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 لخدمة:

المھاجرين الجدد و 
 مقدمي الرعاية

 

 

 في
 

 广东话 |国语 | العربية

한국어| Tagalog | Français 

 

 خدمات اخري متوفرة:

خدمات اللغة اإلنجليزية للبالغين 

ترجمة وترجمة شفوية 

برامج المواطنة 

خدمات االحالة القانونية 

فرص التطوع 
 

 تفضل للقاء الموظفين لدينا:

 English: If you need help in English, Please  

call 604‐588‐6869 
 

 اذا كنت بحاجة الى مساعدة ، يرجى االتصال  :العربية

 604.588.6869:   109سيرين النشار        مع 
   

 Chinese: 如果您需要中文服务，请拨打

604‐588‐6869, 转107 

 Korean: 한국어로 상담을 원하시면,  

      장기연(Esther Chang) 604‐588‐6869 

       교환 111 로 연락주세요 

 

 Tagalog: Kung kailangan po ninyo ng 

tulong, maaari po kayong tumawag kay: 

Aurea Lucas sa 604‐588‐6869 ext. 102 
 

 French: Si vous avez besoin 



 المعلومات واالحالة المعرفية    

خدمات تهتم بخصوصية معلومات االفراد والتعريف 
 علي الخدمات للمهاجرين الجدد

 

ورشات عمل ودورات الكتساب مھارات 
 الحياة

مجموعة من البرامج والدورات التدريبية قصيرة 
االجل للمهاجرين الجدد من البالغين والشباب والنساء 

 و المسنين تشمل:
التوجيه للقادمين الجدد 
فهم الثقافة الكندية 
دورات التمكين للنساء 
محو االمية المالية 
الحياة الصحية في آندا 
مهارات تربية االطفال لآلباء و االمهات 
نظام التعليم ما بعد الثانوي 
المواصالت و السفر 
القوانين الكندية 
التطوع والتواصل مع االخرين 

 

 متابعات األفراد

دعم وتدريب لبرامج متابعة االفراد للمهاجرين الجدد 
لتلبية احتياجات التأهيل والتمكين والتواصل مع 

 المجتمع
 

 الصورة العامة للخدمات      

الخدمات مدعومة لمساعدة 

  المھاجرين الجدد

(مقيمين دائمين ويعتشوا علي 

 المعونات المقدمة)

لدينا موظفين مهنين يتحدثون لغات مختلفة 

ويقدمون خدمات متكاملة لمساعدة 

المهاجرين الجدد القادمين من ثقافات 

 وحضارات مختلفة     

الخدمات تساعد المهاجرين الجدد 

الآتساب المعرفة والموارد الضرورية 

ليصبحوا اعضاء منتجين ومساهمين في 

 المجتمع الكندي

         

 لالتصال بمكتب سري
604-588-6869 

 التواصل مع المجتمع

التواصل مع الفعاليات المجتمعية والخدمات      
 الرئيسية والمؤسسات، االنشطة تشمل ما يلي:

 
جولة في مدينة سري 
المهرجان السنوي للترحيب بالمهاجرين 
برامج الصداقة 
مهرجان الثقافات المتعددة 
احتفالية عيد الميالد للمهاجرين الجدد 

 

 خدمات سوق العمل

خدمات شخصية مجانية و ورشات عمل للباحثين عن 
 عمل تشمل:

 
توجهات سوق العمل 
ثقافة اماآن العمل الكندية 
آيفية البحث عن وظائف 
مواصفات التوظيف 
التواصل بين الثقافات 

 
 

 نقدم خدماتنا في:
  ماندرين|كانتونيز | العربية
 | فرنسي | تجالوج| كوري


