
www.GanjiCo.com 

 1 

  Prince Edward Island ادوارد پرینس جزیره به واردین تازه راھنمای

در زیر سوال و جواب ھایی که برای ھموطنان ما در ابتدای ورود به جزیره پرینس ادوارد مھم است را مطرح 
  نمودیم، امید است که مورد قبول باشد:

 نزدیکترین مسیر ھوایی به شارلوت تاون چه مسیری است؟ -١

نزدیکترین فرودگاه بین المللی به اینجا ھالیفکس است واز ھالیفکس تا اینجا با ماشین سه ساعت و با پرواز 
که در اینصورت   یاییدیا تورنتو ھم به شارلوت تاون ب   راه است . البته میتوانید از طریق مونتر آل  بیست دقیقه

اینجا عبور  از شرق کانادا وارد کانادا میشود از روی چون زمانیکه ھواپیما زمان پرواز طوالنی تری خواھید داشت .
کیلومتری را برگردید و  ١۶٠٠ میکند و دو ساعت طول میکشد تا به تورنتو برسد و شما باید مجددا این مسیر

اگر چه که ممکن است بعضی از اوقات بتوان  ه پرداخت خواھید کرد .این سفر اضافه شما وقت و ھزین برای
 . دورتر نیز تھیه کرد مسیر بلیطھای ارزانتر از

 در کدام فرودگاه مراحل لندینگ انجام میشود ؟ -٢

در اولین فرودگاھی که شما وارد کانادا میشوید پروسه لندینگ شما انجام خواھد شد . برای این پروسه حداقل 
سه الی چھار ساعت در فرودگاه اول توقف    عت زمان در نظر بگیرید و بلیط را بگونه ای بگیرید که حدوددو سا

 . داشته باشید

پی آر کارتتان خواھند خواست که بھتر  در استان پرنس ادوارد برای ارسال  در این مرحله از شما آدرسی
ارسال کارتتان سریعتر انجام شود  ه مراحلآدرس یکی از دوستان را برای این منظور داشته باشید ک است

پر کرده و برایشان   به شما فرمی خواھند داد که بعد از تھیه آدرس فرم را البته اگر آدرسی ھم نداشته باشید  .
 . فکس خواھید کرد

.  لبخند نداشته باشد عکسی که ھمراه برگه لندینگ به آفیسر میدھید باید با اندازه تعیین شده منطبق باشد و
 .می فرستند که عکس جدید برایشان ارسال کنید برای شما نامه ای  بعدا  در غیر اینصورت

 چمدانھا را در فرودگاه اول تحویل بگیریم یا در شارلوت تاون؟ آیا -٣

پرواز  خودتان به قسمت تحویل بار   در فرودگاه اول تحویل بگیرید و از گمرک رد کنید و  چمدانھایتان را
 . ھیدتحویل د  داخلی

 برای ورود به کانادا بھتر است؟ از ماه چه زمانی -۴

 اقامت شما در اینجا شامل دو مرحله میشود ، اقامت موقت و اقامت یک ساله 

 . ھتل آپارتمان پیشنھاد میشود که بیشتر از یک ھفته خسته کننده خواھد بود برای اقامت موقت معموال ھتل یا
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د اجاره نوشت و رسم اینجا بر این است که قراردادھا از ابتدای ھر ماه شروع ھم باید قرادا برای اقامت یک ساله
  . میشود

تا   یک ھفته مانده به پایان ماه اینجا باشید   برنامه مسافرتتان را بگونه ای تنظیم کنید که لذا توصیه میکنم شما
در ھتل ھم خسته نشوید و ھزینه  ھم فرصت داشته باشید خانه مورد نظرتان را انتخاب کنید و از اقامت طوالنی

 . اضافی ھم پرداخت نکنید

 مشاھده کرد و انتخاب کرد ؟ از چه طریقی میتوان خانه ھای اجاره ای را -۵ 

جی یکی از سایتھای معروف اینجاست که مثل نیازمندیھای روزنامه ھمشھری در تھران است  سایت کی جی
ی خرید ماشین ، خانه ، اجاره خانه و ھمه نیازھای دیگر زندگی و اکثر آگھی ھا در این سایت درج میشود . برا

 /http://pei.kijiji.ca میتوانید از این سایت کمک بگیرید

 چه راھھایی وجود دارد ؟ برای تھیه ماشین و رانندگی  -۶

. البته با توجه به  . اجاره ماشین روزانه حدود پنجاه دالر است  برای روزھای اول اجاره کردن ماشین بھتر است
 . نوع ماشین و مدت اجاره و موقعیت زمانی این عدد تغییر میکند

 اگر کارت اعتباری ویزا کارت داشته باشید ھم تخفیفی بابت بیمه خواھید داشت

خیلی راحت تر از  گی کنید و رانندگی اینجاایران برای مدت موقت میتوانید اینجا رانند  با گواھینامه ترجمه شده
دقت کنید سر تقاطعھاییکه عالمت ایست دارد توقف کامل کنید و سایر قوانین رانندگی را  ایران است .

 . آزمایشی بدھید  در سایت زیر مشاھده کنید و امتحان آیین نامه   میتوانید

http://www.carsaga.com/licensing/pei-driving-test.html  

حتما گواھینامه ایرانتان را ترجمه کرده و بیاورید و اگر سابقه عدم استفاده از بیمه ھم دارید بیاورید ، چون 
 .قیمت بیمه ماشینتان موثر خواھد بود در

امکاناتی وجود دارد و تعیین  خانواده ھاییکه مقید به استفاده از گوشت حالل ھستند چه برای -٧
 قبله چگونه است؟

گوشت گوسفند نیوزلندی با عالمت حالل در فروشگاھھای سوپر استور عرضه میشود و ھمچنین مرغ با عالمت 
 . عرضه میشود حالل نیز در فروشگاھھای کوآپ

از این طریق   ی از خانواده ھا نیز ھر ماه یکبار به کشتارگاه سفارش گوشت حالل میدھند کهعالوه بر این تعداد
 .نیز گوشت تازه گوساله تامین میگردد

  :که باشید اعالم میکند ر ھر کجاھم سایتی است که اوقات شرعی و قبله را د جااین

http://ganjico.com/Details/103 
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 ودیعه پرداخت شده بابت زبان را چگونه عودت میدھند؟ -٨

را کسب کنید  ٣٢از  ١٣پس از ورود شما به اینجا از شما امتحان تعیین سطح گرفته میشود و در صورتیکه نمره 
 .دچک بیست ھزار دالری شما بعد از حدود دوھفته به شما پرداخت خواھد ش

 باید بکنیم؟  بعد از ورود به شارلوت تاون چه کارھای اداری -٩

مراجعه میکنید و آنجا ھمه راھنماییھای الزم را بصورت رایگان   استراحت و رفع خستگی به اداره نیوکامرز   بعد از
 . انجام خواھند داد . حتی اگر نیاز به مترجم داشته باشیر برایتان مترجم میگیرند

 : اییکه باید انجام شود بشرح زیر استدر مجموع کارھ

 گرفتن سین نامبر  -

 پر کردن فرم کارت بیمه پزشکی -

 تعیین وقت برای تعیین سطح زبان -

 )باز کردن حساب بانکی ( خودتان انجام میدھید -

دالر به شما  ٢٨٠سال ماھیانه حدود  ١٨پر کردن فرم برای تکس بنفیت بچه ھا ( برای ھر فرزند زیر  -
 )داد   واھندخ

 برای دریافت چک ودیعه pnp تعیین وقت از -

 سایر خدمات برای تازه واردین -

 اطالعات جامع تر در این زمینه را میتوانید در سایت زیر بخوانید

http://www.ganjico.com/Page/81/ 

 آیا برای تازه واردین کالس زبان ھم میگذارند؟ - ١٠

آموزش فرھنگ و  آموزش زبان ،  کالسھای زبان در سطوح مختلف وجود دارد که رایگان است و عالوه بر نجاای
تاریخ و جغرافیای کانادا را نیز در بر دارد . البته این کالسھا برای بعضی از دوستان خسته کننده است و ترجیح 

 . یاد بگیرند  میدھند زبان را در محیط کار
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