهرستانی جذاب در جنوب غربی نوا اسکوشیا است که به دلیل بهرهمندی

بهتـرین رستــوران ها

از مکانهای توریســتی جذاب به مقصدی بینظیر برای عالقمندان به فرهنگ،

تاریخ و ماهیگیری تبدیل شده است.

دیگبی برای تحصیل برای افرادی مناســبتر اســت که قصــد تحصیل به زبان

●The Crow’s Nest

فرانســوی داشته باشند .دانشــجویان میتوانند در برخی از رشتههای پرتقاضا

●Shoreline Restaurant
●Fundy Restaurant and Bar

فستیـــوال ها
●جشنی  3روزه صنعت ماهیگیری
●کارناوال گیالس
●رالی موتورسواری Whalf Rat Ralley

جاذبــه های دیــدنی
●هتل تفریحی ساحلی Digby Pines
●جزایر زیبای  Longو Brier
●ساحل Sandy Cove

در دنیا نظیر شــیمی ،هنر ،فیزیک و پیش دامپزشــکی در این شهرستان ادامه

تحصیل دهند.

دانشگــاه ها
●دانشگا ه سینت آن

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 3666 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  500تا  800دالر کانادا

مزایـــای زندگـی
●دیگبی در نگاه اول منطقهای کوچک به نظر میرسد؛ اما بسیاری از نواحی
جذاب گردشــگری به همراه اماکن تاریخی ،مناظر شــگفت انگیز و غذاهای
خوشمزه دریایی را به راحتی و با کمی جستجو میتوان در دیگبی یافت.

آب و هـــوا
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+17.4

-2.9

آگوست

ژانـویه

تابستانهای دیگبی معتدل و مالیم است ،اما در فصل زمستان شاهد هوای
بسیار سرد همراه با باد و طوفان شدید در این منطقه خواهیم بود .در بیشتر
روزهای سال آسمان شهرستان دیگبی ابری است.

لنگلــی

صفحه 23

ANGLEY

L

لنگلـــی شـــهری در منطقـــه ونکـــوور بـــزرگ و در اســـتان بریتیـــش کلمبیـــا

بهتـرین رستــوران ها

کانـــادا میباشـــد کـــه در نزدیکـــی مـــرز کانـــادا و ایـــاالت متحـــده آمریـــکا

●& he Italian Osteria

واقعشـــده اســـت .شـــهر لنگلـــی یکـــی از برتریـــن شـــهرهای اســـتان

Cheesebar

بریتی ــش کلمبی ــا از لح ــاظ بیش ــترین س ــرعت رش ــد اقتص ــادی میباش ــد.

●Oak & Thorne

فستیـــوال ها

دانشگــاه ها

●فستیوال عروسی فریزر ولی
●فستیوال غذا و نوشیدنی فورت لنگلی
●فستیوال هنر و موسیقی جاز فورت لنگلی

●دانشگاه وسترن ترینیتی
●دانشگاه پلیتکنیک کوانتلن

درآمــد و هزینـــه مسکــن

جاذبــه های دیــدنی
● موزه پرواز کانادا

●متوسط حقوق خالص ماهانه 3473 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)

●لنگلیفورت

●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  1200تا  1800دالر کانادا

●باغ گیاهشناسی سندال

مزایـــای زندگـی
●لنگلی شهری آرام و حد وسط میان زندگی شهری و روستایی است.
●فاصله بسیار کم میان شهر لنگلی با ونکوور

گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+23

-6

آگوست

ژانـویه

آب و هـــوا
آبوهوای شــهر لنگلی معتدل اســت .تابستانهای این شــهر نیمهابری و
زمستانهای آن بسیار سرد و خشک میباشد .به طور کلی ،در اکثر مواقع در
فصل زمستان آسمان شهر لنگلی برفی میباشد.

اوشــاوا

SHAWA

صفحه 24

O

شـــهر اوشـــاوا ( )Oshawaدر  ۶۰کیلومتـــری شـــرق تورنتـــو واقـــع شـــده

بهتـرین رستــوران ها

اس ــت و زندگ ــی در آن ب ــا کیفی ــت ب ــاال ،کاره ــای مختل ــف و زمین ــه ه ــای
مناســـب بـــرای ســـرمایه گـــذاری همـــراه اســـت .اوشـــاوا (معـــروف بـــه

●Traditions

اوشـــاوا – ویتبـــی) یـــک منطقـــه فـــدرال از لحـــاظ سیاســـی در اســـتان
انتاریـــو کانـــادا اســـت کـــه در مجلـــس عـــوام کانـــادا نیـــز نماینـــده دارد.

فستیـــوال ها
●Peony Festival
●Fiesta Week
●Canada Day festivities

جاذبــه های دیــدنی
●سایت ملی تاریخی Parkwood

دانشگــاه ها
●دانشگاه فنی آنتاریو
●کالج دورهام

درآمــد و هزینـــه مسکــن

●موزه خودروی اوشاوا

●متوسط حقوق خالص ماهانه ۳۱۳۳ :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)

●موزه هنگ اوشاوا

●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  970تا  1500دالر کانادا

مزایـــای زندگـی
●فاصله بسیار کم میان شهر اوشاوا با تورنتو
●کیفیت آب شرب شهر اوشاوا باالست و از بهترین های کاناداست
●یکی از بزرگترین مراکز خرید آمریکای شمالی در مرکز اوشاوا واقع است

آب و هـــوا
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+20

-21

جـوالی

ژانـویه

شهر اوشاوا  ۱۲۰متر از سطح دریا ارتفاع باالتر بوده و آب و هوا آن به طور کلی
ســرد و معتدل است .بارش باران در این شهر حتی در خشک ترین ماه سال
فروان اســت .میانگین دما در در اوشاوا برابر است با  ۷سانتی گراد و میزان
بارش ساالنه آن نیز  ۷۷۷میلی متر است.

ادمــونتـون

DMONTON

صفحه 25

E

ادمونتـــون مرکـــز ایالـــت آلبرتـــا در کانـــادا اســـت .جمعیـــت ادمونتـــون در

بهتـرین رستــوران ها
●Vaticana cucina

ســـال  ،2020بیـــش از  1.461.000نفـــر اعالمشـــده اســـت .ایـــن شـــهر 684
کیلومترمرب ــع مس ــاحت دارد .ادمونت ــون ب ــه دلی ــل ق ــرار گرفت ــن در یک ــی از
مهمتریـــن ایـــاالت کانـــادا ،جـــزء شـــهرهای پرطرفـــدار بـــرای مهاجـــرت بـــه
کانـــادا محســـوب میشـــود.

فستیـــوال ها
●Boardwalk Ice on Whyte
Festival
●Floying canoe Volant festival
●Silver skate festival

جاذبــه های دیــدنی
●پارک ملی Elk island

دانشگــاه ها
●دانشگاه کنکوردیا
●دانشگاه Macewan

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 3500 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  900تا  1200دالر کانادا

●گلخانه Muttart

مزایـــای زندگـی
● ادمونتون یکی از جوانترین ،ثروتمند ترین و تمیز ترین شهرهای کانادا
معرفی شــده است .وجود کوههای زیاد در اطراف شهر و رودخانهها ،زیبایی
و جذابیت این شهر را دوچندان کرده است.
●ساکنین در شــهر ادمونتون ،فقط  5درصد مالیات بر درآمد تعیینشده
توسط دولت فدرال را پرداخت میکنند.

گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+23

-20

جـوالی

ژانـویه

آب و هـــوا
ســاکنین ادمونتون در فصل زمســتان دمای منفی  20درجه ســانتیگراد را
نیز تجربه میکنند و در فصل تابســتان ممکن است دمای هوا به  30درجه
سانتیگراد برسد.

ریمـوسکی

IMOUSKI
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شـهر ریموسـکی کـه یـک مرکز سـکونت اصلـی در منطقـه اداری Bas-Saint-

بهتـرین رستــوران ها

 Laurentاسـت ،در سـاحل رودخانه سـنت الرنس واقع شـده اسـت ،جایی که
سـاکنان از کیفیـت زندگـی اسـتثنایی برخـوردار بـوده و از کارآفرینان اسـتقبال

●Arlequin

مـی شـود .این کالنشـهر منطقه ای پـر رونق و مرکـزی برای مشـاغل مختلف،

●Les Affamés de Rimouski

خدمـات شـخصی و تخصصـی ،موسسـات آموزشـی ،مراکـز درمانـی و پایـگاه
هـای مختلـف مراکـز اداری و شـرکتهای مختلـف اسـت و موتـور اقتصـادی
شـهر نیـز بر اسـاس آن مـی چرخد.

فستیـــوال ها
● Carrousel du film de Rimouski
●FestiJazz
●de l’Estuaire Orchester
●Rimouski RikiFest

جاذبــه های دیــدنی
●پارک ملی Bic
●Canyon des Portes de l’Enfer
●پارک دو مونت سن لوئیس
●پارک لپاژ

دانشگــاه ها
●du Québec à Rimouski

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 3200 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  500تا  600دالر کانادا

مزایـــای زندگـی
●ریموســکی از طریــق پــارک هــای ملــی خــود بــه شــما امکان دسترســی

●باغ های Reford

آســان بــه مناطــق بکــر طبیعــت را مــی دهــد .هزینــه بــرق مســکونی و
قیمــت اجــاره مســکن در ریموســکی پاییــن تــر از متوســط کاناداســت.

آب و هـــوا
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+22

-16

جـوالی

ژانـویه

س ــاکنان م ــی توانن ــد ه ــر س ــال از چه ــار فص ــل مش ــخص ل ــذت ببرن ــد.
در ریموســـکی تابســـتانهای خنـــک و زمســـتان هـــای یخـــی ،برفـــی
همـــراه بـــا بـــاد انتظارتـــان را مـــی کشـــد.

تـروا ریویـر

ROIS-RIVIÈRES

صفحه 27

T

زندگــی در تــروا ریویــر بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما مــی توانیــد ســاعت

بهتـرین رستــوران ها
● Auberge du Lac

 8صبــح از خانــه خــارج شــوید و تــا ســاعت  8:30صبــح بــه همــکاران خــود
صبــح بخیــر بگوییــد ،در حالــی کــه تــا آن زمــان بچــه هــا را بــه مهــد کــودک
یــا مدرســه رســانده ایــد و صبحانــه هــم میــل کــرده ایــد.

Saint-Pierre

فستیـــوال ها

دانشگــاه ها

● FestiVoix de Trois-Rivieres

●دانشگاه کبک شعبه تروا ریویر
●دانشگاه مونترال

جاذبــه های دیــدنی
● زندان قدیمی

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 2,820 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)

●Boréalis

●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه 500 :تا  600دالر کانادا

●کلیسای Sanctuaire
●پارک طبیعی La Mauricie
●سایت ملی تاریخی سنت موریس

مزایـــای زندگـی
●جریــان روان ترافیــک ،سیســتم حمــل و نقــل عمومــی بــزرگ و پارکینگ
فــراوان ،زندگــی روزمــره در شــهر تــروا ریویــر را بــدون دردســر و لــذت
بخــش مــی کنــد.

آب و هـــوا
زمس ــتان ه ــا طوالن ــی ،س ــرد و برف ــی اس ــت ک ــه اوج آن در م ــاه ژانوی ــه
اســـت .بـــارش بـــرف بـــه طـــور متوســـط  259ســـانتی متـــر در ســـال
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+25

-15

جـوالی

ژانـویه

اســـت کـــه از دســـامبر تـــا مـــارس ادامـــه دارد .تابســـتان هـــای ایـــن
شـــهر نســـبتا گـــرم اســـت و متوســـط دمـــا در جـــوالی نیـــز  25.5درجـــه
ســـانتی گـــراد خواهـــد بـــود.

شـربـروک

HERBROOKE

صفحه 28
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از ق ــرن نوزده ــم ،ش ــربروک ی ــک مرک ــز تولی ــد ب ــوده اس ــت .ای ــن بخ ــش

بهتـرین رستــوران ها
● Antidote FoodLab

از اقتصـــاد در دهههـــای اخیـــر بـــه دلیـــل کاهـــش بخشهـــای تولیـــد
ســـنتی در شـــهر ،تحـــول قابلتوجهـــی را تجربـــه کـــرده اســـت.

●Table Du Chef

دانشگــاه ها

فستیـــوال ها
●Fête du Lac des Nations
● Sherblues & Folk
●Festival des du monde

جاذبــه های دیــدنی

●دانشگاه شربروک

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 3141 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  400تا  550دالر کانادا

مزایـــای زندگـی

●پارک ژاک-کارتیه
●پارک مونت بلوی

●منطقــه شــربروک توســط کوههــا ،رودخانههــا و دریاچههــا احاطــه

●پارک بوئیس بکت

شــده اســت .چندیــن تپــه اســکی در ایــن نزدیکــی هســت و جاذبههــای

●پارک لوسین  -بالنچارد

مختلــف گردشــگری بــا عطــر و طعــم منطقـهای وجــود دارد.

●پارک کوینتال

آب و هـــوا

●پارک مرکزی

ش ــربروک در  144مت ــری از س ــطح دری ــا ق ــرار دارد ب ــه ط ــور کل ــی س ــرد و
معتـــدل اســـت .ایـــن شـــهر هـــر ســـال چهـــار فصـــل را تجربـــه میکنـــد،
امـــا زمســـتان طوالنیتـــر اســـت .آنچـــه واقعــ ً
ـا زمســـتانها را ســـخت

گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+24

-15

جـوالی

ژانـویه

میکنـــد ،فراوانـــی بـــرف ( 287میلیمتـــر در ســـال) اســـت .بـــارش در
طـــول ســـال رایـــج اســـت ،امـــا در اواخـــر تابســـتان و پاییـــز بـــه اوج
خـــود مـــی رســـد.

سیـدنی
YDNEY
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نمـــی تـــوان انـــکار کـــرد کـــه نـــوا اسکوشـــیا مـــکان زیبایـــی اســـت ،در هـــر

بهتـرین رستــوران ها

کجـــای اســـتان نـــوا اسکوشـــیا کـــه باشـــید بـــا درختـــان ســـبز و ردیـــف
تپ ــه ه ــای گس ــترده احاط ــه ش ــده ای ــد .حت ــی بس ــیاری از خان ــه ه ــا ب ــه

● Flavor Downtown

دلی ــل رن ــگ آمی ــزی زیب ــا ،ب ــه خص ــوص در اط ــراف اس ــکله ه ــای متع ــدد،

فستیـــوال ها

بـــه مناظـــر جـــذاب مـــی افزاینـــد.

●Celtic Colors International
Festival

جاذبــه های دیــدنی
● پارک های فرد وایت الیو

دانشگــاه ها
●کیپ برتون

درآمــد و هزینـــه مسکــن

●ساختمان پارلمان

●متوسط حقوق خالص ماهانه 2,833.33 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه 565 :تا  1000دالر کانادا

مزایـــای زندگـی
●از دیگــر مزایــای ایــن عــدم وجــود ترافیــک اســت .میــزان فضا بیشــتر
از فضــای مــورد نیــاز بــرای افــرادی اســت کــه آنجــا زندگــی می کننــد.
همچنیــن نــوا اسکوشــیا و علــی الخصــوص ســیدنی یکــی ارزان تریــن
بازارهــای مســکن را در کل کانــادا چــه بــرای اجــاره و چــه خریــد دارد.

آب و هـــوا
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+24

-10

جـوالی

ژانـویه

ســیدنی دارای تابســتانی خنــک و زمســتانی مرطــوب و طوفانــی اســت.
نســخه ای از آب و هــوای مرطــوب قطبــی کــه بــا نزدیکــی آن بــه اقیانوس
اطلــس بــه طــور قابــل توجهــی تعدیــل مــی شــود.

سارنیـا

ARNIA

صفحه 30

S

سـارنیا شـهری اسـت در جنوب غربـی انتاریـو ،کانادا بـا جمعیـت  71،594نفر.
سـارنیا بزرگترین شـهر در دریاچه هورون و در شهرسـتان لمبتون اسـت .سـارنیا

بهتـرین رستــوران ها

در کرانـه شـرقی محـل اتصال بین دریاچه های بزرگ بزرگ و سـفلی واقع شـده
اسـت ،جایـی کـه دریاچـه هـورون بـه رودخانه سـنت کلیـر ،می ریزد .کاشـف

●Sitara Indian Cuisine

فرانسـوی «سـیور د ال سـاله» ( )Sieur de La Salleدر سـال  1679مجـذوب

●Tandoori Joe

این بندر طبیعی شـد .در سـواحل شـرقی این رودخانه شـهر آمریکایی هیوران
در ایالـت میشـیگان آمریـکا واقـع شـده اسـت و تـا شـهر سـارنیا کمتـر از 10
کیلومتـر فاصله دارد.

دانشگــاه ها
●کالج لمبتون

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 2,498.29 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  900تا  1200دالر کانادا

مزایـــای زندگـی
●در شــهر سارنیا نیازی به رقابت نیست زیرا این فرصت به شما ارائه داده
خواهد شد تا یک مزیت رقابتی استثنایی برای شرکت خود رقم بزنید.

آب و هـــوا
سارنیا آب و هوای مرطوبی دارد .زمستان های این منطقه تحت تاثیر چند
توده هوای سرد قطب شمال که کوتاه مدت بوده و به سمت جنوب می روند
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+26

-8

جـوالی

ژانـویه

بسیار سرد است .سارنیا ،گرچه در جنوب غربی انتاریو واقع نشده است ،اما
گاهی اوقات مقادیر زیادی برف با اثر دریاچه دریافت می کند .در سارنیا به
طور متوسط  112سانتی متر ( 44.1اینچ) برف در سال می بارد ،در حالی که
متوسط بارش منطقه  194سانتی متر ( 76.5اینچ) است.

سگنـه

AGUENAY

صفحه 31

S

ـگنه (بــه فرانســوی ) Saguenay( :شــهری در اســتان کبــک کانــادا اســت.
َسـ ِ

بهتـرین رستــوران ها
●Restaurant Bobovore

ایــن شــهر یکــی از شــهرهای فرانســوی زبــان کانــادا اســت کــه بــه علــت
میزبانــی از یکــی از دانشــگاه هــای کبــک شــهرت بســیاری یافتــه اســت.
کیفیــت زندگــی بــاالی ایــن شــهر موجــب شــده نــام آن در لیســت مقصــد
مهاجــرت تحصیلــی بــه کانــادا قــرار بگیــرد.

فستیـــوال ها
●ســمپوزیوم هنری دبیرستان های
روسـ�تایی(  (�Symposium provin
)cial des villages en couleurs
●Les Fabuleuses Histoires de
l’Esprit du Fjord
●فستیوال روز کانادا ()Canada Day
●جشنواره Salon Expo-Nature

دانشگــاه ها
کبک چیکوتیمی در سگنه
●دانشگاه
ِ
●Cégep de Jonquière

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 2,940.19 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  500تا  1000دالر کانادا

جاذبــه های دیــدنی
●سایت توریســتی تماشای وال ها در
سنت الرنس

مزایـــای زندگـی
●زندگی در یک منطقه وسیع
●منطقه ای اقتصادی با پتانسیل عالی

●دیدار از پارک ملی Fjord

●منطقه ای مناسب برای خانواده

●کارخانه mill Pulp

●منطقه ای سازگار با محیط زیست

●موزه du Fjord

آب و هـــوا
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+16

-20

جـوالی

ژانـویه

ســگنه آب و هــوای مرطــوب ،تابســتان هــای گــرم و زمســتان هــا طوالنی
و بســیار ســرد اســت .دمــا بــه طــور متوســط  47بــار در ســال بــه منفــی
 20درجــه ســانتی گــراد می رســد.

سـادبـری

صفحه 32

REATER SUDBURY

G

سادبری بزرگترین شهر استان انتاریو به لحاظ وسعت محسوب میشود که در
شمال استان واقع شده و به علت تعدد دریاچهها در این منطقه ،سادبری به

بهتـرین رستــوران ها

شهر دریاچهها شهرت یافته است .بیش از  330دریاچه بزرگ و کوچک در منطقه

● Tommy’s Not Here

سادبری وجود دارد که آن را به آخرین ایستگاه رودهای روان تبدیل کرده اند.

●Bella Vita Cucina

دانشگــاه ها

فستیـــوال ها
●جشــنواره بیــن المللــی فیلــم
Cinéfest Sudbury
●جشــنواره بیــن المللی فیلم مســتند
Junction North
●جشنواره فیلم Queer North

جاذبــه های دیــدنی
●از جاذبه های شــهر سادبری Science
 Northاســت که یک موزه علمی تعاملی
و محبوب ترین جاذبه گردشــگری شــمال
انتاریو اســت .این ساختمان از دو سازه به
شکل دانه برف تشکیل شده است.

●دانشگاه لورنتیان
●دانشگاه پزشکی شمال انتاریو
●کالج کامبرین
●کالج بوریل

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 3,021.93 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  800تا  1200دالر کانادا

مزایـــای زندگـی
●ســادبری شهری در حال رشد اســت اما هنوز به قدری کوچک است که
برای رســیدن به محل کار و ســایر رویدادها نیاز به ایستادن در صف های
طوالنی ترافیکی نیســت .برای لذت بردن از طبیعت در این شــهر نیازی به
پرداخت هزینه نیست و این چیزی است که باید هر روز از آن لذت ببرید.

گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+25

-16

جـوالی

ژانـویه

آب و هـــوا
آب و هوای سادبری سرد و معتدل است .بارندگی در این شهر در تمام سال
بسیار زیاد است .میانگین دما در در سادبری  4سانتی گراد و میزان بارش در
آنجا حدود  828میلی متر است .

برانــدون

RANDON

صفحه 33

B

ق ــرار گی ــری در بی ــن  10ش ــهر برت ــر کان ــادا از نظ ــر س ــبک زندگ ــی و هزین ــه

بهتـرین رستــوران ها

هـــای مقـــرون بـــه صرفـــه تجـــاری همـــراه بـــا کمتریـــن میـــزان هزینـــه
ب ــرق در آمری ــکای ش ــمالی ب ــه هم ــراه ی ــک ش ــبکه حم ــل و نق ــل گس ــترده

●Komfort Kitchen

و دارا بـــودن یـــک جامعـــه حمایتـــی ،برانـــدون را تبدیـــل بـــه یـــک محیـــط
پویـــا بـــرای زندگـــی کـــرده اســـت.

فستیـــوال ها
●جشنواره موسیقی مجلسی Clear
Lake

دانشگــاه ها

●فستیوال هنری براندون

● Brandon University

● فستیوال جاز براندون
●جشنواره موسیقی مردمی براندون

جاذبــه های دیــدنی
●یــاری از مکانهای تاریخی و شــگفتی
های طبیعــی این منطقه کــه در تورهای
 Walking Brandonپیدا می شود ارزش

●کالج رابرتسون

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 2678.17 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  800تا  1000دالر کانادا

مزایـــای زندگـی

دیدن را دارند و مناطق دیدنی جنوب غربی

●بــه جای گذراندن وقت خود در ترافیک ،حداکثر رفت و آمد  12دقیقه ای

نیز بسیار دیدنی هستند که می توان با یک

درون شهری براندون به شما این امکان را می دهد که در انتخاب نحوه صرف

رانندگی کوتاه به آنجا رسید.

وقت خود آزادی داشته باشید.

آب و هـــوا
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+26

-10.5

جـوالی

ژانـویه

آب و هوای براندون از نوع قاره ای خشــک با تابســتان های گرم و تقریبا
معتدل و زمســتان های ســرد و خشک اســت .میانگین دمای روز از 26.0
درجه ســانتی گراد ( 78.8درجه فارنهایــت) در جوالی تا  13.1( − 10.5درجه
فارنهایت) در ژانویه متغیر است.

فردریکتـون

REDERICTON

صفحه 34

F

فردریکتون طبیعت و آبوهوای بینظیری دارد .در گوشهکنار این شهر مناطق

بهتـرین رستــوران ها
●The Schnitzel Parlour
●11th Mile

سرسبز و البته سنجابها را خواهید دید! فردریکتون شاخص آلودگی هوای
بسیار پایینی دارد .به دلیل تراکم جمعیتی نسبتا پایین ،چیزی به نام ترافیک
نیز در این شهر معنا ندارد .از دیگر معیارهایی که فردریکتون را به مکانی مناسب
برای زندگی تبدیل میکند ،هزینههای معقول و مناسب زندگی میباشد.

دانشگــاه ها

فستیـــوال ها
●فســتیوال زنده موزیــک Living
Roots Music
●فســتیوال  Down East Brewاشاره
کرد.

جاذبــه های دیــدنی
●رودخانه سنت جان

● نیوبرانزویک
● سنت توماس
●کالجهای طراحی و صنایع دستی نیوربرانزویک
●کالج تکنولوژی جنگل و فضای سبز مار یتایم ()Maritime

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 2988.46 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  700تا  1450دالر کانادا

●منطقه تاریخی گریسون

مزایـــای زندگـی

●پلی هاوس
●بازار Boyce Farmers

●اجاره مسکن و سایر هزینههای اساسی در فردریکتون نسبت به میانگین

●کلیسای کریست

کشــوری کانادا پایینتر است .فردریکتون با اینکه شهر نسبتا کوچکی است،

●فستیوالهای فردریکتون

تمام امکاناتی که یک شــهر بزرگ دارد را در خود جای داده اســت و مملو از
مراکز تفریحی گردشگری میباشد.

گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+25

-13

جـوالی

ژانـویه

آب و هـــوا
در فردریکتون تابستانها مساعد و زمستانها بسیار سرد است .در کل طول
ســال آسمان شهر ابری میباشد .محدوده دمای هوا در این شهر ساالنه از 7
تا  78فارنهایت میباشد.

ثانـدربی

HUNDER BAY

صفحه 35

T

ثاندرب ــی ش ــهری در کن ــار دریاچ ــه س ــوپریور ( )Superiorدر انتاری ــو کان ــادا
اســـت .ایـــن شـــهر پرجمعیـــت تریـــن شـــهر در شـــمال غربـــی انتاریـــو و

بهتـرین رستــوران ها

دومیـــن شـــهر پرجمعیـــت پـــس از  Greater Sudburyدر شـــمال انتاریـــو

● Tomlin

اســـت .جمعیـــت آن طبـــق سرشـــماری ســـال  2016کانـــادا  107.909نفـــر

●Caribou Restaurant

اس ــت .ای ــن ش ــهر ح ــدود  16س ــاعت ب ــا تورنت ــو و  8س ــاعت ب ــا وینیپ ــگ
فاصلـــه زمینـــی دارد.

فستیـــوال ها
●Thunder Bay Blues Festival
●فستیوال روز همســایه Neighbour

دانشگــاه ها
●دانشگاه Lakehead

Day
●Culture Day
●City’s Winter FunDays

جاذبــه های دیــدنی
●از مهمتریـن جاذبه توریسـتی ثاندربی،
پـارک تاریخـی فـورت ویلیـام و تفریحـگاه
دریایـی The Waterfront District
اسـت کـه بازدیدکننـدگان را بـه دلیل نمای
پانورامایـی زیبـا و وجـود صنایـع دسـتی
مختلـف جلـب مـی کند.

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 2.800 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  750تا  1500دالر کانادا

مزایـــای زندگـی
●در این شهر ،ســاکنان از بهترین ها در جهان لذت می برند .محیط تمیز
و سرسبز ،مســکن ارزان قیمت ،مراقبت های بهداشتی و اجتماعی در سطح
جهانی ،خرید و تفریح عالی ،و سرگرمی های متنوع و فرهنگی غنی از مزایای
این شهر است.

آب و هـــوا
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+23

-17

جـوالی

ژانـویه

منطقه ثاندربی دارای آب و هوای گرم و مرطوب است .دمای متوسط روزانه
از  17.7درجه ســانتیگراد ( 63.9درجه فارنهایــت) در جوالی تا منهای 14.3
( 6.3درجه فارنهایت) در ژانویه است.

ث بریـج
لـ 

ETHBRIDGE

صفحه 36

L

لـــثبریـــج ســـومین شـــهر پرجمعیـــت اســـتان آلبرتـــا در کشـــور کانـــادا
میباشـــد کـــه در رشـــتهکوههای راکـــی واقـــع شـــده اســـت .مســـاحت

بهتـرین رستــوران ها

آن  122کیلومت ــر مرب ــع ب ــا جمعی ــت  101,324نف ــر و تراک ــم جمعی ــت 759,5

●Antojitos

در کیلومتـــر مربـــع مـــی باشـــد.

فستیـــوال ها
●در شــهر لثبریج ســاالنه بیش از
دهها فســتیوال متنوع برگذار میشود.
از معروفترین فستیوالهای این شهر
میتوان به فســتیوال قایــق اژدها و
فستیوال ووپآپدیز اشاره کرد.

دانشگــاه ها
●Lethbridge

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 2724.71 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه 850 :تا  1200دالر کانادا

جاذبــه های دیــدنی

مزایـــای زندگـی

●پل راهآهن لث بریج

●لثبریــج شــهری زیبــا و مکانــی عالــی بــرای زندگــی میباشــد .وجــود

●فورت ووپآپ

دو مرکــز ویــژه تحصیــات تکمیلــی ،بیــش از  70پــارک و  140کیلومتــر

●باغ ژاپنی نیکایوکو

مســیر پیــادهروی ،آبوهــوای آفتابــی ،نزدیــک بــودن بــه کوههــای راکــی

●موزه گالت

و بســیاری از عوامــل دیگــر ،شــهر لثبریــج را بــه یــک خانــه ایــدهآل
بــرای شــهروندان تبدیــل کــردهاســت.

آب و هـــوا
لـــثبریـــج دارای آبوهـــوای معتـــدل بـــا تابســـتانهای گـــرم و
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+17
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جـوالی

ژانـویه

زمســـتانهای مالیـــم میباشـــد .علـــت ایـــن امـــر را میتـــوان بـــه
بادهـــای چینـــوک نســـبت داد کـــه اســـتان آلبرتـــا و شـــهر لثبریـــج را
بـــه آفتابیتریـــن مناطـــق در کشـــور کانـــادا تبدیـــل کـــرده اســـت.

سو سنـت ماری

صفحه 37
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شهری در کنار رودخانه سنت ماریس ،سومین شهر بزرگ در شمال استان انتاریو

بهتـرین رستــوران ها
●The Wicked Sister

در کانادا و نزدیک به مرز کانادا و ایاالت متحده آمریکا است .در جنوب ،آن سوی
رودخانه ،ایاالت متحده و شــهری به همین نام در میشــیگان قرار دارد .این دو
سرزمین یک شهر بودند ،تا اینکه پس از یک معاهده جدید رودخانه سنت ماری
مرز بین کانادا و ایاالت متحده را در این منطقه برقرار کرد.

فستیـــوال ها
●Art in the Park

دانشگــاه ها

●SooGreyhounds
●کارناوال زمستانی Bon Bon Soo

جاذبــه های دیــدنی
●از جاذبــه هــای گردشــگری ایــن
منطقــه مــی تــوان بــه مرکــز میــراث
بــوش پلــن کانــادا ،مــوزه مــاری،
ســایت تاریخــی ملــی مــاری کانــال،
تورهــای قایقــی قفــل هــای ،جزیــره
 ،Whitefishســایت تاریخــی ملــی

●کالج Sault
●دانشگاه Algoma

درآمــد و هزینـــه مسکــن
●متوسط حقوق خالص ماهانه 2630 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  600تا  1200دالر کانادا

مزایـــای زندگـی
●با زندگی در سو سنت ماری حس جادویی همراه با تاریخ غنی ،مکانی بی

 ،Ermatinger-Clergueگالــری هنــر

نظیر و با اصالت را تجربه می کنید.

راه آهــن مرکــزی آلگمــا اشــاره کــرد.

آب و هـــوا

آلگومــا و قطــار محبــوب آگاوا کانیــون و

ســو ســنت مــاری دارای آب و هــوای مرطــوب قــاره ای بــا زمســتان هــای
ســرد و برفــی و تابســتان هــای گــرم و معتــدل اســت .میانگیــن میــزان
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+24
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جـوالی

ژانـویه

بــارش ســاالنه  889میلــی متــر اســت کــه در طــول ســال بــه طــور مســاوی
توزیــع مــی شــود .فوریــه خشــک تریــن مــاه اســت و مــاه هــای پاییــزی
ســپتامبر تــا نوامبــر مرطــوب تریــن مــاه هــا هســتند.

سـور ی

URREY

صفحه 38
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ســوری شــهری در اســتان بریتیــش کلمبیــا کانــادا اســت کــه در جنــوب
رودخانــه فریــزر و شــمال مــرز کانــادا و ایــاالت متحــده واقــع شــده اســت.

بهتـرین رستــوران ها

بعــد از ونکــوور از نظــر جمعیــت دومیــن شــهر اســتان و از نظــر مســاحت

●Old Surrey Restaurant

پــس از ابوتســفورد و پرنــس جــورج ،ســومین شــهر بــزرگ اســتان اســت.

فستیـــوال ها
● Cloverdale Rodeoو Country
●رژه Vaiskahi

●دانشگاه سایمون فریزر
●دانشگاه پلی تکنیک کوانتن

جاذبــه های دیــدنی

درآمــد و هزینـــه مسکــن

●مجموعــه تاریخــی تــاالر شــهرداری
ســوری شــامل ســینوتاف در میــدان
میــراث ،مــوزه ســوری و کتابخانــه
Cloverdale

دانشگــاه ها

اســت.

●متوسط حقوق خالص ماهانه 4045 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)
●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه :از  1000تا  2500دالر کانادا

مزایـــای زندگـی

●“ ”REMEMBRANCEســاخته آنــدره

●زندگی در ســوری ،بریتیش کلمبیا به ســاکنان امکان می دهد از جنگل

گوتیــه (مجســمه ســاز) در میــدان میراث،

های زیبا شــهری ،ســواحل تمیز ،زمین های گلف و فرصت های عالی بوم

یــک مجســمه برنــزی بــزرگ اســت کــه

گردی لذت ببرند .سوری دومین شهر بزرگ از نظر جمعیت در بریتیش کلمبیا

یــک ســرباز زانــو زده از جنــگ جهانــی اول

است و تنها  23کیلومتر از مرکز ونکوور فاصله دارد و هزینه مسکن ارزان تر از

را بــه تصویــر مــی کشــد.

ونکوور است؛ بنابراین ،بسیاری از افراد زندگی در سوری را انتخاب می کنند
و در صورت لزوم برای کار به ونکوور رفت و آمد می کنند.

گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+23

0

جـوالی

ژانـویه

آب و هـــوا
آب و هوای این شــهر به طور معمول شــامل زمســتانهای بســیار سرد،
بارانی ،مرطــوب و ابری که اغلب با بارندگی های شــدید تا اوایل بهار و با
تابستان های معتدل و آفتابی و پاییزهای خنک همراه است.

سکـویـل

ACKVILLE

صفحه 39
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سکویل شهری در جنوب شرقی نیوبرانزویک کانادا است .این شهر محل دانشگاه
 Mount Allisonاست ،یک دانشگاه هنرهای لیبرال در درجه کارشناسی .از نظر

بهتـرین رستــوران ها
●Kaiser’s Sub & Sandwich
Shoppe

تاریخی اقتصاد این شــهر بر اساس کشاورزی ،کشتی سازی و تولید و اکنون نیز
توسط دانشگاه و جهانگردی اداره می شود.

●Jinloong Chinese
Restaurant

دانشگــاه ها
●دانشگاه مونت آلیسون

فستیـــوال ها
●Bordertown

درآمــد و هزینـــه مسکــن

●Winterfest

●متوسط حقوق خالص ماهانه 2,833.33 :دالر کانادا (بعد از کسر مالیات)

جاذبــه های دیــدنی
●از محبــوب ترین مکان هــای دیدنی
منطقه مــی توان به پــارک پرندگان آبزی
ســکویل ،پارک بیچ هیل ،مرکز تاالب های
تانتامار ،مســیرهای آبــی و زرد و پناهگاه
پرندگان  Amherst Pointاشاره کرد.

●هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه 565 :تا  1000دالر کانادا

مزایـــای زندگـی
●میانگیـــن درآمـــد خالـــص ماهانـــه مشـــاغل تماموقـــت در ســـکویل
 3,815.56دالر کانـــادا اعـــام شـــده اســـت و زندگـــی در ســـکویل کانـــادا
بـــه نســـبت ارزان و بهصرفـــه اســـت .بیشـــینه جمعیـــت ایـــن شـــهر
زیبـــا را انگلیســـیزبانها تشـــکیل دادهانـــد ،امـــا حـــدود  200خانـــواده
فرانســـوی زبـــان نیـــز در ایـــن شـــهر زندگـــی میکننـــد.

آب و هـــوا
گرمتـرین مـاه:

سردتـرین مـاه:

+23
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جـوالی

ژانـویه

ســکویل دارای آب و هــوا ســرد و گاهــی معتــدل اســت .بارش در ســکویل
حتــی در خشــک تریــن مــاه ســال فــروان اســت .در ســکویل میانگیــن
ســاالنه دمــا  5.7ســانتی گــراد (  42.2درجــه فارنهایــت) اســت.

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا
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