
 ستقوم مراكز تقييم المهارات اللغوية باختبار المستوى اللغوي لديكم باستعمال

  (Canadian Language Benchmarks) المقاييس اللغوية الكندية 

 وستعمل على إحالتكم إلى برامج وخدمات لتعلّم ا�نجليزية و/أو الفرنسية 

 في منطقة إقامتكم 

معلومات وتوجيه عام

تقييم احتياجات

تواصل وتعامل مع الفئات المعزولة

تخطيط ا�ستقرار

تدريب على المهارات

(ISP) الخدمات التي يقدمها برنامج الخدمات المتكامل

ا�عتراف بالمؤه�ت ا�جنبية

التخطيط للمستقبل المهني

معرفة سوق العمل

التدريب على المهارات التقنية

البحث عن عمل والتدريب على الوظائف المختلفة

ا�حتفاظ بالوظيفة

العمالة الذاتية (العمل الحر)

رعاية ا�طفال

المواص�ت

تقديم النصح والمشورة عند ا�زمات

تقديم التجهيزات ال�زمة للمعاقين

قروض ومِنح للقادمين الجدد

توفير المعلومات العامة والتعرف على الخدمات العامة

 مساعدتكم على إقامة الروابط مع الخدمات العامة

مساعدتكم على إقامة الروابط مع هيئات الدعم في المجتمع المحلي بشكل أوسع

التواصل والتعامل مع الفئات المعزولة

معلومات للقادمين الجدد

ا�نخراط كمواطن في المجتمع المدني

مشروع اندماج أطفال ال�جئين المكثف

برنامج للناجين من التعذيب

(SWIS) أخصائيو ا�ستقرار في المدارس

التدريب على اللغات (مث�ً: تعليم اللغة ا�نجليزية
(CNIL أو الفرنسية للكنديين القادمين الجدد أو

مجالس المدارس الحكومية والكاثوليكية

الوكا�ت والهيئات الرئيسية

كما سيتم إحالتكم إلى برامج إضافية في مجتمعكمالمحلي لدعم

 احتياجاتكم الفردية. ويمكن أن تشمل هذه البرامج: 

 

المرحلة ا�ولى (أول يوم - 6 أسابيع)

ا�ستقبال ا�ولي

أه�ً بكم في مدينتكم الجديدة 

وصول وترحيب  

مساعدة في إجراءات الهجرة 

توزيع الم�بس الشتوية  

ا�نتقال إلى السكن المؤقت  

 عندما تصلون إلى مجتمعكم المحلي الجديد في ألبرتا،
 ستبدأون، أنتم وعائلتكم، عملية إعادة استقرار يمكن أن تصل إلى ١٨ شهرًا. 

وتتوفر هنا منظمات متخصصة ومقدمو الخدمات مثل برنامج مساعدة ال�جئين (RAP) لتقديم المساعدة لكم! وسوف تعمل هذه

الجهات بشكل وثيق معكم خ�ل المرحلة ا�ولى من هذه الرحلة لمساعدتكم على التعرف على الحياة في كندا والتأقلم معها   

       وتهيئتكم للنجاح. وسوف يتوفر لكم، في المرحلة الثانية، الدعم من خ�ل خدمات إضافية مصممة خصيصًا لحاجاتكم المتميزة  
لمساعدتكم على تعلّم اللغتين الرئيسيتين في كندا، والعثور على وظيفة وا�ندماج في مجتمعاتكم المحلية.    

  
ندعوكم Èلقاء نظرة على مخطط المعلومات التالي لتعرفوا المزيد عن رحلتكم!  

02

مرافق ا�ستقبال  

رحلة استقراركم في ألبرتا  

ترحيب وتعريف بالحياة في كندا: 
 السكن، والطعام، وحا�ت الطوارئ/الس�مة

سكن مؤقت في مراكز ا�ستقبال أو الفنادق 

توزيع المخصصات للنفقات الطارئة  

توزيع التجهيزات المنزلية 

CIES

مقدّم من قبل:

�جئو ألبرتا

refugeealberta.ca

يمكنكم العثور على الخدمات المتوفرة بالقرب منكم عبر موقع ا�نترنت:

refugeealberta.ca/find

  بعد انتهاء الجزء ا�ول من رحلة استقراركم، ستتوفر لكم فرصة الحصول على الخدمات التالية للمساعدة في تقديم الدعم لكم 

خ�ل المرحلة التالية من ا�ستقرار وا�ندماج في كندا.

التدريب لمساعدتكم على تعلّم اللغتين الرسميتين في كندا

التدريب اللغوي الذي سيساعدكم في العثور على وظيفة

إقامة الجسور في اتجاه العثور على وظيفة

 مقدمو المساعدة
 في إعادة التوطين
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تقييم ا�حتياجات

اجتماع مع مستشار برنامج المساعدة على ا�ستقرار
 في المؤسسة 

تقييم ا�حتياجات ا�ولي 

متابعة بعد 6 أسابيع   

        متابعة بعد 10 أشهر وتقييم وانتهاء برنامج مساعدة
(RAP) ال�جئين 

دعم مكثف لمهارات الحياة        

a

خدمات أساسية      

مساعدة من أجل الحصول على الوثائق الضرورية ال�زمة

مساعدة في تعبئة نماذج الطلبات: تغطية النفقات الصحية في مقاطعة ألبرتا (AHC)، ومخصصات ضريبة ا�طفال
 في كندا، وضريبة البضائع والخدمات (GST)، ورقم الضمان ا�جتماعي (SIN)، والتعامل مع المصارف إلخ.

مساعدة في استكمال وإنهاء الوثائق ال�زمة Èجراءات الوصول إلى كندا (Landing)  وطلب ا�قامة الدائمة 
.(IRCC) وتقديمها إلى وزارة الهجرة، وال�جئين والمواطنة الكندية (Permanent Residence)

معلومات وشرح عن شيك دعم الدخل الذي تستلمه

تنشيط وتطبيق برنامج التأمين الصحي الفدرالي المؤقت الخاص بكم

مساعدتكم على التعرف على الحياة في كنـدا من خ�ل جلسات معلومات فردية وجماعية يتم عقدها بلغتكم ا�م 

 تقييم مهاراتكم اللغوية 

  المساعدة في تسجيل أطفالكم في المدارس 

تقديم الدعم من خ�ل النصح وا�رشاد  

b

d الصحة
مساعدتكم في مجال الصحة من خ�ل توفير الكشف العام ا�ولي للرعاية الصحية واÈحالة إلى العيادات الصحية التي 

تستقبل ال�جئين ومنظمات الصحة في المجتمع المحلي

تقديم الدعم لكم للحصول على خدمات صحية مثل اللقاحات (التطعيم ضد ا�مراض) والمواعيد مع ا�طباء  

تعريفكم على أمور تتعلق بالصحة العقلية وجودة الحياة   

ا�ستقبال
 في المطار

01

السكن 

مساعدتكم في العثور على سكن دائم وضمان الحصول
  عليه وا�نتقال إلى حيّكم السكني الجديد

تقديم التجهيزات المنزلية ا�ساسية ومجموعة ا�ثاث
 الضروري 

c

برنامج الخدمة المتكاملة
(ISP) 

05

خدمات الدعم

05

المرحلة الثانية (6 أسابيع - 18 شهرا) 

ا�ستقرار

تقييم اللغة  

04

الخدمات اللغوية
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خدمات ا�ستقرار ا�ساسية

01

خدمات التوظيف

03

الخدمات ا�جتماعية 
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