كيفية التسجيل:
 .1تقدم بطلب منوذج التسجيل من منظمة
"رجياينا أوبن دوور سوساييت"
 .2قم بتعبئة منوذج التسجيل ،حيث

استرخ ،إلعب ،تعلم ،وانطلق يف بيئة داعمة

 .1حتضري وجبة غداء ووجبة
خفيفة لطفلك.

ستتوفر املساعدة لتعبئة النموذج
باللغتني العربية واإلجنليزية خالل

 .3تزويد طفلك مبستحضر احلماية

 .3حضور املحاضرة التعريفية بالربنامج

من األطفال والعائالت

لطفلك:

 .2تزويد طفلك بقارورة مياه

املحاضرة التعريفية بالربنامج.

برنامج استقرار الالجئني

ما جيب عليك إعداده ي اليوم األول

يف آخر أسبوع من شهر أيار.
 .4قدم منوذج التسجيل ملنظمة "رجياينا
أوبن دوور سوساييت" خالل املحاضرة
التعريفية.

من أشعة الشمس إن كنت تفضل أن
يستخدم املستحضر اخلاص به.
 .4قبعة للحماية من الشمس.
 .5أية أدوية حيتاجها طفلك.
 .6جيب أن يرتدي طفلك حذاء
مناسبا ً ملمارسة الرياضة
 .7يرجى كتابة اسم طفلك على

ملزيد ممن املعلومات يرجى زيارة موقعنا أو
التواصل معنا عرب الربيد اإللكتروين:
www.uregina.ca/socialwork
email:
prairie.beginnings@uregina.ca

حاجياته
 .8يرجى من أولياء األمور مناقشة
الربنامج مع أطفاهلم قبل البدء
به ،والتركيز على أنه برنامج للعب،
والتعلم ،والتفاعل يف بيئة داعمة.

نبذة عن الربنامج:

 تفاعل اجتماعي أنشطة مرحة تكنولوجيا احلاسوب إشراف كامل على األطفال -جمموعات لدعم أولياء األمور

املحاضرة التعريفية:
قبل البدء بالربنامج ،سيتعني على أولياء األمور حضور
حماضرة تعريفية بالربنامج ،واليت من خالهلا سيتمكن
أولياء األمور من طرح اسئلتهم وتعبئة النماذج
املطلوبة .سيتوفر مترمجون للغة العربية .كما
ستستغرق املحاضرة من  3-2ساعات ،واحلضور سيكون
ضروري جدا ً.

 -جمانا

جمموعة دعم أولياء األمور:

 -لألعمار من  12-6سنة

كجزء من هذا الربنامج ،سنقدم الدعم ألولياء األمور،

يسعى هذا الربنامج إىل تزويد الالجئني ممن يتكلمون
اللغة العربية ،مبكان آمن للتخفيف عليهم من الضغوط
الناجتة عن إعادة استقرارهم ،من خالل اللعب ،والتعلم.
األطفال والشباب يف هذا الربنامج سيكونون على
طبيعتهم.
ستكون األنشطة مدارة حتت إشراف طلبة الباكالوريوس
يف كلية اخلدمة االجتماعية من جامعة رجياينا ،كما
سيشاركون يف تطوير وتنفيذ العديد من عناصر هذا
الربنامج.
سيتم تصميم الربنامج وفق احتياجات األطفال وسيكون
ضمن نطاق اجلامعة مع احتمال الرحالت امليدانية.

مواعيد الربنامج:

أيام السبت
 10حزيران إىل  19آب
 9:00صاحب
ا رنامج

يكون

وحىت  4:00عصرا ً

احا ً

يو  1 :وز
 5آب

ونوفر هلم الفرصة لاللتقاء ،والتفاعل والتحاور،
وممارسة اللغة اإلجنليزية ،والتعرف على الثقافة
الكندية ،وصنع احلرف اليدوية ،واملشاركة يف ورش
عمل حول موضوعات خيتارها املشاركون بأنفسهم.
أولياء أمور األطفال املشاركني ميكنهم البقاء واالنضمام
ملجموعة الدعم.
األماكن حمدودة!
األماكن حمدودة يف هذا الربنامج ،من املحتمل عدم
استطاعتنا استيعاب مجيع األسر الراغبة يف املشاركة.
التسجيل يف هذا الربنامج يعتمد على احتياجات األسر.
ستعطى األولوية للوافدين اجلدد إىل كندا ،وألولئك
الذين مل يشاركوا حىت اآلن يف دروس اللغة اإلجنليزية
كلغة ثانية(.)EAL

موعد املحاضرة التعريفية:
سيتم حتديدها الحقا ً
املواصالت:
النقل باحلافالت سيكون متوفرا ً
للمشاركني يف هذا الربنامج .املعلومات
حول املواصالت ستتوفر خالل املحاضرة
التعريفية

