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نحن معاً أفضل!

ي الرياضية عبارة عن برنامج 
مشاركة الشباب الوافدين الجدد �ف

ف لتعزيز معارفهم  ترفيهي للشباب حيث تتاح الفرصة للمشارك�ي
وع الدراجة  نضمام إىل الرياضة المحلية. م�ش وثقتهم للإ

 )Newcomer Youth Bike Project( للشباب الوافدين الجدد
ع بها. يتم  يتعاون مع الشباب لتجديد الدراجات الُمَت�ب

ي ورش عمل تدور حول إصلح 
تشجيع الشباب عىل المشاركة �ف

الدراجات و السلمة و يمنحونهم دراجة هوائية.
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برامج للشباب الوافدين الجدد



ي
التوظيف و العبور إىل السلك المه�ن

: ي
نحن ندعم الشباب �ف

  فهم مواصفات و ثقافة أماكن العمل الكندية  

، مزيد من  ي
   تقديم طلب للحصول عىل التدريب المه�ف

الدراسات، قروض للطلب، و المنح الدراسية

  تحديد الأهداف المهنية و تعلم كيفية البحث عن وظائف 
و علقات مهنية.  

مجموعات داعمة للفتيان و الفتيات 

نحن نقدم الأنشطة، ورش العمل، و فرص التطوع 
ي 

فيهية للشباب. المشاركون �ف بداعية و ال�ت الجتماعية و الإ
ي إستكشاف 

فيهية و �ف ي الفرص ال�ت
المجموعات يشاركون �ف

المجتمع، و يطورون مهاراتهم القيادية.

إن برامج للشباب الوافدين الجدد التابعة لجمعية 
ف المتعددة الثقافات )MCAF( موجهة للشباب  فريدريك�ت
نامج يك� الحواجز أمام الشباب من  ) ١٣- ٢٩ سنة(. ال�ب

خلل توف�ي مكان آمن للتسلية و لتكوين صداقات و تبادل 
ات. الخ�ب

  برامج التعليم

ي المدارس )SWIS( الشباب الوافدين 
ستطان �ف يربط عمال الإ

ي تساعد الطلب 
الجدد و أرسهم بالخدمات و الموارد ال�ت

ي المدرسة. 
عىل النجاح �ف

ي 
ي برنامج التواصل الفرنكوفو�ف

ستطان �ف يقوم عمال الإ
ي أي من المدارس 

بدعم الشباب و أرسهم الموجودين �ف
. ف ي منطقة فريدريك�ت

الفرنكوفونية �ف

ي مواقع 
ن و نوادي الواجبات المدرسية متوفرة للطلب �ف المعلم�ي

. مختلفة طوال العام الدراسي

تقدم منحة الوافدين الجدد للشباب منحة دراسية مالية 
ي مؤسسات ما بعد الثانوية 

للشباب الذين يدرسون �ف
عات  . يتم جمع الأموال من خلل الت�ب ف ي فريدريك�ت

�ف
ف  ي تقيمها جمعية فريدريك�ت

والمناسبات الخاصة ال�ت
.)MCAF( المتعددة الثقافات

  برامج القيادة و التطوع

امج بيئة آمنة و داعمة و ممتعة للشباب  توفر هذه ال�ب
الوافدين الجدد من خلل مقابلة أشخاص جدد و تعزيز 

مهاراتهم و قدراتهم بينما يتعلمون المزيد عن مجتمعهم.

  خدمات داعمة

إدارة الحالة الجديدة للشباب الوافدين الجدد تدعم و 
امج، الخدمات  ترافق الشباب ليتمكنوا من الوصول إىل ال�ب

ف المتعددة الثقافات  و الموارد لدى جمعية فريدريك�ت
ي تدعم مرحلة 

)MCAF( و المنظمات الإجتماعية ال�ت
ي قد يتضمن تقديم 

ستطان الخاصة بهم. الدعم الإضا�ف الإ
ستشارة بشأن الأزمات، و تصفح الخدمات الجتماعية و  الإ

الإجراءات القانونية.

   برامج الفنون و الرياضة

ي الفنون الفرصة للشباب لتطوير مهاراتهم 
ندماج �ف يمنح برنامج الإ

ي 
امج ال�ت ي مجموعة متنوعة من ال�ب

الفنية. يمكن للشباب المشاركة �ف
امج الفنية ما  . تشمل ال�ب ف ي فريدريك�ت

يقودها فنانون من المجتمع �ف
ي، دروس لتعلم الجيتار والبيانو، الرقص  : الم�ح، الِشْعر التعب�ي يىلي

. ي
أو التصوير الفوتوغرا�ف


