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 برامج االأوالد و الشباب

تقدم برامج الأولد و الشباب مجموعة متنوعة من الأنشطة المصممة 
ام الذات، المهارات القيادية و الشعور بالنتماء إىل  لتعزيز اح�ت

مجتمعهم الجديد. و تشمل الأنشطة رعاية الأطفال الوافدين الجدد و 
برامج ما بعد المدرسة و مخيمات قوس قزح من الثقافات الصيفية و 

لية و الرياضة، و المجموعات الجتماعية، بالإضافة  ز نوادي الواجبات الم�ز
ي و صفوف الفن. يندمج 

إىل الموسيقى و الرقص و التصوير الفوتوغرا�ز
ز بمساعدة عمال  ي فريدريك�ت

ي المدارس �ز
الطالب الوافدين الجدد �ز

 )PLF( ي
ي المدارس )SWIS( و برنامج التواصل الفرنكوفو�ز

ستطان �ز الإ
 ، ز ي لدعم المعلم�ي

ي و الأنغلوفو�ز
الذي يتعاون مع المجتمع الفرنكفو�ز

امج  ي جميع ال�ب
و الطالب الوافدين الجدد و الأهل لضمان مشاركتهم �ز

ي تقدمها المدارس و المجتمع. العامل الإجتماعي للشباب 
المناسبة ال�ت

الوافدين الجدد يقدم الدعم النفسي و إحالة الأولد و الشباب الوافدين 
امج الإجتماعية. الجدد الذين يحتاجون إىل موارد إضافية إىل ال�ب

 فرص التطوع

يقدم برنامج التواصل الإجتماعي مساهمة فريدة من الخدمات المصممة 
ز و لبناء مجتمع حيوي و أك�ث  حيب بالوافدين الجدد إىل فريدريك�ت لل�ت

شمولية. 

ُوَّل الصداقة، الدعم، و النصائح حول 
ز الأ يقدم أصدقاء فريدريك�ت

ي هذا 
ي المجتمع للوافدين الجدد.المتطوعون �ز

الموارد و الخدمات �ز
ون دورة تدريبية، ثم يتم مطابقتهم مع وافد جديد )فرد  نامج يح�ز ال�ب

كة. ات المش�ت أو عائلة( إستناداً إىل المصالح و الخ�ب

امج التعليمية الفردية و الجماعية متاحة للراشدين، الأولد و الشباب  ال�ب
لية. برنامج  ز ي الواجبات الم�ز

و توفر تنمية المهارات اللغوية و المساعدة �ز
ز المهاجرين الماهرين من  ز و المهني�ي ف�ي ز المح�ت ي يربط ب�ي

رشاد المه�ز الإ
. ات المهنية حول سوق العمل المحلي أجل تبادل الخ�ب

 في مجتمعنا

ز المتعددة الثقافات )MCAF(  تنّظم و تدعم   جمعية فريدريك�ت
مجموعة متنوعة من الفعاليات من أجل تعزيز الوعي، و إستيعاب التنوع 
ي و تعزيز بيئة شمولية و مرحبة. نحتفل بيوم كندا، »اليوم الدوىلي 

الثقا�ز
 ، ز ز العن�ي« لالأمم المتحدة ، اليوم العالمي لالجئ�ي للقضاء عل التمي�ي
شهر التاريخ الأسود و اليوم الكندي للتعددية الثقافية من خالل أنشطة 

خاصة.
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ز المتعددة الثقافات  ي جمعية فريدريك�ت
ستطان �ز يقابل عمال الإ

ز  ز عند وصولهم إىل فريدريك�ت )MCAF( الوافدين الجدد المؤهل�ي
ستطان.  لتحديد أهدافهم الفردية و احتياجاتهم الفورية من الإ
نحن نقدم التوجيه لموارد الحكومة و المجتمع، حقوق الفراد 

ي كندا و واجباتهم تجاه الدولة الكندية، الرعاية الصحية و 
�ز

نظام التعليم، وما إىل ذلك.

ستطان، يجب عل الوافدين الجدد  للحصول عل خدمات الإ
التسجيل أولً لدى عامل التسجيل، تقييم الحتياجات و الإحالة 

ز المتعددة  ي جمعية فريدريك�ت
ستطان )SINAR( كزبون �ز لالإ

.)MCAF( الثقافات

ورش العمل و التدريب
ستطان لمساعدة  نحن نقدم دورات معلومات و توجيه حول الإ
الوافدين الجدد عل التعرف عل كندا، بالإضافة إىل ورش عمل 
للتدريب عل مهارات مختلفة. الرجاء مراجعة الرزنامة الشهرية 

نت لالإطالع عل النشاطات القادمة. ن�ت ع�ب الإ

المجموعات الداعمة

ز المتعددة الثقافات  ستطان لجمعية فريدريك�ت تقدم خدمات الإ
)MCAF(  مجموعات دعم للوافدين الجدد من نساء، رجال، 

أهل، كبار السن و شباب للحّد من عزلتهم الجتماعية و تمكنهم 
ي المجتمع. 

من الحصول عل الموارد الصحية و الرفاهية �ز

ن المتعددة الثقافات )MCAF(  تلعب دوًرا  جمعية فريدريك�ت

ن المجتمع و  ن التواصل و تعزيز التفاهم ب�ي ي تأم�ي
حيويًا �ن

ن و الوافدين الجدد. تحقق MCAF ذلك  المهاجرين المستوطن�ي

من خالل تعزيز التنوع و الشمولية و تقديم برامج و خدمات 

جديدة للوافدين الجدد.

ن برنامج الوسطاء الثقافي�ي

ز المتعددة الثقافات )MCAF( الوافدين الجدد  تدعو جمعية فريدريك�ت
ز منذ مدة و الذين يتمتعون بمستوى عاٍل  و المهاجرين المستوطن�ي
ية و الفرنسية، و الذين يمثلون مجتمعات  ز نجل�ي ي مهارات اللغة الإ

�ز
ي ورش عمل مختلفة و 

عرقية ـ ثقافية ولغوية متنوعة، للمشاركة �ز
ز بالوافدين الجدد  . يتواصل الوسطاء الثقاف�ي ي

للتدريب كوسيط ثقا�ز
ستيطان و الندماج.  الذين يواجهون العديد من العوائق المتعلقة بالإ

ي يقوم بتعزيز إمكانية وصول الوافد الجديد إىل الخدمات 
الوسيط الثقا�ز

ي تقديم خدمات 
ي ترغب �ز

ي المجتمع ال�ت
الإجتماعية، و يدعم المنظمات �ز

شمولية و دقيقة ثقافياً للوافدين الجدد.

ية ن نجل�ي دروس اللغة االإ

تم تصميم دروس تعلم اللغة و تنمية المهارات )LLSD( لمساعدة 
ية.  ز نجل�ي ي اللغة الإ

ز مهاراتهم �ز قامة الدائمة عل تحس�ي الراشدين ذوي الإ
ي المكان 

عند الحاجة، تتوفر خدمة الرعاية لالأطفال الوافدين الجدد �ز
.LLSD ي

ز �ز ز المؤهل�ي ي خدمات النقل للمشارك�ي
نفسه والمساهمة �ز

خدمات التوظيف

ز المتعددة الثقافات  تساعد خدمات التوظيف لجمعية فريدريك�ت
)MCAF( الوافدين الجدد من خالل توجيههم إىل سوق العمل الكندي. 

نحن نَُدِرب الوافدين الجدد عل كيفية البحث عن وظيفة و نزودهم 
بتقنيات لإجراء مقابلة، و نوجههم إىل فرص التدريب المتخصصة، 

. نحن نساعد الوافدين الجدد عل بناء  ز وأماكن التطوع، و إىل الموجه�ي
عالقات مهنية من أجل إكتساب روابط إجتماعية قّيمة.

ي إتباع الخطوات الالزمة 
عمال التوظيف يساعدون الوافدين الجدد �ز

ي تتطلب 
للحصول عل شهادات اعتماد أجنبية من أجل المهن ال�ت

شهادات أو تراخيص كندية خاصة.

ي 
ي برنامج العبور المه�ز

ز �ز يمكن للشباب الوافدين الجدد المشارك�ي
ات و العالقات  للشباب و برنامج إطالق المهارات بناء المهارات والخ�ب

الالزمة لتعزيز تعلمهم أو دخولهم مجالت العمل.

مركز تعليم الكمبيوتر للوافدين الجدد )NCLC( يوفر للوافدين الجدد 
يبة الدخل، و  ي تقديم �ز

تدريًبا عملًيا عل الكمبيوتر، و المساعدة �ز
نت. ن�ت إمكانية تعلم اللغة ع�ب الإ


