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برامج لألوالد الوافدين الجدد

Funded by:



ف المتعددة الثقافات )MCAF(  تقدم  جمعية فريدريك�ت
حيبية للأولد الوافدين الجدد ح�ت  امج ال�ت العديد من ال�ب

ي ذلك:  
سن الثانية ع�ش بما �ف

)CNC( رعاية االأوالد الوافدين الجدد  

ف تلقي الرعاية لأولدهم  يمكن للوافدين الجدد المؤهل�ي
ف ٦ أشهر و ٥ سنوات أثناء  اوح أعمارهم ب�ي الذين ت�ت

نامج يقدم أنشطة و مواد  حضورهم الدروس اللغوية. ال�ب
ي بيئة ثقافية 

تدعم تطوير المهارات اللغوية و الجتماعية �ف
غنية. 

ي
نامج الثقا�ف  ال�ب

ي نيو برونزويك، الطلب و الأهل الوافدين الجدد لديهم 
�ف

ف أنظمة التعليم الناطقة باللغة  ي الإختيار ب�ي
الحق �ف

ية. ف نجل�ي الفرنسية أو الناطقة باللغة الإ

نغلوفونية المدارس الناطقة باللغة  تدير الدائرة الإ
ي باللغة الفرنسية  ف نكل�ي ية بالإضافة إىل المنهج الإ ف نجل�ي الإ

ي المدارس 
ستطان �ف )French Immersion(. يقوم عمال الإ

ف الأولد و الأُسَّ بالخدمات و  )SWIS( بتكوين صلة وصل ب�ي
ستطان و  ي المجتمع لتعزيز الإ

ي هذه المدارس و �ف
الموارد �ف

نجاح الُطلب.

ي المدارس الفرنكوفونية، يدعم موظفو برنامج التواصل 
�ف

ف المتعددة  ي )FLP( التابع لجمعية فريدريك�ت
الفرنكوفو�ف

ستطان للأولد و الأُسَّ الذين  الثقافات، إحتياجات الإ
. ي

ينضموا إىل المدارس و المجتمع الفرنكوفو�ف

موظفو )SWIS( و )FLP( يساعدون الأولد و الشباب 
الوافدين الجدد عىل الوصول اىل:

لية ف  أندية الواجبات الم�ف

 مدرسون

 برامج ما بعد دوام المدرسة

 مخيمات صيفية و الخ …

يوفر برنامج ما بعد دوام المدرسة التابع لجمعية 
ف المتعددة الثقافات )MCAF( أنشطة اجتماعية  فريدريك�ت
ف ح�ت نهار الجمعة  و ترفيهية و ثقافية غنية من نهار الثن�ي

. بعد الظهر للأولد )٥ - ١٢ سنة( طوال العام الدراسي

 المخيمات الصيفية

منذ عام ١٩٩٤، مخيمات قوس قزح من الثقافات الصيفية التابعة 
ف المتعددة الثقافات )MCAF( قدمت تجارب  لجمعية فريدريك�ت

ف الأولد من  كتشاف و الإحتفال بأوجه التشابه و الختلف ب�ي غنية للإ
ف ٥ و ١٢ سنة ، بما  اوح أعمارهم ب�ي خلفيات ثقافية متنوعة الذين ت�ت
ف  ة أطول و الكندي�ي ي ذلك الوافدين الجدد، و الذين مستقرين لف�ت

�ف
ي كندا. 

المولدين �ف

نوا  خلل الستة أسابيع من المخيمات الصيفية )ROC(، الأولد يَُكوِّ
صداقات من خلفيات ثقافية مختلفة و يندمجوا مع الثقافات الأخرى 
ي الموسيقى، الفن، الألعاب و 

و يكتسبوا تفهًما للتنوع أثناء المشاركة �ف
الرياضة.

برامج المجموعات

نضمام إىل برامج  يمكن للأطفال من عمر ٥ إىل ١٢ سنة الإ
ف المتعددة الثقافات  المجموعات لجمعية فريدريك�ت

)MCAF(. سيقوم الأطفال بتكوين صداقات جديدة، ومعرفة 
المزيد عن مجتمعهم، و تعزيز مهاراتهم القيادية.

  الرياضة 

ي الرياضة يتعاون مع 
برنامج مشاركة الوافدين الجدد �ف

ي المجتمع لتوف�ي فرص للأولد 
المجموعات الرياضية �ف

ي 
، و يتعلموا مهارات جديدة و يستمتعوا �ف ف لَيُكونوا نشيط�ي

لج  ف ي ذلك كرة القدم و ال�ت
العديد من الألعاب الرياضية بما �ف

ب و الخ …  و السباحة و كرة الم�ف

   الفن ، الموسيقى، الرقص و المرسح

نضمام إىل  يمكن للأولد من جميع مستويات المهارات الإ
ف و  ، موسيقي�ي ف مجموعة واسعة من الصفوف بقيادة فنان�ي
ي 

ي الفنون دروًسا �ف
. يوفر برنامج المشاركة �ف ف ف محلي�ي ممثل�ي

عر و الغيتار و البيانو و الرَقص و التصوير  الم�ح و الشِّ
ي للأولد الوافدين الجدد.

الفوتوغرا�ف


