FR

Pamoja idi!
a za

Tutaendele

¡M
 akundi ya wanaosaidia wanawake,

wababa, vijana, shughuli za malezi n.k.

¡H
 uduma za Ajira na Mafunzo
¡M
 afunzo na warsha

Ushirikiano na jamii:
Timu ya PLF inashirkiana na wanafunzi
wapya, wazazi, shule za Kifaransa, mashirika
na washirika ili kuwezesha mafanikio ya
makazi na kuimarika kwa wageni katika
Shule za Kifaransa, utamaduni na jamii.
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 ahusika wa Utamaduni
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¡M
 asomo ya Lugha katika Lugha mbili

L’A S S O C I

PLF huunganisha familia za wageni na
MCAF inayohusika na mipangilio ya makazi
kama:
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Mipangilio ya makazi:
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MIPANGILIO ya
MAWASILIANO ya
KIFARANSA

Shirika la Utamaduni la Fredericton Inc.
28 Barabara ya Saunders
Fredericton,
New Brunswick Canada E3B 1N1
Barua pepe: mcaf@mcaf.nb.ca
Simu: (506) 454-8292

www.mcaf.nb.ca

Wafanyakazi wa Shirika la Mchanganyiko
wa Utamaduni la Fredericton Inc. (MCAF)
wahakikisha kuwa Wanafunzi wageni na
wazazi , wanafahamu haki zao za kuchagua
lugha Kifaransa au mfumo wa elimu ya
Kiingereza katika New Brunswick.
Mipangilio ya Mawasiliano ya Kifaransa
(PLF) ya MCAF hutoa huduma za makazi
kwa familia za wageni waongeao Kifaransa
na lugha zifananazo na Kifaransa ambao
huchagua kujumuika katika jamii na mfumo
wa shule ya Kifaransa.
Malengo ya Mipangilio ya PLF

¡K
 utoa msaada kwa wageni na

kurahisisha mafanikio kwa makazi yao,
ustawi na ushirikiano katika shule na
jamii za Kifaransa

¡K
 utoa huduma zinazovutia kiutamaduni
kwa wanafunzi wageni, familia zao,
wafanyakazi wa shule na washirika wa
jamii

¡K
 uunga mkono jitihada za kuinua

maendeleo na matengenezo ya ujuzi
wa lugha ya Kifaransa (matumizi ya
Kifaransa) na kukuza jamii ndogo
ya watu wa Fredericton kwa kuptia
uhamiaji

¡K
 ushirikiana na washirika wa jamii kwa
kukuza utofauti na kuingizwa katika
shule na jamii

Jinsi gani watumishi wa PLF waweza saidia
watoto kabla ya kuanza shule ?
PLF huunganisha wazazi wageni kwa
huduma za jamii ya kifaransa, shughuli na
nafasi za elimu ili kurahisisha mahudhirio
yao katika jamii ya Kifaransa na matumizi ya
Kifaransa.

Watumishi wa PLF wanafanya nini katika
shule za Kifaransa ?
Awamu ya
1

Mwelekeo

 anasaidia wanafunzi wageni katika
¡ W
mchakato wa kuandikishwa shuleni

¡ Ziara

za shule na mwelekeo kwa
wanafunzi na familia

¡ Kutoa

maelezo kwa ujumla wa shule na

elimu ihusianayo na mipango ya ziada ya
jamii

¡ Kufanya

ukaguzi wa mahitaji kwa kila
mwanafunzi na familia

Awamu ya

2

Baada ya kujiandikisha

¡ Kushirikiana na wafanyakazi wa shule na

washirika wa jamii kwa kuhakikisha ya
kwamba mahitaji ya wanafunzi wageni na
familia yamejulikana, yamepatikana na
wamesaidiwa

¡ Kufuatilia mara kwa mara wanafunzi

katika shule yao mpya ili wa saidiwe katika
mchakato wa makazi na kujiimarisha

¡ Kuwasaidia wanafunzi na wazazi kuhusu
vipindi vya maelekezo kwa lugha ya
Kiingereza, Kifaransa au katika lugha za
asili,

¡ Kutoa msaada kwa kazi za kufanyia
nyumbani

¡ Kusaidia kuandikisha watoto na vijana
wageni katika kambi za kiangazi za
Kifaransa katika eneo enyeji na kutoa
msaada endelevu kwa kuunga mkono
watoto, ma familia na watumishi wa
mpangilio.

Huduma na Msaada wa Makazi kwa
watu wazima:
Kwa kutumia mfano wa usimamizi wa hoja,
timu ya PLF hutoa msaada na huduma
kwa mgeni binafsi na familia zikaazo na
kujiimarisha katika jamii inayozungumza
Kifaransa.
Vipindi vya maelezo na mwelekeo hutolewa
kwa Kifaransa na katika lugha asili za
wageni yakielezewa:

¡M
 aisha ya Canada, mipangilio ya malezi,
afya ya kiakili na ustawi

¡H
 uduma za afya, huduma za serikali na
elimu, nk.

PLF hutoa msaada kuwezesha wageni
kwa upatikanaji wa rasilimali, huduma na
shughuli katika shule za Kifaransa na jamii
kwa kupitia:

¡U
 fafanuzi wa Utamaduni na Lugha
¡T
 afsiri
¡U
 safiri
www.mcaf.nb.ca

