
ے اور  مالزمتوایل نظر آنے گرےبروس میں واضح   اقلیتی خواتیں
ے ےک لیں ا  آنے رولر پاتھ وے گرےبروس میں نتی    ےک وایل خواتیں

ی
ی معلومات کو ترق

 
الت آکٹیھ یک یک

ےکلیں 
ے کو پیداکرنے  وایل خواتیں

 جو آجران اور ایجنسیاں دکھائی دینے وایل اقلیت یک نتی آنے
 
استعمال کریں ےک

 میں مدد کرسکتی ہیں مالزمت 
. میں حائل رکاوٹوں پر قابو پانے         

   
 

 میں رصف 
منٹ لگیں  8ےس  6اس رسوے میں حصہ لینے ےک لیی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اےس مکمل ہونے

 
 
. ےک  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  اس رسوے ےک مقصد ےک لیی تعریفیں
مرئی اقلیت واےل افراد "باشندے لوگ ےک عالوہ ، جو نسل ےک لحاظ ےس 

"۔ مرئی اقلیت یک آبادی  ے ہیں یا غیں سفید رنگ ےک ہیں غیں کاکیشیں
ے ،  : جنوئی ایشیں ے بنیادی طور پر درج ذیل گروپوں پر مشتمل ہے چاءنیں   

ے ،   سیاہ فام  ایشیں
ی
ق فلپائتے ، الطیتے امرییک ، عرب ، جنوب مشر

۔ ماخذ: شماریات کینیڈا )ایمپالئمنٹ مغرئی ا ے ، کورین اور جاپائے یشیں
 ایکویتی ایکٹ ےک مطابق

 

" میں یس آئی ایس  ے ے شامل ہیں جن  -"خواتیں صنف اور ٹرانس خواتیں
یک پیدائش ےک وقت تفویض کردہ جنیس تعلقات یک اطالع دی گتی 
ے یک حیثیت ےس اور جن یک موجودہ صنف عورت ےک  تیھ۔ خواتیں

؛ یا وہ افراد جن یک پیدائش ےک وقت تفویض کردہ عالوہ ب تائی گتی ہے
ی تیھتاجنس مرد یک حیثیت ےس ب

 
اور جن یک موجودہ صنف مرد  ئی یک

ےک عالوہ دورسے ےک بارے میں بیھ رپورٹ یک گتی ہے ۔اس میں ایےس 
افراد بیھ شامل ہیں جن کو اپتے جنس یا افراد ےس متعلق غیں یقیتے 

۔ جن کو  ے ، دو جنس ، یا نہ تو مرد اور نہ بتایا گیا ہے مرد اور خواتیں
۔ ماخذ: شماریات  ے دونوں یہ ےک طور پر رپورٹ کیا گیا ہے خواتیں

 کینیڈا۔
 

 
 

  



 کینیڈا میں ہجرت کب یکآپ  
؟نے .1 

 میں   2019 __
ےک درمیان 2018دسمیی ،  31اور  2018یکم جنوری ،     __ 

دسمیی  31اور  2015یکم جنوری ،  ، 2017   __ 
 ےس پہےل  2015 __ 

 
 2. ؟آپ یک امیگریشن یک حیثیت کیا ہے  

 __    میں ایک مستقل رہائیسر ہوں 
 __ مجھے مستقل رہائش یک درخواست یک منظوری ےک لیی آئی آر یس یس کا خط موصول ہوا ہے  

 __میں نے مستقل رہائش ےک لیی درخواست دی ہے  
ھوںمیں ایک محفوظ شخص / مہاجر   __ 

 __   کارکن ھوںمیں عارضے غیں ملیک
ے االقوایم   )   طلبمیں عارضے رہائیسر ہوں )بشمول بیں  __ 

 __میں شہری ہوں 
 __دیگر 

 
 3.   ا آپ ک  تعلییم معیار  کیا ہے  ؟

 __میں کبیھ اسکول نہیں گیا ہوں 
ی اسکول / پرائمری اسکول   __ایلیمنیی

 __ہائی اسکول / سیکنڈری اسکول 
 __کالج / یونیورستی  

 
 4.  ؟کاؤنتی یا گرے کاؤنتی میں رہنی ہیں کیا آپ بروس    

 __بروس کاؤنتی  
 __گرے کاؤنتی  

 
؟آپ اس کاؤنتی میں کب ےس رہ رہے ہیں   .5 
 سال ےس کم 1_ _ 

سال 3 ےس 1    __ 
سال 5 ےس 3  __ 

 سال ےس زیادہ 5 __
 

( واکرٹنآپ کاؤنتی میں کہاں رہنی ہو؟ )جیےس اوون ساؤنڈ ، ہنوور ، کنارڈین ،  .6 
 
 

؟ہیں کیا آپ کام کر رہے    .7 
 __ہاں 

( پر جائیں  14نہیں )براہ کرم سوال نمیی  __ 
 

؟کیا آپ مکمل وقت یا پارٹ ٹائم کام کر رہے ہیں    .8 
 __ایک مالزمت میں مکمل وقت 

 __ ایک نوکری میں پارٹ ٹائم
زیادہ مالزمت میں پارٹ ٹائمایک ےس    __  

 __ایک کل وقتی مالزمت اور ایک یا زیادہ پارٹ ٹائم جاب 



 
 ہیں یا آپ کا اپنا کاروبار ہے کیا آپ آجر   

؟ےک لیی کام کرنی .9 
 __میں ایک یا زیادہ آجر ےک لیی کام کرتا ہوں 

ا اپنا کاروبار ہے )بشمول سیلف ایمپالئمنٹ)   __میں
 __ میں ایک یا زیادہ آجر ےک لیی کام کرتا ہوں اور اپنا کاروبار کرتا  ہوں

 
 میں کام  پ کو آ ؟

وع کرنے  10.  کن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑایک تالش میں یا کاروبار رسر
 
 
 
 
 
 

وع کرنے ےک لیں  نوکری آپ کو   ؟ کیا مدد میلحاصل کرنے یا کاروبار رسر .11 
 
 
 
 
 
 

وع کررہے تھے تو آپ یک کسں طرح یک مدد یک خواہش تیھ 
؟جب آپ کام یک تالش میں تھے یا کوئی کاروبار رسر .12 

 
 
 
 
 
 

 میں کن  
؟چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا یا آپ کا سامنا ہے آپ کو کام میں یا اپنا کاروبار چالنے .13 

 
 
 
 
 
 

؟کیا آپ کام یک تالش میں ہیں    .14 
 __ ہاں ، میں کل وقتی مالزمت ڈھونڈ رہاہوں
 __ہاں ، میں پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ رہا ہوں

  
 

 __ابیھ نہیں ، لیکن مستقبل قریب میں ہویک
 __نہیں  

 
وع کرنا چاہنی ہیں    ؟کیا آپ اپنا کاروبار رسر .15 

 __ہاں 
اابیھ نہیں ، لیکن مستقبل قریب میں ہوگ  __ 

 __نہیں  



؟ )الگو ہونے واےل سبیھ  . 16
 

 میں مدد فراہم کرے یک
وع کرنے    کس قسم یک تربیت آپ کو نوکری حاصل کرنے یا کاروبار رسر

وں کو چیک کریں ے   )چیں
(ESL) زبان__ 

 __کمپیوٹر 
 __ریزےم لکھنا   

ویو یک مہارت   __انیی
واضح کریںدیگر )براہ کرم   __ 

 
 دورسی اکون یس   

 
؟مداد مددگار ثابت ہویک .17 

 __چائلڈ کییی  
 __ٹرانسپورٹیشن 

ی پیشہ ورانہ قابلیت کو تسلیم کرنا)   __ایکریڈیشن )میں
 ( ے ےکلوگوں کوجان ناسماجی رابےط )معارسر  __ 

 __دورسا )براہ کرم واضح کریں :
 

)جو کچھ الگو ہوتا ہے اےس چیک  کریں ؟ کیا تھا کام    ےس پہےل ادا شدہ آنے کیا آپ نے کینیڈا  (  .18 
 __ہاں ، میں نے پورا وقت کام کیا

 __ہاں ، میں نے پارٹ ٹائم کام کیا تھا 
ا اپنا کاروبار تھا   __ہاں ، میں

 __نہیں  
 

؟آپ یک عمر کتتے ہے   .19 
 55+__ 

 45 - 54__ 
 35 - 44__ 
 25 - 34__ 

 19 – 24 __ 
 __19 سال ےس کم عمر

 
ے کو فوکس گروپس ، مہارت یک نشوونما ورکشاپوں اور کام یک جگہوں میں حصہ ہم واضح نظر آنے 20.  وایل اقلیتی خواتیں
؟ )جو کچھ بیھ الگو ہوتا ہے اےس چیک لینے 

 
۔ کیا آپ دلچستی لیں ےک  (یںکر   لیی تالش کر رہے ہیں

( کا جواب دیں  21ہاں ، میں فوکس گروپوں میں دلچستی رکھتا ہوں )براہ کرم سوال  __ 
( دیںجواب  اک  21ہاں ، میں مہارت ےس متعلق ورکشاپس میں دلچستی رکھتا ہوں )براہ کرم سوال   __ 

)برانی مہربائے سوالورک پلیسمنٹ ہاں ، مجھے  جواب دیں ) کا  21میں دلچستی ہے  __ 
  ( کا جواب دیں  21ہوسکتا ہے )براہ کرم سوال __ 

 __نہیں  
 

اور فون نمیی فراہم کریںنیچے جگہ پر اپنا نام ، ای میل ایڈریس  مبراہ کر   .21 
 
 
 

 
 اختتام کے


