
   

  

 

 شـاملة  الخدمات "معـاً " للج بـرنام

 
 

 خدمات مراعیة لالعتبارات الثقافیة لألطفال والشباب والعائالت العربیة في كندا
 

تنوع  بوالتي تتمیز    Peel)(  منطقة بیل في  ات الخاصة بالعائالت  ) باالستجابة لالحتیاجPeel CASم جمعیة (التزانطالقاً من ا
تقدیم  بالتعاونو   قمنا  فقد  -الثقافيسكانھا   إلى ضمان  تھدف  برامج  عدة  بتأسیس  المحلي،  المجتمع  منظمات  من   مع  خدماتنا 

ع عائالتھم  ھم مئ إبقاواألطفال و یتماشى مع مساعینا لدعم ا، افیة للعائالت التي نعمل معھقالخصوصیة الثمنظوریحترم التنوع و
 . یةالمجتمعو الشراكات وتعزیز الروابط  ،كلما كان ذلك ممكنًا

ً معمبادرة ( في أبریل العمل بھا    ، و بدأ(PICS)   بولیكلتشارل  منظمة  ِسَسْت بالشراكة معھي أحد ھذه البرامج التي أُ   )Ma’an-  ا
 العربیةمن المجتمعات  والشباب والعائالت  تقدیم خدمات تراعي االعتبارات الثقافیة لألطفال  إلى  ھذه المبادرة  ھدف  تو  .  2021

 . )Peel CASتعمل مع (التي 

 ؟ )  Ma’an- (معاً   عمل برنامج  آلیة
العربیة  منالعائالت   برنامج    * الجالیات  في  للمشاركة  ً مع( مؤھلة  -  ا
Ma’an( یتكلم المجتمعیة و  متخصص في الموارد الثقافیةیقوم ، حیث

مع    ةاللغ بالعمل  المشاركة  العربیة،  و لتقدیم  العائالت  وصلھم  الدعم 
مع  بمصادر أفضل  بشكل  تتناسب  التي  ضمن  الخدمات  احتیاجاتھم 

 خصوصیة الثقافة العربیة 

         العائالتلتعزیز بیئة من التفاھم الثقافي بین برنامج كما یسعى  ال
 . Peel CAS جمعیةو 

الخاصة بجمعیتنا، الخدم  برامجو  )معًا(  برنامجیعد   الشاملة األخرى    ات 
وتحقیق   الثقافيتیجیة التي نعمل بھا لمراعاة التنوع  سترااال  من أساسیات

 اإلنصاف والشمولیة. 
 

ورفع مستوى الوعي وتبدید المعتقدات  تقویة العالقات إلى  العمل بالشراكة مع المجتمعات المتنوعة في منطقتنامن خالل نسعى 
 . لألطفال والشباب والعائالت التي نعمل معھاقدیم خدمة أفضل ، وتلاطفظام رعایة األبن المتعلقة  ةالخاطئ

 
 
 

 الناطقین بالعربیة و / أو المنحدرین من خلفیة ثقافیة عربیة. Peel)( تشیر عبارة "الجالیات العربیة" إلى أفراد مجتمع بیل
 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84


 

 

   من اقوال عمالئنا 

 ".أقدر ھذه الخدمة للغایة. یبدو األمر وكأنك تعیش في كنف عائلة" 

 ".أنا ممتن جًدا لتلقي الدعم من شخص یفھم ثقافتي ویتحدث لغتي" 

  "األطفال في بیل دعمبمثابة جسر بیني وبین جمعیة  إخصائي برنامج معًا،كان  لقد (Peel)  ،  
 األطفال، مما ساعدنا على العمل بشكل تعاوني."دعم جمعیة لفریق ثقافتي  دوًرا كبیًرا في شرحولعب 

 ".أشكركم جزیل الشكر على مساعدتكم ودعمكم. أشعر بالراحة التامة في مشاركة قصتي معكم" 
 

 

 

 ما ھي أنواع الخدمات المتوفرة؟ 
 تشمل:و التي  م برنامج (معًا) مجموعة من الخدماتیقد

دعم  جمعیة بمرافقة مختص   من برنامج (معًا) ثقافیةالموارد ال زیارات مشتركة للعائالت یقوم بھا مختص •
 .عائلةلل  یةالحضارو  ةیلثقافلتقدیم الخدمات التي تراعي االعتبارات ا ة عمادبیئة لتوفیر األطفال، وذلك 

 .ن سالمة األطفال والشباباضمضع خطة ل والعمل مع العائلة ل •

 .ویة و أسالیب التعامل مع األطفالالعائلة بمصادر لتطویر المھارات الترب تزوید •

 .الطفرعایة األلدعم و  دموارسكن والبحث عن و العائلة بمصادر توفر خدمات التوظیف إیصال •

 .بموارد الخدمات االستشاریة والصحة النفسیةالعائلة  إیصال •

 .دعم البحث عن خدمات الھجرة والتوطین •

 

 لمزید من المعلومات 
 أو اتصل بفریق خدمة العمالء والدعم على الرقم  الذي یعمل مع عائلتك اسأل مختص جمعیة مساعدة األطفال

 MJohn@peelcas.org.أو  3045 داخلي 6131-363-905 

األخرى المراعیة لالعتبارات الثقافیة على   اتالخدمبرنامج و   )معًا(تعرف على المزید حول برنامج  
.www.peelcas.org 
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