
خدمات
للوافدين

الجدد 

Nous n’offrons aucun service en 
français.  Pour des informations ou des 
services en français, veuillez consultez 
le site Web d’IRCC au 
https://www.cic.gc.ca/francais/nou-
veaux/services/index.asp

نظرة عامة

بتمويل من وزارة الهجرة والالجئين والجنسية 

تحالف  في  التوطين  خدمات  تلبي  الكندية، 

(ايساب)  آسيا  جنوب  في  ا�يدز  من  الوقاية 

وجنوب  ا�وسط  الشرق  من  الجدد  القادمين 

الجنسية  الميول  ومزدوجي  المثليين  آسيا 

(من  والعابرات  والعابرين  الجنسية  وأحرار 

مع  يعيشون  الذين  أو  الميم/عين)  مجتمع 

الذين  البشرية،  المناعة  نقص  فيروس 

يعيشون في تورونتو. 

الفردي  الدعم  تقديم  خالل  من  بذلك  نقوم 

ا�فراد في  لمساعدة  وا�حاالت  العمل  وورشات 

االستقرار في حياتهم الجديدة في كندا.

من أجل

وجنوب  ا�وسط  الشرق  من  الجدد  الوافدين 

الجنسية  الميول  ومزدوجي  المثليين  آسيا 

(من  والعابرات  والعابرين  الجنسية  وأحرار 

مع  يعيشون  الذين  أو  الميم/عين)  مجتمع 

الذين  البشرية،  المناعة  نقص  فيروس 

يعيشون في تورونتو.

اللغات
● ا�نجليزية

● ا�ردية
● الماراثية
● الهندية

● البنجابية
● الغوجراتية

● العربية
● التركية

● التاميل
● الفارسية



المقيمين الدائمين في كندا

الذين تم اختيارهم ليصبحوا مقيمين  ا�فراد 

تم  والذين  التحقق)  انتظار  (في  دائمين 

والالجئين  الهجرة  وزارة  من  برسالة  إبالغهم 

والجنسية الكندية

من   ٩٥ المادة  حسب  المحميون  ا�شخاص 

قانون الهجرة وحماية الالجئين

يحملون  الذين  المؤقتون  ا�جانب  العمال 

موافقة  على  حصلوا  الذين  أو  عمل  تصريح 

من   ١١٢ القسم  بموجب  عمل  تصريح  على 

الذين  أو  الالجئين  وحماية  الهجرة  قوانين 

الدائمة  ل¸قامة  مبدئية  موافقة  على  حصلوا 

بموجب القسم ١١٣ من قوانين الهجرة وحماية 

الالجئين

معايير ا�هلية

●

●

●

●

(محو  جماعية  وتوجيهية  تعليمية  جلسات 

للتوظيف  المهارات  وتطوير  المالية  ا�مية 

انتقالية  وبرامج  ا�جنبية  الشهادات  وتقييم 

والموضوعات المتعلقة با�سرة)

دعم فردي

موارد المجتمع

ترجمة تحريرية وشفهية

الخدمات

●

●

●

●

بتطوير  (المتعلقة  وخارجية  داخلية  إحاالت: 

الترجمة  وخدمات  اللغوي  والتدريب  المهارات 

وخدمات  التوظيف  وخدمات  الترفيه  وبرامج 

المجاني  وا�ثاث  الطعام  وبنوك  قانونية 

وخدمات المجتمع ا�خرى

يكونوا  لن  الذين  �ولئك  المواصالت  دعم 

قادرين على الوصول إلى الخدمات

●

●

جمع القادمين الجدد بموارد المجتمع والدعم

التوطين  في  الجدد  القادمين  مساعدة 

واالندماج

تحديد احتياجاتك وميزاتك لتزويدك بالمعرفة 

والمهارات الالزمة التخاذ قرارات مستنيرة بشأن 

التحديات  و  العوائق  مراعاة  مع  توطينك 

الميم  مجتمع  يواجهها  التي  الفريدة 

نقص  بفيروس  المصابين  الجدد  والقادمين 

المناعة البشرية

توفير التوجيه حول الحياة في كندا

أو  المجتمعية  خدمات  إلى  ا�حاالت  تقديم 

والالجئين  الهجرة  وزارة  من  الممولة  الخدمات 

احتياجاتك  على  بناًء  الكندية  والجنسية 

وأهدافك

ا�هداف

●

●

●

●

●

للمزيد من المعلومات

settlementmanager@asaap.ca   +1 416 434 4291

    www.asaap.ca - M5A 4K2 - ١٢٠ شارع كارلتون - مكتب رقم ٢١٢ - تورنتو - أونتاريو


