
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 دناساع
 # جمع الناس معا  

أنت السبب في أن القادمين الجدد وعائالتهم يدعون 
 وطنهم.بيتربورو 

يتيح دعمكم لمركز الكنديين الجدد تقديم برامج إثراء 
للحياة للقادمين الجدد الذين يدعمون اندماجهم وبناء 

 مهاراتهم وتعلم اللغة اإلنجليزية.

، أود أن أدعم القادمين الجدد في نعم □

 بيتربورو من خالل التبرع

  العنوان:   االسم: 

  الرمز البريدي:   المدينة: 

  الهاتف:   البريد اإللكتروني: 

 أود أن أقوم بما يلي:

 التبرع الشهري □التبرع لمرة واحدة  □

 يرجى قبول تبرعي من:

□ $05 □ $50 $055 rehtOC :  

 طريقة الدفع:

 يك واجب الدفع لمركز الكنديين الجددش □

 فيزا □

 ماستركارد □

 مهمتنا

يسعى مركز الكنديين الجدد في بيتربورو إلى تمكين 

المهاجرين والالجئين من أن يصبحوا أعضاء كاملين 

ومتساوين في المجتمع الكندي، وإلى توفير القيادة 

 مجتمع .الالمجتمعية لضمان االندماج الثقافي في 

 أهدافنا

سهيل وتعزيز تكيف المهاجرين والالجئين مع الثقافة ت

 الكندية.

 توفير موظفين مدربين والتسهيالت المناسبة.

نيابة عن الكنديين الجدد وتقديم المعلومات  الترحيب
 واإلحاالت.

مراجعة وتعديل خدماتنا باستمرار لتلبية احتياجات 

 الكنديين الجدد.

لكنديين الجدد في تحديد اتجاه زيادة المشاركة النشطة ل

 .المركز

تعزيز التفاهم والقبول بين الثقافات من خالل مشاريع 

 التعليم والتوعية.

لتحسين نوعية الخدمات  التبرعاتتعزيز مشاريع جمع 

 المجتمعية للكنديين الجدد.

  /  /  /  بطاقه # 

 

rCC :  تاريخ انتهاء الصالحية :  

 أود أن أكون متبرعا  مجهول الهوية □

  ______  __________________  __ التوقيع:

 _______  

 00959091500RRRRالتسجيل الخيري رقم 
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 بالجميع  وسهالاهال

www.nccpeterborough.ca 

البرامج 

 والخدمات



 

  

 الهجرة والتوطين

 حياة في كنداحول ال توجيهات •

المعلومات واإلحاالت إلى الخدمات المحلية  •

 والحكومية

 الدعم في الحصول على وثائق الهوية الكندية •

المدارس االبتدائية  دعم التسجيل والتوجيه في •

 والثانوية

تقديم الدعم في حل حاالت الهجرة الضعيفة ولم شمل  •

 األسر

 طلبات الجنسية الكندية فيالدعم  •

 تقييم مجاني للغة معتمدة واإلحاالت إلى برامج اللغة •

 العماله

 السيرة الذاتية ودعم البحث عن وظيفة •

 المعلومات واإلحاالت إلى دعم التوظيف •

 عتماد وتقييم وثائق التفوي معلومات عن اال •

 تخطيط العمالة على المدى القصير والطويل •

 الروابط المجتمعية

 زيارات إلى المواقع الثقافية والتراثية الكندية •

المناسبات االجتماعية للقادمين الجدد والمجتمع  •

 األوسع

 الفئات االجتماعية للنساء والشباب •

 يزيةدروس غير رسمية في المحادثة باللغة اإلنجل •

 دروس اللغة اإلنجليزية غير الرسمية •

تذكرة ترحيب لمدة سنة واحدة للخدمات المجانية أو  •

 المخفضة في بيتربورو

 المتطوعين

يتمكن مركز الكنديين الجدد من العمل أو تحقيق  لن

أهدافه دون مساعدة سخية من متطوعينا. هناك عدد ال 

ة يحصى من الطرق التي يمكنك أن تحدث فرقا في حيا

 شخص ما وتلبية أصدقاء جدد! وتشمل الفرص ما يلي:

 فرق دعم الالجئين •

 مدّرسي اللغة اإلنجليزية •

المجموعات االجتماعية )مثل المحادثة باللغة  •

 اإلنكليزية، والمجموعة النسائية، ومجموعات اللغات(

 مترجمو اللغات الشفويون •

 الدعم اإلداري/الدعم في مكتب االستقبال •

 ليات المجتمعيةالفعا

نحن نسهل العديد من الفعاليات المجتمعية على مدار 

العام، بما في ذلك مهرجاننا السنوي ليوم كندا المتعدد 

يوليو. يمكنك تتبع األحداث القادمة في  1الثقافات في 
nccpeterborough.ca/events 

 

 

د الجديد في مجموعة شباب المدارس الشباب الواف

 لكنديين الجددالثانوية في مركز ا

 شراكة بيتربورو للهجرة

( هي شراكة مجتمعية PIPشراكة بيتربورو للهجرة )

بين األفراد والمنظمات )بما في ذلك مركز الكنديين 

الجدد( الذي يتوخى مجتمعاً حيث التكامل االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي الهادف للقادمين الجدد يضمن 

كنك أن تصبح مجتمعا مزدهرا وشامال للجميع. يم

 nccpeterborough.caشريكا اليوم في 

 المكتبة الحية

تهدف المكتبة الحية إلى تبادل القصص اإلنسانية عن 

الهجرة والتكامل من خالل مشاركة القادمين الجدد 

بقصص متنوعة ومقنعة عن االنتقال والتوطين 

في مدينة للمتحدثين  واالنتماء. يتوفر حجوزات 

 .وريفها بيتربورو

 لتدريب على التنوع والشمولا

نحن نقدم التدريب والدعم العملي في التواصل بين 

الثقافات التي من شأنها تمكين مؤسستك من فهم وتلبية 

احتياجات العمالء الجدد والموظفين بشكل أفضل. 

ويمكن تكييف الدورات التدريبية مع االحتياجات 

 والمصالح الفردية للمنظمات.

 العروض التقديمية

تريد معرفة المزيد عن منظمتنا، أو الهجرة؟ يمكننا  هل

 لمجموعتك!عرض أن نقدم 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

  

 

 أنا منظمة مجتمعية أشاركأريد أن  أنا قادم جديد

 البرامج المجتمعية جمع الناس معاً  # خدمات العمالء


