دليل الوافدين الجدد
إىل بلدية منطقة هاليفاكس

صورة الغالف األمامي :دان برويف

				

تصميم الدليل العريب :سايل الشاذيل

ت ّم إعداد هذا الدليل بفضل دعم الرشكاء التالني:

نتوجه بجزيل الشكر والعرفان ملوظفي منظمة خدمات توطني وإدماج املهاجرين ( )ISISالذين ساعدوا يف بلورة محتوى الدليل االنجليزي ومراجعته.

للحصول عىل معلومات حول خدمات البلدية ،يرجى االتصال بالرقم
902-490-4000
أو زيارة http://www.halifax.ca/newcomers
جميع خدمات البلدية متوفرة باللغة اإلنجليزية
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مرحباً بكم يف بلدية منطقة هاليفاكس

مرحبـاً بـكم يف وطـنكم

هذا الدليل هو دليل عن الحياة يف بلدية منطقة هاليفاكس ( )HRMوهو لك ولعائلتك بصفتكم مقيمني دامئني جدد .قد يساعدك أيضاً هذا الدليل
إذا كنت من املقيمني املؤقتني أو العامل األجانب املؤقتني أو الطالب الدوليني أو الالجئني الذين يعيشون هنا ،أو إذا كنت تفكر يف االنتقال إىل هنا
من مدينة أخرى أو بلد آخر .إ ّن معرفة كافة مناحي الحياة يف هاليفاكس ستجعل االنتقال إىل حياة جديدة أسهل.
داخل هذا الدليل ،ستجد معلومات مفيدة وستتعرف عىل األماكن والجهات التي تستطيع إعطاءك املزيد من التفاصيل حول:
•أمور هامة يجب القيام بها عند وصولك
•مكان وجود الخدمات الهامة لعائلتك
•تاريخ بلدية منطقة هاليفاكس وثقافتها
•مستويات الحكومة الثالث ووظيفة كل منها
•كيفية التع ّرف عىل الخدمات الحكومية املحلية
•االستقرار يف هاليفاكس
•السكن
•البنوك والخدمات املرصفية
•وسائل املواصالت العامة
•إيجاد عمل أو بدء عمل تجاري
•دور رعاية األطفال واملدارس
•األماكن املميزة واملمتعة التي تستحق الزيارة
•األمور املمتعة التي يجدر مشاهدتها والقيام بها
•كيفية التعرف عىل أشخاص جدد
•كيفية املشاركة يف املجتمع
يهدف هذا الدليل إىل مساعدتك عىل معرفة املزيد عن بلدك الجديد ،فاالنتقال إىل مكان جديد ميكن أن يكون صعباً .نتم ّنى أن يساهم هذا الدليل
باإلضافة إىل مساعدة األصدقاء والجريان ومنظامت املجتمع يف تسهيل حياتك يف منطقة هاليفاكس ،لتشعر بأنّك يف وطنك!

كل من:
خاص توجيه جزيل الشكر والعرفان إىل ّ
ونحن شاكرون ملساهمة املجتمع العريب يف إعداد هذا الدليل .ونو ّد بوجه ّ
•أسامء باجنيد ‒ منسقة املرشوع
•ناتاشا ريس و فوزي كموس  -مساعدا منسقة املرشوع
•آرليه هود ،منظمة خدمات توطني وإدماج املهاجرين ( ‒ )ISISمراجعة لغة الدليل االنجليزي
•فاتح أحمد ‒ تصوير فوتوغرايف
•جينفري النجيل ،بلدية منطقة هاليفاكس ( ‒ )HRMتصوير فوتوغرايف
•هويدا مدين ‒ ترجمة
•باسمة جرداق أوبراين ،مرتجمة معتمدة ،أرابسك للرتجمة ،ترجمة نهائية ومراجعة
ويف الختام ،نشكر جميع الرشكات الراعية عىل دعمها الكريم.
لقد عملنا بج ّد للتأكد من أ ّن املعلومات الواردة يف هذا الدليل صحيحة وحديثة عند وقت الطباعة (نوفمرب  .)2011للحصول عىل أحدث
املعلومات وتحميل نسخة من هذا الدليل ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايلhttp://www.halifax.ca/newcomers :
إذا كنت ترغب يف تقديم اقرتاحات يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين newcomers@halifax.ca
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كلمة ترحيب من بيرت كييل
بالنيابة عن بلدية منطقة هاليفاكس أرحب بكم وبأرسكم ترحيباً حارا ً .قليلة هي األماكن يف العامل التي توفر مجموعة الفرص التي
وحس املجتمع ،وفرص العمل ،واالستثامر ،باإلضافة إىل التعدد الثقايف ،والتعليم ،والسكن،
تجدونها هنا من حيث جامل الطبيعةّ ،
والرعاية الصحية .ستجدون هنا باختصار فرص العيش الكريم واملستقبل املرشق لكم وألطفالكم .وستشدّكم منطقة تجمع بني
أفضل ما يف العامل :حيوية العيش يف املدينة ،وسحر الحياة يف بلدة صغرية وجامل الطبيعة األخاذ .هذا كلّه لكم ،لتكتشفونه عىل
طريقتكم الخاصة .إ ّن بلدية منطقة هاليفاكس مكان رائع ومضياف لكننا بحاجة لكم وملساهامتكم  -كجريان وآباء وأمهات،
كموظفني وأصحاب أعامل ،كمتطوعني ومواطنني .نحن بحاجة لكم لنواصل معاً مسرية النمو واالزدهار.
أو ّد أن أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان إىل الجالية العربية التي جعلت هذا الدليل ممكناً بفضل مساهمتها وقيادتها ودعمها.
تخص
يرتكز الدليل العريب عىل النسخة االنجليزية من دليل «الوافدين الجدد» إال أنّه يعكس االهتاممات والخدمات املتميزة التي ّ
الجالية العربية.
ونأمل أن يساهم هذا الدليل مبا فيه من معلومات يف اإلجابة عىل بعض من أسئلتكم الهامة حول الحياة يف بلدية منطقة
هاليفاكس ،لتشعروا بأنّكم فعالً يف بلدكم.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،
بيرت كييل
رئيس بلدية منطقة هاليفاكس

كلمة ترحيب من بول كنت
بلدية منطقة هاليفاكس هي مجتمع مزدهر ونابض بالحياة يحلو فيه العيش والعمل واالستكشاف .يف قلب هذا املجتمع تكمن
فرص كبرية ،فرص يحركها ويدعمها أناس أذكياء ومتعلمون ،تدفعهم روح العمل واالستثامر.
إ ّن األفراد الذين لديهم اهتامم حقيقي بهذه املدينة وإمكانياتها الكبرية ،هم أناس مثلنا ومثلكم .ويف منظمة «رشاكة هاليفاكس
الكربى»  ،Greater Halifax Partnershipنحن ملتزمون بتنمية اقتصاد مدينتنا ،وبدعم كافة الخدمات التي تعزز هذا النمو.
كل شخص يعترب منطقة هاليفاكس بلدا ً له ،نحن نعمل لنجعل مجتمعنا مح ّط أنظار العامل اليوم وغدا ً.
ومثل ّ
كل الخدمات املطلوبة ملجتمع قوي ال بل أقوى :كالتعليم،
نعمل جميعاً بشغف لضامن الصحة والعافية القتصادنا ،فنحن منلك ّ
والرعاية الصحية النموذجية ،والحكومة الفعالة ،والقادة أصحاب البصرية النافذة .إنّنا نعلم أ ّن دعامة نجاحنا األساسية ،هي قدرتنا
عىل استقطاب العقول النرية والقلوب املنفتحة إىل مجتمعنا .نحن نريد حثّ أناس مثلكم عىل معرفة من نحن وملاذا نحن فخورون
جدا ً باتخاذ منطقة هاليفاكس كبلد لنا .وقد أعددنا هذا الدليل لكم ولخدمتكم.
نحن هنا لدعم قراركم باالنتقال إىل بلدية منطقة هاليفاكس ،ومساعدتنا لكم لن تتوقف مبج ّرد وصولكم بل سنستمر يف دعمكم
أنتم وأرسكم عندما تبدأون العمل ،واالستكشاف ،وحتى االستقرار.
أهالً بكم يف بلدكم
بول كينت
الرئيس واملدير التنفيذي
منظمة رشاكة هاليفاكس الكربى
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مـالحظة

يف هذا الدليل ،غالباً ما نطلب منكم مراجعة املواقع اإللكرتونية عىل شبكة االنرتنت للحصول عىل مزيد من املعلومات .إذا مل يكن لديكم كمبيوتر موصل باإلنرتنت ،ميكنكم استخدام
أجهزة الكمبيوتر املتوفرة يف املكتبات العامة .ملزيد من املعلومات حول أجهزة الكمبيوتر وخدمة االنرتنت املتوفرة يف املكتبات العامة ،نطلب منكم مراجعة دليل الهاتف والصفحات
الصفراء .لقد ت ّم ترتيب دليل الهاتف عىل النحو التايل:
الصفحات البيضاء :أرقام هواتف املنازل واملؤسسات التجارية
الصفحات الزرقاء :أرقام هواتف الحكومة االتحادية وحكومة املقاطعة والبلدية
الصفحات الصفراء :أرقام هواتف الرشكات واملؤسسات التجارية
يتض ّمن هذا الدليل ملحقاً خاصاً بالخدمات املتاحة للجالية العربية
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إعداد دليل الوافدين الجدد باللغة العربية
تم نرش أول دليل للوافدين الجدد يف عام  2008وهذا الدليل العريب هو أ ّول ترجمة للدليل باللغة االنجليزية.
ّ
وقد ساعد املجتمع العريب يف إعداد دليل بالخدمات التي تخص الجاليات العربية يف بلدية منطقة هاليفاكس.
تعاونت بلدية منطقة هاليفاكس مع منظمة خدمات توطني وإدماج املهاجرين ( )ISISلتعيني
منسقة للمرشوع واثنني من املساعدين من الجالية العربية.
•ت ّم توزيع كراسات ومنشورات وملصقات إلطالع املجتمع العريب عىل املرشوع ودعوة العرب
املقيمني يف بلدية منطقة هاليفاكس للمشاركة يف تطوير هذا الدليل .وقد التقى فريق العمل
بأعضاء الجاليات العربية يف املساجد ،والكنائس ،والجامعات ،واملدارس الثانوية ،واملراكز
املجتمعية.
•اجتمع فريق العمل بثامنٍ مجموعات بحثية للتعرف عىل الخدمات الفريدة املتاحة للمجتمع
العريب والخدمات التي يرغب أعضاء الجاليات العربية يف توفّرها .وقد ض ّمت هذه املجموعات
رجال ونساء وعقدت االجتامعات يف أماكن مختلفة يف بلدية منطقة هاليفاكس.
•ت ّم االتصال بأصحاب املحالت التجارية ومقدمي الخدمات لدعم املرشوع من خالل رشاء
مساحات إعالنية يف الدليل العريب.
•تط ّوع أفراد املجتمع العريب بوقتهم ،وجهدهم ،ومهاراتهم .كام وضع أصحاب املؤسسات
التجارية محالتهم تحت ترصف أعضاء اللجنة من أجل تنفيذ هذا املرشوع .نشكركم
جميعاً عىل تعاونكم ومشاركتكم.

ماذا تعني كلمة «عرب»؟
كل من يتحدث اللغة العربية كلغة أوىل ،ويؤمن بقيم ومعتقدات الثقافة العربية،
تشري كلمة «عرب» إىل ّ
ويتح ّدر من أرسة ترجع أصولها إلحدى الدول العربية .ميت ّد العامل العريب من الخليج العريب عرب سواحل شامل
أفريقيا ،إىل شواطئ املحيط األطليس وعرب رشق أفريقيا حتى القرن األفريقي .وتتميّز هذه املنطقة بشدة
اختالف جغرافيتها ومناخها ومواردها الطبيعية ،إالّ أ ّن سكانها تجمع بينهم تقاليد ثقافية ،ولغة عربية ،وتجارب
اجتامعية وسياسية مشرتكة وذكرى دورهم ومكانتهم يف التاريخ.
ويجدر الذكر أ ّن مصطلح «العرب الكنديون» ال يشري إىل دين أو بلد واحد .بل يرمز إىل خليط من الخصائص
واملعتقدات التي ورثتها هذه املجموعة العرقية عن أرستها أو اكتسبتها من الحياة الكندية .حسب تعداد
 ،2006نجد أ ّن من بني الذين وصفوا أنفسهم بأنّهم عرب ،كان  %44منهم مسلمني ٪ 28 ،من الكاثوليك%11 ،
من االرثوذوكس %5 ،من الربوتستانت ،و %6مل يذكروا ديانتهم.
(املصدر)http://www.thecanadianencyclopedia.com :
يف هذا الدليل ،سعينا جاهدين إىل إدراج املعلومات ذات الصلة باملجتمع العريب يف هاليفاكس .وإذا فاتتنا
معلومة هامة ،يرجى إعالمنا بها عىل الربيد اإللكرتوينnewcomers@halifax.ca :
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أمور هامة يجب القيام بها عند وصولك

إ ّن االنتقال للعيش يف بلد جديد يصبح أسهل إذا اتخذت الرتتيبات الالزمة قبل رحيلك .للحصول عىل قامئة بالوثائق األساسية الواجب إحضارها معك
وملعرفة ما يجب عليك القيام به قبل وصولك ،يرجى زيارة املوقع التايل إلدارة الهجرة والجنسية الكندية Citizenship Immigration Canada:
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/before-checklist.asp
يف ما ييل قامئة باألمور الهامة التي يجب القيام به عند وصولك .هناك أمور يجب القيام بها عىل الفور ،مثل تقديم طلب البطاقة الصحية وبطاقة
رقم الضامن االجتامعي (.)SIN
يستطيع األقارب واألصدقاء مساعدتك عىل انجاز العديد من هذه املهام .كام ميكنهم مرافقتك لزيارة األماكن الهامة يف هاليفاكس ومساعدتك عىل
إيجاد مكان للسكن .ميكنك أيضاً أن تستعني مبوظفي منظمة خدمات توطني وإدماج املهاجرين ( )ISISوغريها من املنظامت املدرجة يف هذا الدليل
ملساعدتك عىل االستقرار يف حياتك الجديدة.

عند وصولك يجب عليك:

•إيجاد مكان للسكن
•تقديم طلب للحصول عىل بطاقة نوفا سكوشا الصحية
•تقديم طلب للحصول عىل بطاقة رقم الضامن االجتامعي ()SIN
•معرفة ما إذا كنت مؤهالً للحصول عىل املساعدات الحكومية
•تقديم طلب للحصول عىل اإلعفاء الرضيبي لألطفال
•فتح حساب مرصيف
•الحصول عىل رخصة قيادة من نوفا سكوشا
•إيجاد طبيب للعائلة
•إيجاد مدرسة ألطفالك
•إيجاد دار لرعاية األطفال (إذا لزم األمر)
•زيارة منظمة خدمات توطني وإدماج املهاجرين ()ISIS
•ترجمة الوثائق الهامة
•العثور عىل مركز للتوظيف
•العثور عىل مكتبة عامة قريبة من منزلك
•الحصول عىل خرائط الشوارع واملواصالت العامة
•التعرف عىل أماكن التسوق
•التعرف عىل النشاطات املمتعة ومامرستها
•املشاركة يف املجتمع
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أين تجد املساعدة  -الهجرة واملوارد املتاحة للمجتمع
إذا كنت تحتاج إىل:

•تأشرية زيارة
•تأشرية إقامة دامئة
•كفالة أفراد األرسة
•ترصيح عمل
•الحصول عىل الجنسية الكندية
•إثبات الجنسية الكندية

اتصل بـ :

إدارة الهجرة والجنسية الكندية ()CIC
هي وكالة حكومية فدرالية تقدّم خدمات
وبرامج حول الجنسية والتوطني واللجوء
والهجرة.
الهاتف1-888-242-2100 :
http://www.cic.gc.ca

مكتب نوفا سكوشا للهجرة
•معلومات حول برنامج الرتشيح
املحيل  Nominee programوكيفية يعمل بالتعاون مع حكومة كندا إلحضار
الحصول عىل الدعم من خالل هذا املهاجرين إىل نوفا سكوشا .وهو يش ّجع
كل أنحاء العامل عىل
الوافدين الجدد من ّ
الربنامج
•خطاب تعريفي قبل تقديم طلبك االستقرار يف نوفا سكوشا وات ّخاذها وطناً لهم.
ضمن فئة «املع ّرفني من املجتمع»
 Community Identifiedيف إطار الهاتف902-424-5230 :
http://www.novascotiaimmigration.ca
برنامج الرتشيح املحيل
•معلومات حول االستقرار يف نوفا
سكوشا
•معلومات حول االستقرار يف نوفا
سكوشا
•خدمات الرتجمة
•تقييم مستوى اللغة االنجليزية
•دروس يف اللغة االنجليزية
•دروس يف الكتابة والنطق باللغة
االنجليزية
•دورات وبرامج لدعم املهنيني
•برنامج «العمل يف نوفا سكوشا»
()WINS
•خدمات دعم املشاريع التجارية
الجديدة
•فرص التعارف وإقامة الصالت املهنية
واالجتامعية
•مدريس اللغة االنجليزية كلغة ثانية
ESL
•خدمات املساعدة يف حالة األزمات
•املشورة والنصح لحل املشاكل
األرسية
•برنامج الدعم املدريس
•برنامج توعية الشباب
•برنامج خدمات املضيف/األرسة
•برنامج املهارات الدراسية
(صباح يوم السبت)

منظمة خدمات توطني وإدماج املهاجرين
()ISIS
هي إحدى منظامت املجتمع املحيل التي
تقدم العديد من الخدمات للوافدين الجدد.
وغالباً ما يقصد الوافدون الجدد هذه
املنظمة فور وصولهم إىل نوفا سكوشا.
الهاتف902-423-3607 :
http://www.isisns.ca

العنوان :مركز ويست أند مول
 6960شارع مامفريد ،جناح ،2120
هاليفاكس
6960-West End Mall Mumford Road,
Suite 2120, Halifax

جمعية واي أم يس إي لربامج املهاجرين
()YMCA
هي إحدى منظامت املجتمع املحيل التي
تساعد الوافدين الجدد فيام يتعلق باللغة،
والثقافة ،واملجتمع ،والرتفيه.

إذا كنت تحتاج إىل:

اتصل بـ :

•برنامج التعاون بني أفراد املجتمع
•برنامج «العيش النشط» الريايض

الهاتف902-457-9622 :
املوقع اإللكرتوين:www.ymcahrm.ns.ca
العنوان 65 :ماين أفنيو ،هاليفاكس،
نوفا سكوشاB3M 1A4 ،
65-Main Avenue
Halifax, N.S. B3M 1A4

•معلومات حول املدارس الفرنسية
•الخدمات الصحية
•السكن
•برنامج التعارف األرسي

االتحاد األكادي يف نوفا سكوشا ()FANE
يوفر خدمات التوطني واإلدماج للمهاجرين
املتحدثني باللغة الفرنسية يف نوفا سكوشا.

•مرتجم شفوي عريب ملساعدتك عىل
التواصل مع املستشفى ،أو املحكمة،
أو الرشطة ،أو مز ّودي الخدمات
أي مؤسسة حكومية
االجتامعية ،أو ّ
أخرى
•مرتجم شفوي مبارشة أو عرب الهاتف
•مرتجمني شفويني مدربني عىل توفري
خدمات الرتجمة املحرتفة وملتزمني
بالرسية التامة .هذه الخدمة متاحة
عىل مدار الـ  24ساعة وطوال أيام
األسبوع
•خدمة الرتجمة الشفوية برسية تامة

الهاتف902-433-0065 :
ane@federationacadienne.caf
http://www.vienouvelle-ecosse.ca
العنوان :مركز ويست أند مول
 6960شارع مامفريد ،هاليفاكس ،جناح
 ،2085الطابق الثاين
6960-Chemin Mumford, Halifax,
suite 2085 au deuxième étage du
West End Mall
منظمة نوفا سكوشا لخدمات الرتجمة
الشفوية ()NSIS
هي منظمة غري ربحية مركزها هاليفاكس
توفر خدمات الرتجمة الشفوية يف أكرث من
 40لغة .إذا أردت العمل كمرتجم شفوي،
يرجى االتصال مبكاتبنا عىل الرقم
 902-425-6604وتعبئة استامرة التقديم.
الهاتف902-425-5532 :
(عىل مدار الـ  24ساعة)
 contact@interpretingservices.ca
http://www.interpretingservices.ca

برنامج مجلس مدارس منطقة هاليفاكس
•دروس يف اللغة االنجليزية
•برنامج الصالت الكندية ( Canadianلتعليم اللغة االنجليزية للكبار ESL
يوفّر تعليم اللغة االنجليزية بدوام كامل
 )Connectionsملساعدتك عىل
تحديد أهدافك الوظيفية والدورات ودوام جزيئ يف موقعني:
مركز كوين بول التعليمي وعنوانه:
التدريبية التي تحتاج إليها
 6067شارع كوين بول ،الطابق الثالث،
هاليفاكس
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أين تجد املساعدة  -الهجرة واملوارد املتاحة للمجتمع
إذا كنت تحتاج إىل:

اتصل بـ :

Quinpool Education Centre
6067-Quinpool Road 3rd floor,
Halifax
كنيسة سانت آجنس الكاثوليكية وعنوانها:
 6903شارع مامفريد ،هاليفاكس
St. Agnes Catholic Church
6903-Mumford Road, Halifax
الهاتف902-421-7779 :
http://www.hrsb.ns.ca/content/id/869.html

مركز خدمات اللغة للمهاجرين ()MILS
•دروس يف اللغة االنجليزية
يوفّر خدمات تقييم مستوى اللغة
•تقييم مستوى اللغة االنجليزية
•تعليم اللغة االنجليزية يف املنزل االنجليزية ،تدريس اللغة االنجليزية كلغة
للذين ال يستطيعون الذهاب إىل ثانية واملهارات املطلوبة للحصول عىل
وظيفة للوافدين الجدد يف مقاطعة نوفا
مراكز التعليم
سكوشا.
•مراكز كمبيوتر مجانية
مركز فورسيث لتعليم الكبار وعنوانه:
•برنامج الصالت الكندية
 136باين كريست درايف ،دارمتوث
()Canadian Connections
(بالقرب من بارك بورن سايد الصناعي)
ملساعدتك عىل تحديد أهدافك
الوظيفية والدورات التدريبية التي 136-Forsyth Adult Learning Center
 Pinecrest Drive, Dartmouth
تحتاج إليها
•مركز تعليمي لألطفال الذين هم الهاتف902-464-2868 :
الهاتف902-464-2033 :
دون س ّن الدراسة
contact@milsns.info
http://www.milsns.info/contact.php
•تعلّم اللغة االنجليزية لألغراض
األكادميية

 كلية املجتمع يف نوفا سكوشا
توفّر دورات لتعليم اللغة االنجليزية
استعدادا ً للمرحلة الجامعية .تقدّم طلبات
االنتساب إىل الكلية يف الخريف ،والشتاء،
والربيع
العنوان:
ش 5685شارع ليدز ،هاليفاكس
Nova Scotia Community College
Leeds Street in Halifax5685
الهاتف902-471-4650 :
http://www.nscc.ca

•التم ّرن عىل تحدّث اللغة االنجليزية مع برنامج منظمة خدمات توطني وإدماج
املهاجرين ( )ISISملدريس اللغة االنجليزية
مدرسني متطوعني
املتطوعني
الهاتف902-423-3607 :
برنامج مكتبات هاليفاكس العامة لتعليم
اللغة االنجليزية للكبار
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إذا كنت تحتاج إىل:

اتصل بـ :

http://www.halifaxpubliclibraries.ca
الهاتف902-490-5990 :

•جمعية نوفا سكوشا للتعدد الثقايف
()MANS
•تع ّرف سكان نوفا سكوشا بالتعدد
الثقايف ومتثّل مصالح واهتاممات
الجاليات واملنظامت املتعددة
الثقافات يف نوفا سكوشا.
معلومات عن مختلف الجاليات والثقافات املتواجدة يف هاليفاكس
معلومات عن الفعاليات التي تنظّمها الجاليات واملهرجان املتعدّد الثقافات املنعقد
سنوياً
منظمة رشاكة هاليفاكس الكربى ()GHP
•تقديم طلب هجرة ضمن فئة
«املع ّرفني من املجتمع» يف إطار تعمل عىل تشجيع النمو االقتصادي يف
برنامج الرتشيح الخاص مبقاطعة نوفا منطقة هاليفاكس الكربى .توفر للوافدين
الجدد فرص التعارف وإقامة الصالت
سكوشا.
•إقامة الصالت مع أصحاب املؤسسات االجتامعية واملهنية .كام تقوم بدراسة
طلبات املتقدمني للهجرة ضمن فئة «املعرفني
التجارية ومشغليها ومديريها،
من املجتمع» يف إطار برنامج الرتشيح
وموظفي الخدمة املدنية ،وقادة
مبقاطعة نوفا سكوشا
املجتمع
الهاتف1-800-565-1191 :
http://www.greaterhalifax.com
info@greaterhalifax.com
الهاتف: 902-423-6534
http://www.mans.ns.ca

•تعلّم مهارات إقامة األعامل التجارية مركز تعليم وتنمية مهارات مبارشة األعامل
الحرة ()CEED
الصغرية
يهت ّم مبساعدة األفراد عىل اكتشاف فرص
•التدريب والتطوير املهني
العمل الح ّر واالستفادة منها كطريقة
•متويل وموارد األعامل التجارية
لالعتامد عىل النفس .ويقدّم برامج للجميع
الصغرية
•كيفية تطوير مرشوع اجتامعي (غري مبن فيهم الوافدين الجدد.
العنوان :مركز هاليفاكس شوبينغ سنرت
ربحي)
 7001شارع مامفريد ،جناح  ،107برج ،1
صندوق  ،196هاليفاكس ،نوفا سكوشا،
B3L 2H8
Halifax Shopping Centre
7001-Mumford Rd
Suite 107, Tower 1, Box 196
Halifax, Nova Scotia B3L 2H8
الهاتف:
1-800-590-848 /902-421-2333
الفاكس902-482-0291 :
info@ceed.ca

معلومات عن بلدية منطقة هاليفاكس
اسمنا

موقعنا

إ ّن اختصار «إتش آر أم»  HRMيعني بلدية منطقة هاليفاكس التي تقع بلدية منطقة هاليفاكس ،عاصمة نوفا سكوشا ،عىل الساحل الرشقي
يسميها بعض الناس هاليفاكس أو هاليفاكس الكربى .تطلق هذه التسمية لكندا .وهي أقرب مدن أمريكا الشاملية إىل أوروبا عند السفر جوا ً ،واألقرب
إىل نيويورك وبوسطن من املدن الكندية الكربى األخرى.
أيضاً عىل البلدية أو الحكومة املحلية.

تاريخنا

بدأ االستيطان األورويب يف هاليفاكس يف عام  .1749وقبل ذلك كانت املنطقة
مأهولة مبجموعات امليكامك وهم سكان املنطقة األصليني ،ووجودهم يف
هاليفاكس مستم ّر حتى يومنا هذا.
للهجرة تاريخ طويل يف هذه املنطقة .فمن عام  1928إىل عام  ،1971جاء
أكرث من مليون مهاجر إىل كندا من خالل بيري  ،21يف ميناء هاليفاكس.
فاستق ّر العديد من املهاجرين هنا مماّ ساهم يف تقوية ثقافة بلدية
منطقة هاليفاكس .ميكنكم زيارة متحف بيري  21لسامع قصص املهاجرين
ومشاهدة صورهم .املوقع االلكرتوينhttp://www.pier21.ca :

سكاننا

يبلغ عدد السكان  372858نسمة بحسب تعداد .2006
تعترب بلدية منطقة هاليفاكس موطناً لـ  ٪ 55من املهاجرين يف كندا
األطلسية و  ٪ 80من املهاجرين يف نوفا سكوشا .ونحن نرحب بالوافدين
الجدد الراغبني يف املجيء إىل هاليفاكس!

ولدت بلدية منطقة هاليفاكس يف عام  1996عندما انض ّمت مدينة
كل من دارمتوث ،وبيدفورد ،وقضاء هاليفاكس وشكّلت
هاليفاكس إىل ّ
بلدية منطقة هاليفاكس .شملت املدينة الجديدة نحو  200مجتمع ،وبلغ
عدد سكانها نحو  373ألف نسمة ،وأصبحت أكرب بلدية يف كندا األطلسية
يطل وسط مدينة هاليفاكس عىل مرفأ هاليفاكس .تعترب اليوم بلدية
حيث ّ
منطقة هاليفاكس من أبرز املناطق املتع ّددة ثقافياً يف نوفا سكوشا .حيث
تحتل اللغة العربية املرتبة الثالثة بعد اللغة االنجليزية واللغة الفرنسية .يف كندا لغتان رسميتان هام :االنجليزية والفرنسية .وكلتا اللغتان
ّ
نحن فخورون مبزيج الثقافات واللغات والتاريخ الذي يساهم يف جعل هذه مستخدمتان يف نوفا سكوشا.
املدينة ،مدينة عاملية!

لغاتنا الرسمية
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عملتنا

الدوالر الكندي هو عملتنا الوطنية .تأيت العملة الورقية يف فئات
ولكل مبلغ لونه الخاص.
 ،50 ،20 ،10 ،5و 100دوالرّ .

العمالت املعدنية الكندية هي :
سنت واحد		
			
		
خمسة سنتات
			
		
عرشة سنتات
			
خمسة وعرشون سنتاً
			
دوالر واحد		
			
			
دوالران
			

(بيني)
(نيكل)
(دايم)
(كوارتر)
(لوين)
(توين)

منطقتنا الزمنية

تقع بلدية منطقة هاليفاكس يف الحيز الزمني للتوقيت األطليس ( ،)ADTوهو أربع ساعات قبل توقيت غرينتش ( .)GMTوهذا يعني إذا كانت الساعة
 7:00مساء يف بلدية منطقة هاليفاكس ،فهي  6:00مساء يف نيويورك ،ومنتصف الليل يف باريس ،و  7:00صباحاً  -اليوم التايل  -يف طوكيو.
يف فصيل الربيع والخريف ،نقوم بتغيري ساعاتنا وتقدميها ساعة واحدة يف ثاين أحد من شهر مارس .يس ّمى هذا التوقيت الصيفي .ويف أ ّول يوم أحد من نوفمرب ،نقوم
بتأخري ساعاتنا مج ّددا ً لساعة واحدة .يهدف هذا التغيري إىل الحصول عىل مزيد من ضوء النهار يف فرتة بعد الظهر.

فصولنا

يختلف الطقس جدا ً خالل فصل الشتاء والصيف والربيع والخريف .وتتم ّيز بلدية منطقة هاليفاكس بشتاء أكرث دفئاً من بقية كندا وذلك بسبب ش ّدة قربنا
من املحيط.

هواتفنا

بأي منطقة أخرى يف نوفا سكوشا.
•يجب استخدام رمز املنطقة  902ملكاملات املناطق البعيدة عند االتصال ببلدية منطقة هاليفاكس أو ّ
•إلجراء مكاملة من منطقة بعيدة ،يجب ضغط الرقم  1قبل رقم الهاتف املطلوب.
•إلجراء مكاملة دولية ،يجب ضغط الرقم  011قبل الرقم املطلوب.
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الـحكومة يف كـندا
HRM City Hall

كل مستوى عددا ً من
تتألّف حكومة كندا من ثالثة مستويات ،ويوفّر ّ
الخدمات املختلفة.
ككل وتتك ّون من ممثلني منتخبني من
1 .1الحكومة الفدرالية تحكم البالد ّ
كل مقاطعة يف كندا .يرتأس الحكومة الفدرالية رئيس الوزراء .ويض ّم
ّ
الربملان يف كندا  303أعضاء مبن فيهم رئيس الوزراء .تتح ّمل الحكومة
الفدرالية مسؤولية الدفاع الوطني ،وشؤون الهجرة والجنسية ،والقانون
الجنايئ ،والنظام املرصيف ،باإلضافة إىل أمور أخرى .يرجى مراجعة املوقع
اإللكرتوين التايل ملزيد من املعلومات http://www.gc.ca
 2 .2الحكومة املحلية تتولىّ إدارة شؤون الحكم يف مقاطعة نوفا سكوشا.
وهي تتكون من  52ممثالً منتخباً من مختلف أنحاء املقاطعة .يرتأس
الحكومة املحلية رئيس وزراء املقاطعة .فالحكومة املحلية للمقاطعات
هي املسؤولة عن الحقوق املدنية ،واملوارد الطبيعية ،والضامن
االجتامعي ،والرعاية الصحية ،والتعليم ،والطرق الرسيعة ،والسيارات،
وغريها .يرجى مراجعة املوقع اإللكرتوين التايل ملزيد من املعلومات
http://www.gov.ns.ca
 3 .3السلطات البلدية تتك ّون من ممثلني منتخبني من الحي السكني املحيل
أو البلدة أو املدينة .رئيس البلدية هو رئيس السلطات البلدية .تض ّم
بلدية منطقة هاليفاكس  23مستشارا ً باإلضافة إىل رئيس البلدية .تتوىل
السلطات البلدية مسؤولية توفري الخدمات للسكان مثل الرشطة،
واإلطفاء ،والطرق ،وجمع النفايات ،وإزالة الثلوج ،والحدائق العامة،
والرتفيه .كام تنظّم البلديات املشاريع التنموية ،وقوانني عمل الرشكات
واملؤسسات التجارية .كام أنّها توفر أنشطة مدنية وثقافية.
http://www.halifax.ca

هل تعلم؟
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مراكز خدمة العمالء يف بلدية منطقة هاليفاكس

•ميكنك االتصال مبراكز خدمة العمالء يف بلدية منطقة هاليفاكس عىل الرقم 902-490-4000 :من  7:00صباحاً حتى  11:00ليالً 7 ،أيام يف األسبوع.
•توفّر مراكز خدمة العمالء خدمات البلدية يف «مكان واحد».
•تفتح مراكز خدمة العمالء من الساعة  8:30صباحاً حتى  4:30من بعد الظهر ،من االثنني إىل الجمعة (باستثناء أيام العطالت).
•تتوفّر صناديق يف جميع املواقع لدفع الرضائب وفواتري املياه عىل مدى الـ  24ساعة.
•ميكن للعمالء الذين يستخدمون أجهزة االتصال عن بعد ( TDD/TTYاملصابني بخلل سمعي) االتصال بالرقم902-490-6645 :

ميكنك إيجاد معلومات حول:

•محارض وجداول أعامل املجلس ،القوانني الداخلية التي تخضع لها بلدية منطقة هاليفاكس ،فرص العمل ،الربامج الرتفيهية ،جداول وخرائط املواصالت
العامة  ،Metro Transitومعلومات حول جمع النفايات وإعادة التدوير.

ميكنك تسديد املدفوعات وإيجاد الخدمات التي تحتاج إليها:

دفع الرضائب ،رضائب العقارات السكنية والتجارية ،رضيبة استعامل العقارات التجارية ،مخالفات الوقوف للسيارات ،تسديد فواتري املياه ،رشاء تذاكر
املواصالت العامة ،ورخص البناء والتخطيط والهندسة.

ميكنك تقديم طلب من أجل:

معرفة قوانني استخدام مبيدات الحرشات والتسجيل والحصول عىل معلومات حول هذا املوضوع ،تأجيل دفع /إعفاء من الرضيبة العقارية ،الحصول عىل
تراخيص الزواج ،تراخيص الكالب ،برامج املنح ،تراخيص أجهزة اإلنذار ،وتراخيص املواقف السكنية.

مراكز خدمات العمالء

مركز أكاديا 636 ،ساكفيل درايف ،لوير ساكفيل
Acadia Centre, 636-Sackville Drive, Lower Sackville
مركز ألديرين غيت 40 ،ألديرين درايف الطابق األريض،
دارمتوث
Alderney Gate, 40-Alderney Drive, Dartmouth
مركز بايرز رود 7071 ،بايرز رود ،الطابق الثاين ،هاليفاكس
Bayers Road, 7071-Bayers Road, 2nd Floor, Halifax

مركز سكوشا سكوير مول 5201 ،شارع ديوك ،هاليفاكس
Scotia Square Mall, 5201-Duke Street, Halifax
مركز موسكودوبت هاربر ،الطريق الرسيع ،107
إيست بيتبيسويك ،موسكودوبت هاربور
Musquodoboit Harbour, Hwy 107 & East Petpeswick, Musquodoboit Harbour

رقم استعالمات بلدية منطقة هاليفاكس 490-4000
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العيش يف نوفا سكوشا
االستقرار

بطاقة اإلقامة الدامئة

من املهم بالنسبة لجميع الوافدين الجدد إىل كندا الحصول عىل بطاقة
اإلقامة الدامئة ( .)PRفهذه البطاقة تث ّبت أنّك مقيم دائم يف حال خروجك
من كندا والعودة إليها .ميكنك تقديم طلب بطاقة اإلقامة الدامئة فور
استالمك سجل الهبوط يف كندا .IMM1000
للتقديم :ميكن االتصال بالرقم  1-888-242-2100أو زيارة املوقع التايل:
http://www.cic.gc.ca

بطاقة رقم الضامن االجتامعي ()SIN

يتيح لك رقم الضامن االجتامعي أو املعروف اختصارا ً بـ ( ،)SINالتقديم عىل
الوظائف يف نوفا سكوشا والحصول عىل املساعدات الحكومية .للحصول عىل
هذه البطاقة ،يجب الذهاب إىل أحد مكتبي خدمات كندا املذكورين أدناه.

توفّر مراكز خدمات كندا مجموعة متكاملة من الخدمات واملعلومات .وهي
تفتح أبوابها من االثنني إىل الجمعة ،من  8:30صباحاً إىل  4:00من بعد
الظهر .للحصول عىل معلومات حول الوثائق الواجب عليك إحضارها ،يرجى
مراجعة املوقع اإللكرتوين التايل:
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/sin/apply/how.shtml
أو االتصال بالرقم املجاين التايل1-800-206-7218 :
مركز خدمات كندا هاليفاكس أبراج مامفريد ،الربج الثاين ،طابق املول 7001
شارع مامفريد ،هاليفاكس ،نوفا سكوشا
Halifax Service Canada Centre, Mumford Towers, Tower 2,
Floor Mall 7001 Mumford Road Halifax, Nova Scotia
مركز خدمات كندا دارمتوث مبنى رويال بنك ،الطابق الخامس 46 ،شارع
بورتالند ،دارمتوث ،نوفا سكوشا
Dartmouth Service Canada Centre, Royal Bank Building,
Floor 5, 46 Portland Street Dartmouth, Nova Scotia

فتح حساب مرصيف

من األفضل أالّ تحمل كميات كبرية من النقد .يستخدم معظم الكنديني
الشيكات ،بطاقات الرصاف اآليل ،وبطاقات االئتامن لدفع مثن ما يشرتونه.
ومن املهم أيضاً بناء تاريخ ائتامين جيد .يوجد يف بلدية منطقة هاليفاكس
ستة مصارف رئيسية والعديد من االتحادات االئتامنية .يق ّدم بعض هذه
املصارف خدماتها بلغات مختلفة .كام يق ّدم البعض اآلخر خدمات مخصصة
أي منها يق ّدم
للوافدين الجدد .من املهم التحدث مع بنوك مختلفة ملعرفة ّ
أدىن الرسوم وأفضل الخدمات.

•بنك آر يب يس رويال www.rbcroyalbank.com - RBC Royal Bank
•بنك سكوشا http://www.scotiabank.com - Scotiabank
•بنك إتش إس يب يس http://www.hsbc.ca - HSBC Bank Canada
•بنك يت دي http://www.tdbank.com - TD Bank
•بنك مونرتيال http://www.bmo.com - Bank of Montreal
•بنك يس آي يب يس http://www.cibc.com - CIBC
•االتحاد االئتامين األطليس http://www.cua.com - Credit Union Atlantic
ميكن للعمالء كتابة الشيكات ،وكسب الفوائد ،وتقديم طلب للحصول عىل قرض ،ودفع
الفواتري ،ورشاء االستثامرات.
تتوفّر أنواع مختلفة من الحسابات املرصفية لتلبية احتياجاتك .لفتح حساب مرصيف ،قد
تحتاج إىل نوعني من بطاقات الهوية ،بطاقة هوية مع صورة و/أو بطاقة رقم الضامن
االجتامعي (لرضيبة الدخل).

بطاقات االئتامن والتاريخ االئتامين

إ ّن الحصول عىل بطاقة ائتامن من فيزا أو ماسرتكارد قد يستغرق وقتاً طوي ًال
ألنّك جديد يف كندا .يستحسن أالّ تلغي بطاقتك االئتامنية الصادرة من بلدك
إذا كان هذا ممكناً.
من املهم بناء تاريخ ائتامين جيد يف كندا .فالتصنيف االئتامين الحسن يتيح
لك الحصول عىل القروض العقارية وغريها من القروض يف املستقبل .ولبناء
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تاريخك االئتامين ،قد مينحك البنك الذي تتعامل معه بطاقة ائتامن مع حد
إنفاق منخفض أو بطاقة ائتامنية مضمونة.
يقدم العديد من املتاجر بطاقات ائتامن خاصة بها الستخدامها يف فروعها.
هذه البطاقات لها معدالت فائدة مرتفعة جدا ً .وإذا كنت ال تس ّدد كامل
املبلغ املطلوب شهرياً ،فسوف تضطر لدفع الكثري من الفوائد.
هل تعلم؟

السكن

العثور عىل سكن

ال يجد معظم الوافدين الجدد عمالً يف األشهر القليلة األوىل .يجب أخذ
هذا يف الحسبان عند تقدير املبلغ الذي ترغب يف إنفاقه عىل السكن .يقول
معظم الخرباء أنّه ال يجب إنفاق أكرث من  ٪ 33من الدخل قبل الرضائب
عىل السكن .وقد تشمل بعض النفقات ما ييل:
•السكن (اإليجار أو القرض العقاري)
•الرضائب العقارية (يف حالة امللكية)
•التأمني عىل السكن يف حالة اإليجار أو امللكية
•الخدمات العامة (التدفئة ،الكهرباء ،واملاء)
•الهاتف  /الهاتف الجوال
•اإلنرتنت
•اشرتاك تلفزيون الكبل

استئجار شقة

تعترب عادة أسعار اإليجار يف بلدية منطقة هاليفاكس معقولة .فالشقة
املك ّونة من غرفتني قد تكلّف نحو  800دوالر كندي شهرياً تبعاً ملوقعها.
وذلك قد يشمل أو ال يشمل التدفئة ،املاء الساخن ،وموقف السيارات ،أ ّما
الكهرباء فقد تكون كلفتها إضافية .تجدون يف ما ييل بعض الرشكات الكبرية
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التي توفّر شققاً لإليجار:
يونيفرسال بروبرتيز www.universalgroup.ca -Universal Properties
كيالم بروبرتيز www.killamproperties.com - Killam Properties
توين سيتي مانجمنت www.twincity.ca - Twin City Management
•معظم عقود اإليجار هي ملدة  12شهرا ً.
كل شهر.
•يدفع اإليجار يف اليوم األول من ّ
•ستحتاج إىل دفع مبلغ من املال كتأمني للشقة ،عادة ما يكون بقيمة
نصف اإليجار الشهري .يعني هذا أنّك ستدفع يف الشهر األ ّول قيمة
اإليجار الشهري باإلضافة إىل التأمني .إذا كانت شقتك نظيفة وبحالة
جيدة عند رحيلك ،سوف تسرت ّد قيمة التأمني.
•تطلب بعض الرشكات  12شيكاً مؤجالً للتأكد من أنّك ستدفع اإليجار
يف الوقت املحدد.
أقل كلفة توفّرها بعض املنظامت غري الربحية
هناك خيارات سكنية ّ
والتعاونيات السكنية وهيئات اإلسكان العام ،ومآوي الطوارئ .للحصول عىل
مزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايل
http://www.halifax.ca/planning/homeless.html

هل تعلم؟

رشاء مسكن

تعترب األسعار يف بلدية منطقة هاليفاكس مقبولة نسبياً إالّ أ ّن العديد من
املنازل تع ّد غالية الثمن .ليس من الرضوري أن يكون بيتك األول املكان
الذي ستعيش فيه إىل األبد .فأنت ستحتاج إىل بعض الوقت للتع ّرف عىل
سوق اإليجارات ،والسوق العقارية ،واألحياء السكنية املختلفة .ميكنك
الحصول عىل معلومات حول السوق العقارية من الصحف املحلية ،ودليل
الصفحات الصفراء ( )www.yellowpages.caباإلضافة إىل املؤسسة الكندية
للرهن العقاري واإلسكان CMHC(.)www.cmhc-schl.gc.ca/en/corp
•خذ وقتك للتع ّرف عىل أسواق العقارات واألحياء السكنية املختلفة.
•طالع الصحف املحلية لتتع ّرف عىل العقارات املعروضة للبيع أو
لإليجار.
•راجع دليل الصفحات الصفراء ()http://www.yellowpages.ca
•راجع املؤسسة الكندية للرهن العقاري واإلسكان
هل تعلم؟

التأمني عىل املمتلكات

يعترب التأمني عىل املمتلكات مهامً يف حالتي اإليجار أو امللكية .ميكنك رشاء
بوليصة تأمني عىل املمتلكات لحامية منزلك وأغراضك يف حال اندالع حريق
أي مشاكل خطرية أخرى .يغطي التأمني
أو حدوث فيضان أو سطو أو ّ
العديد وأحياناً جميع تكاليف إصالح أو استبدال منزلك ومحتوياته.
للحصول عىل معلومات حول كيفية العثور عىل مسكن يف منطقة
هاليفاكس ،يرجى زيارة:
www.mls.ca
www.relocate.ca

املنافع والخدمات العامة

يف ما ييل بعض الرشكات الرئيسية التي تقدم الخدمات العامة مثل الكهرباء،
ووقود التدفئة ،واملاء ،وجمع النفايات لسكان بلدية منطقة هاليفاكس.
الخدمة
الكهرباء

معلومات االتصال
 Nova Scotia Powerنوفا سكوشا باور
ساعات العمل :من االثنني إىل الجمعة من  8:00صباحاً إىل
 8:00ليالً
وأيام السبت من  9:00صباحاً إىل  5:00مسا ًء
الهاتف - 902-428-6230 :بلدية منطقة هاليفاكس
الرقم املجاين1-800-428-6230 :
الهاتف للص ّمTTY/TDD 1-800-565-5605 :
املوقع اإللكرتوينhttp://www.nspower.ca :

وقود التدفئة

يوجد العديد من الرشكات التي تبيع وقود التدفئة .يرجى
مراجعة دليل الصفحات الصفراء تحت عنوان
”“Oils – Fuel
مصلحة املياه يف منطقة هاليفاكس
Halifax Regional Water Commission
الهاتف902-490-4820 :
رقم الطوارئ902-490-6940 :
الفاكس902-490-4749 :
املوقع اإللكرتوينhttp://www.halifax.ca/hrwc :
يوجد العديد من الرشكات التي تقدم هذه الخدمات
يرجى مراجعة دليل الصفحات الصفراء لالختيار

املاء

الهاتف ،واالنرتنت،
وتلفزيون الكبل

جمع القاممة وإعادة ،بلدية منطقة هاليفاكس
التدوير
من امله ّم فرز نفاياتك.
والصناديق الخرضاء إذا كنت تعيش يف بيت ،ت ُجمع القاممة ،والنفايات القابلة إلعادة
لجمع املخلّفات العضوية التدوير ،واملخلّفات العضوية يف أيام منفصلة.
كل بيت.
يوجد ح ّد أقىص لعدد أكياس القاممة التي تُجمع من ّ
أقل أن
يستطيع سكان املباين املؤلفة من  6شقق سكنية أو ّ
يضعوا أكياس نفاياتهم عىل الرصيف يوم جمع القاممة.
يوجد يف املباين السكنية األكرب حجامً حارس ميكنه مساعدتك
عىل فرز القاممة والنفايات القابلة إلعادة التدوير.
يرجى االتصال بالرقم  902-490-4000ملعرفة اليوم املخصص
لجمع النفايات يف منطقتك.
ميكنك أيضاً االتصال بهذا الرقم للحصول عىل الصندوق األخرض
الكبري أو الصغري لجمع املخلّفات العضوية.
ميكنك الحصول عىل معلومات حول كيفية فرز النفايات عرب
زيارة أحد مراكز خدمة العمالء أو االتصال بالرقم 4904000 :أو
زيارة املوقع اإللكرتوين التايلhttp://www.halifax.ca/wrms :
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األمن والسالمة

توفر بلدية منطقة هاليفاكس خدمات الرشطة واإلطفاء واإلسعاف حرصاً
عىل أمنكم وسالمتكم.

الرشطة

إ ّن بلدية منطقة هاليفاكس هي الوحيدة التي تض ّم دائرة للرشطة العادية
(رشطة منطقة هاليفاكس) ،ودائرة للرشطة املتعاقدة (رشطة الخيالة امللكية
الكندية أو  .)RCMPتعترب رشطة منطقة هاليفاكس املسؤولة الرئيسية عن
املدينة .يف حني تعمل رشطة  RCMPيف سائر أنحاء املجتمع.

ومستخدمي الكرايس املتحركة.
•ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايل
http://www.halifax.ca/police/Programs/seniorssafety.html
أو االتصال بالرقم902-490-1534 :

دائرة خدمات املجتمع

توفّر دائرة نوفا سكوشا لخدمات املجتمع مجموعة من خدمات الدعم
لألطفال والشباب والعائالت واألشخاص ذوي اإلعاقة ،فضالً عن الدعم
الوظيفي وإعانة محدودي الدخل واملساعدة يف مسائل السكن والتصليح.
ملعرفة املزيد ،يرجى مراجعة:
تركّز الرشطة عىل قضايا املجتمع وتحرص عىل أن تتواجد يف املجتمع وأن
املكتب املركزي اإلقليمي
تكون عىل مرأى منه .وهذا ما يس ّمى بنموذج االستجابة لحاجات املجتمع . 2131Gottingen Street Halifax, Nova Scotia B3J 3E4
وعىل سبيل املثال:
الهاتف 902-424-5074 :الفاكس902-424-5115 :
•ت ّم تعيني يف بعض املجتمعات ضابط رشطة للعمل مع السكان وتحديد املوقع اإللكرتوينhttp://www.gov.ns.ca/coms :
مشاكل مجتمعهم وحلّها.
•يعمل ضباط الدوريات يف مناطق معينة ليتع ّرفوا عىل املجتمع
ويساهموا يف توفري حياة آمنة ومكافحة الجرمية.
إذا كنت بحاجة إىل خدمات قانونية يف نوفا سكوشا ،يوجد العديد من
الخيارات املتاحة لك.
•ميكن زيارة املوقع اإللكرتوين التايل  http://nsbs.orgللحصول عىل
معلومات حول املحامني املجازين يف نوفا سكوشا أو االتصال بالرقم:
هل تعلم؟
902-422-1491
•زيارة املوقع اإللكرتوين التايل  http://www.legalinfo.orgللتع ّرف عىل
خدمات جمعية املعلومات القانونية يف نوفا سكوشا
 Legal Information Society of Nova Scotiaأو االتصال بالرقم:
902-454-2198

الخدمات القانونية

وحدة خدمات الضحايا يف رشطة منطقة
هاليفاكس

تقدم وحدة خدمات الضحايا يف رشطة منطقة هاليفاكس خدمات ملساعدة
ضحايا الجرمية وبصورة خاصة ضحايا العنف املنزيل .وتشمل هذه الخدمات
التدخل يف حالة األزمات وتقديم الدعم وإحالة الضحايا والر ّد عىل أسئلتهم
شخصياً أو هاتفياً .إذا كنت من الضحايا ،ميكنك طلب مساعدتنا ،كام ميكنك
بكل احرتام .الهاتف.902-490-5300 :
عدم ذكر اسمك .سنتعامل معك ّ

ضد املسنني
مكافحة الجرائم ّ

•تنظّم بلدية منطقة هاليفاكس ورش عمل ملكافحة الجرائم املرتكبة
ض ّد الكبار يف الس ّن.
•يق ّدم متطوعون من الكبار يف السن معلومات حول السالمة يف املنزل
والعمل مع اآلخرين .كام أنّهم يقدمون معلومات حول سالمة املشاة
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املساعدة القانونية

إذا كنت بحاجة إىل خدمات قانونية لك ّنك ال تستطيع توكيل محامي ،فقد
تستطيع الحصول عىل املساعدة من خالل مراكز املساعدة القانونية يف نوفا
سكوشا .توفر هذه املراكز محامني لألشخاص الذين ال يستطيعون توكيل
محامي .يوجد  13مكتباً يف نوفا سكوشا لتقديم املساعدة القانونية ،هذا
باإلضافة إىل «العيادة القانونية ملنطقة هاليفاكس ودارمتوث» .ال تتوفّر
املساعدة القانونية لطالبي اللجوء .ملعرفة املزيد ،يرجى االتصال بـ «لجنة
املساعدة القانونية يف نوفا سكوشا» عرب زيارة موقعها اإللكرتوين:
http://www.gov.ns.ca/Just/legal_aid.asp
أو االتصال بالرقم902-420-6578 :
أو الهاتف املجاين1-877-420-6578 :

وسائل النقل يف بلدية منطقة هاليفاكس

هل تعلم؟

النقل العام  -الباص أو الع ّبارة

تس ّمى مؤسسة النقل العام يف هاليفاكس "مرتو ترانزيت" .Metro Transit
وهي تشمل الباصات والع ّبارات املحلية واإلقليمية واملجهزة الستقبال ذوي
اإلعاقة .للحصول عىل معلومات حول جدول مواعيد املواصالت العامة
وخطوط سريها ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايل
 www.halifax.ca/metrotransitتتوفّر باصات وعبّارات محلية ،كام تتوفّر
باصات يف الضواحي وسائر املناطق الواقعة خارج بلدية منطقة هاليفاكس.

خدمة الع ّبارة

للعبّارة خطي سري بني وسط مدينة هاليفاكس ودارمتوث .ميكن ملستخدمي
الكرايس املتحركة ركوب الع ّبارة بسهولة .ترتبط الع ّبارات بنظام الباصات
وباصات ذوي اإلعاقة  .Access-A-Busتتوفّر أيضاً مواقف للسيارات Park
 & Rideليتمكّن الركاب من إيقاف سيارتهم بالقرب من محطة الباص أو
العبّارة.

باصات ذوي اإلعاقة ()Access-a-Bus

تكاليف النقل العام يف مؤسسة «مرتو ترانزيت»
الكلفة (اعتبارا ً من سبتمرب )2010
وسيلة النقل
الباص
العبّارة
) (Access-A-Busباص ذوي اإلعاقة
باص املجتمعات املحلية
)(Community Transit

الكبار 16 :سنة وما فوق 2.25 :دوالرا ً
البطاقة الشهرية 70 :دوالرا ً
كبار السن ( 65سنة وما فوق) 1.50 :دوالرا ً
األطفال (من  5إىل  15سنة) 1.50 :دوالرا ً
البطاقة الشهرية 52 :دوالرا ً
الطالب 2.25 :دوالرا ً
البطاقة الشهرية 64 :دوالرا ً
الكبار 2.75 :دوالرا ً
البطاقة الشهرية 85 :دوالرا ً
كبار السن 2 :دوالر
األطفال 2 :دوالر

«باصات مرتو لنك» MetroLink
خاصة تنقل الركاب
•هذه باصات ّ
من مناطق خارج وسط املدينة.
•من االثنني إىل الجمعة طوال
اليوم :باص « #159بورتالند هيلز»
 Portland Hillsوباص #185
«ساكفيل» Sackville
•من االثنني إىل الجمعة خالل
ساعات الذروة :باص 165 #
«وودسايد» Woodside
الكبار 3.25 :دوالرا ً
باصات مرتو إكس  * Metro Xتوفّر
الطالب 3.25 :دوالرا ً
خدمة املواصالت لسكان «تانتلون»
البطاقة الشهرية 100 :دوالر
Tantallon
كبار السن 2.50 :دوالرا ً
األطفال 2.50 :دوالرا ً

إذا كنت ال تستطيع استخدام الباص أو الع ّبارة بسبب إعاقة ما ،ميكنك
استخدام باص ذوي اإلعاقة .يق ّدم هذا الباص خدمة توصيل مشرتكة من
الباب إىل الباب ،مت ّولها بلدية منطقة هاليفاكس .يعتمد بعض األفراد عىل
كل الوقت ،أ ّما البعض اآلخر فيستخدمونها فقط عندما
هذه الخدمة ّ
يتنقلون لوحدهم ،أو يف فصل الشتاء.
الهاتف902-490-4000 :
الربيد اإللكرتوينHRM@halifax.ca :
هل تعلم؟

سيارات األجرة (التاكيس)

•يوجد يف بلدية منطقة هاليفاكس العديد من رشكات التاكيس.
• تجد رشكات سيارات األجرة يف دليل الصفحات الصفراء تحت عنوان
.Taxis
•سيارات «نيد إي ليفت»  Need-A-Liftهي سيارات تاكيس خاصة
باألشخاص الذين يستخدمون الكرايس املتحركة .ميكن لهذه السيارات أن
تحمل أربعة كرايس متحركة وخمسة ركاب .للحصول عىل معلومات،
الهاتف.902-222-5438 :
الربيد اإللكرتوينneedalift@eastlink.ca :
املوقع اإللكرتوينhttp://www.needalift.ca :
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الحصول عىل رخصة قيادة

إذا كنت ستستخدم سيارتك الخاصة للتنقل يف بلدية منطقة هاليفاكس،
يرجى االتصال مبصلحة تسجيل السيارات.Registry of Motor Vehicles

هل لديك رخصة من بلدك؟

•يرجى االتصال مبصلحة تسجيل السيارات ملعرفة ما إذا كنت تستطيع
استخدام رخصة بلدك يف نوفا سكوشا.
•إذا ت ّم قبول رخصتك ،ميكنك استخدامها ملدة  90يوماً .بعد ذلك ،عليك
تقديم طلب للحصول عىل رخصة قيادة من نوفا سكوشا.
•إذا مل يت ّم قبول رخصتك ،قد يتعينّ عليك إجراء االختبار الكتايب واختبار
الطريق.

هل لديك رخصة من مقاطعة كندية أخرى؟

•يف هذه الحالة ،ميكنك القيادة يف نوفا سكوشا ملدة  90يوماً .بعد ذلك،
عليك تقديم طلب للحصول عىل رخصة قيادة من نوفا سكوشا.

هل لديك أطفال؟

•يجب استخدام مقاعد سالمة األطفال مع األطفال الذين هم دون وزن
 18كلغ ( 40رطالً) ،كام يجب استخدام املقاعد الداعمة لألطفال مع
األطفال الذين مل يبلغوا بعد سن التاسعة أو طول  145سم ( 4أقدام
و 9بوصة) .ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بالرقم:
 1-866-288-1388أو زيارة املوقع اإللكرتوين:
http://www.momsanddads.ca
•تتوفّر معلومات إضافية حول سالمة األطفال عىل املوقع اإللكرتوين
التايل http://www.safekidscanada.ca

هل تحتاج إىل بوليصة تأمني؟

•إذا كنت متلك سيارة يف بلدية منطقة هاليفاكس ،يجب أن يكون لديك
بوليصة تأمني .يف نوفا سكوشا ،تعترب قيادة السيارة من دون تأمني عمالً
مخالفاً للقانون .إ ّن التأمني يحميك إذا تعرضت لحادث أو إذا رسقت
سيارتك أو تعطلت.
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هل تعلم؟

الجسور

•هناك جرسان يربطان بني وسط هاليفاكس ووسط دارمتوث هام:
جرس «أ موراي مكاي» ( A. Murray MacKayاملس ّمى عادة بالجرس
الجديد «نيو بريدج») وجرس «آنجس ل .ماكدونالد»
 ( Angus L. Madonaldواملس ّمى عادة بالجرس القديم
«أولد بريدج»).
كل م ّرة تستخدم فيها الجرس .ميكن للمشاة
•يجب دفع  1دوالر يف ّ
وراكبي الدراجات استخدام جرس «ماكدونالد» فقط .ميكن أيضاً رشاء
أي من الجرسين
بطاقة «ماك باس»  Macpassاإللكرتونية لعبور ّ
بكل سهولة .ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايل:
ّ
http://www.macpass.com

تسهيل حركة املعاقني

•يتوفّر يف نوفا سكوشا العديد من املوارد لألشخاص ذوي اإلعاقة .كام
تقدم الحكومة مساعدات مالية لألشخاص الذين يعانون من إعاقات
معرتف بها .ففي جميع املباين الحكومية يوجد مدخل ملستخدمي
الكرايس املتحركة .ويف معظم األماكن العامة مثل املراكز التجارية
واملدارس ،يوجد مداخل لألشخاص ذوي اإلعاقة .ملزيد من املعلومات،
يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايلhttp://www.gov.ns.ca/disa :
•يتوفّر يف مكتب منظمة «فويس برنت»  VoicePrintالخاص
باملقاطعات البحرية نسخ صوتية عن املنشورات املطبوعة لألشخاص
الذين يعانون من مشاكل يف البرص .يرجى االتصال بالرقم:
 ،902-444-7359أو زيارة املوقع اإللكرتوين أدناه:
http://www.voiceprintcanada.com
•تتوفّر خدمة الرتجمة الشفوية للص ّم من الساعة  8:30صباحاً إىل 4:30
من بعد الظهر .يرجى االتصال بالرقم ،902-429-5752 :أو بجهاز
االستدعاء  pager: 498-1189يف حاالت الطوارئ ،أو إرسال بريد
إلكرتوين عىل العنوان التايل:
http://interpreterservice@ns.sympatico.ca

التسوق

مناطق التسوق

مركز هاليفاكس للتسوقhttp://www.halifaxshoppingcentre.com ............................Halifax Shopping Centre ...................................................
http://www.bayerslakepark.com
بارك بريز ليك..........................................Bayers Lake Park ...................................................................
http://www.micmacmall.ca
مركز ميك ماك ................................................Mic Mac Mall ................................................................
مركز دارمتوث كروسنجhttp://www.dartmouthcrossing.com ....................................Dartmouth Crossing .....................................................
شارع سربنغ غاردنhttp://www.springgardenroad.com ....................................Spring Garden Road ............................................................
وسط مدينة دارمتوثhttp://www.dartmouthdowntown.ca ................................Downtown Dartmouth ........................................................
وسط مدينة هاليفاكسhttp://www.downtownhalifax.ns.ca .......................................Downtown Halifax .....................................................
http://www.quinpoolroad.ca
شارع كوين بول.............................................Quinpool Road ................................................................
http://www.hydrostonemarket.ca
سوق هايدروستون...............................The Hydrostone Market ............................................................
http://www.bishopslanding.com
مركز بيشوبس الندنغ...........................................Bishop’s Landing ........................................................

محالت البقالة واملتاجر الكربى

محالت سوبيز .......................................................... Sobeys .................................................................
محالت سوبر ستور ......................................................Superstore ..........................................................
محالت زلريز .............................................................Zellers ...................................................................
محالت وول مارت ..........................................................Walmart............................................................

http://www.sobeys.com
http://www.superstore.ca
http://www.zellers.com
http://www.walmart.com

األسواق

سوق املزارعني مبيناء هاليفاكس البحري ............................http://halifaxfarmersmarket.com/seaport ..........Halifax Seaport Farmers Market
http://www.alderneylanding.com
سوق املزارعني يف أولدرين الندنغ .....Alderney Landing Farmers Market .......................................
سوق عطلة االسبوع يف هاربرفيو -دارمتوث  ............Harbourview Weekend Market .......................http://www.harbourviewmarket.com


املحالت االقتصادية للبضائع املستعملة

محالت فاليو فيليدج ............................................Value Village ........................................................

محالت أخرى

املواقع االلكرتونية املحلية لإلعالنات املب ّوبة املجانية .يوفر موقع «كيجيجي»  Kijijiوسيلة مريحة ،ممتعة،
وسهلة لألشخاص الذين يعيشون يف نفس املدينة لبيع ،ورشاء ،ومقايضة مختلف أنواع السلع والسيارات
والخدمات والبيوت والوظائف ومساعدة بعضهم البعضhttp://halifax.kijiji.ca

http://www.valuevillage.com
http://www.foundlocally.com/halifax

املحالت التجارية واملطاعم العربية

تعترب هاليفاكس موطناً لكثري من املتاجر ومحالت البقالة واملطاعم التي تبيع أنواعاً مختلفة من املواد الغذائية من بلدان عديدة .ملزيد من املعلومات حول
املحالت التجارية واملطاعم العربية ،يرجى مراجعة دليل خدمات الجالية العربية .ميكنك أيضاً مراجعة قسم الرشكات واملحالت الراعية لهذا الدليل.
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مركز آي دبليو يك الصحي

الصحة

الحصول عىل بطاقة نوفا سكوشا
الصحية

•توفّر مقاطعة نوفا سكوشا التغطية الصحية األساسية (املسماّ ة خدمة
التأمني الصحي أو  .)MSIويت ّم دفع تكاليف هذه التغطية عن طريق
الرضائب التي يدفعها السكان.
•من املهم تقديم طلب للحصول عىل البطاقة الصحية يف أقرب وقت
ممكن.
•تعطيك هذه البطاقة حق استخدام الخدمات الطبية واملستشفيات
مجاناً يف نوفا سكوشا.
•عندما تحصل عىل البطاقة الصحية ،يجب حملها معك دامئاً.
•يجب إبراز البطاقة عند زيارة الطبيب أو املستشفى.

هل تعلم؟

إذا كنت مهاجرا ً إىل نوفا سكوشا من بلد آخر ،يوفّر لك برنامج مقاطعة نوفا
سكوشا للتأمني الصحي التغطية الصحية منذ اليوم األ ّول لوصولك .ملزيد من
املعلومات ،يرجى االتصال بالرقم 902-496-7008 :أو الهاتف املجاين:
1-800-563-8880
أو زيارة املوقع اإللكرتوين التايلhttp://www.gov.ns.ca/health/msi :

هل أنت قادم إىل نوفا سكوشا من مقاطعة كندية
أخرى؟

إذا كنت من املقيمني الدامئني يف كندا وانتقلت إىل نوفا سكوشا من جزء آخر
من البالد ،تبدأ تغطية التأمني الصحي عموماً بعد مرور شهرين عىل وصولك
إىل املقاطعة .يجب عليك االتصال باملقاطعة التي كنت تعيش فيها سابقاً
للتأكد من أنّك ال تزال مس ّجالً يف برنامج التغطية الصحية الذي توفّره إىل
حني بدء تغطية برنامج التأمني الصحي يف نوفا سكوشا.
هل تعلم؟

21

البحث عن طبيب

املستشفيات والعيادات الهامة

http://www.gov.ns.ca/health/physicians»www.gov.ns.ca/health/physicians

الرتجمة الثقافية الصحية واملرتجمون
الشفويون

•يعترب طبيب العائلة املحطة األوىل للحصول عىل االستشارة الطبية
توفّر «هيئة الصحة»  Capital District Health Authorityالخدمات
للمرىض من جميع األعامر .من املهم إيجاد طبيب لعائلتك .للعثور عىل الصحية يف بلدية منطقة هاليفاكس ،باإلضافة إىل الخدمات الخاصة لجميع
طبيب للعائلة:
أنحاء كندا األطلسية ( .)http://www.cdha.nshealth.caيع ّد مستشفى
•ميكنك االتصال بخط معلومات األطباء عىل الرقم .902-424-3047
«امللكة إليزابيث الثانية» ( )QEIIأكرب مستشفى يف كندا األطلسية .فهو
•زيارة املوقع اإللكرتوين التايل من وزارة الصحة الذي يتض ّمن قامئة
يض ّم عرشة مباين يف موقعني.
باألطباء الذين يقبلون مرىض جدد.

•يف بعض األحيان ،ميكن العثور عىل الئحات بأسامء األطباء الذين
يقبلون مرىض جدد يف املستشفيات.
•للتع ّرف عىل األطباء العرب ،يرجى مراجعة دليل خدمات الجالية
العربية.

عيادات املا ّرة

إذا مل يكن لديك طبيب للعائلة ،فهناك عيادات طبية للامرة ال تستدعي
موعدا ً مسبقاً ويعمل فيها أطباء مجازون ومؤهلون .ميكنك أيضاً االتصال
بالعيادات إلجراء مواعيد يف نفس اليوم .يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التايل
http://www.doctors.ns.ca

«مركز مجتمع كوبكويد الصحي»
Cobequid Community Health Centre
«مستشفى دارمتوث العام»
Dartmouth General Hospital
«مستشفى إيسرتن شور التذكاري»
Eastern Shore Memorial Hospital
«مستشفى موسكودوبت هاربر فايل التذكاري»
Musquodoboit Valley Memorial Hospital
«مركز امللكة إليزابيث الثانية للعلوم الصحية»
QEII Health Sciences Centre
«مستشفى توين أوكس التذكاري»
Twin Oaks Memorial Hospital
«مركز آي دبليو يك الصحي»
IWK Health Centre
«مستشفى نوفا سكوشا»
Nova Scotia Hospital

توفر «هيئة الصحة» خدمة الرتجمة الصحية والثقافية مجاناً يف
املستشفيات .هذه الخدمة متاحة يف  24لغة فضالً عن لغة اإلشارة .إذا
كنت تحتاج إىل مرتجم شفوي ،يجب إبالغ العاملني يف املستشفى أو االتصال
مبكتب خدمات الرتجمة الشفوية يف نوفا سكوشا عىل الرقم
 .902-425-5532إذا قام طبيبك بتحويلك إىل طبيب آخر ،يجب عىل طبيبك
أن يكتب عىل استامرة التحويل أنّك تحتاج إىل مرتجم شفوي .إىل جانب
هذا ،تق ّدم منظمة خدمات توطني وإدماج املهاجرين  ISISاملساعدة يف
املواعيد الطبية.

املستشفيات واملراكز الصحية التي توفّر خدمات الطوارئ

شارع  40فرير الين ،لوير ساكفيل
40-Freer Lane, Lower Sackville
 325شارع بليزنت ،دارمتوث
325-Pleasant Street, Dartmouth
 ،22637الطريق الرسيع رقم  ،7شيت هاربر
22637-Highway #7, Sheet Harbour
 492شارع آرتشيبلد بروك ،ميدل موسكودوبت
492-Archibald Brook Rd Middle Musquodoboit
 1278شارع تاور ،هاليفاكس
1278-Tower Road, Halifax
 ،7702الطريق الرسيع رقم  ،7موسكودوبت هاربر
7702-Highway #7, Musquodoboit Harbour
 5850/5980جادة يونيفرستي ،هاليفاكس
University Avenue, Halifax 5850/5980
 300شارع بليزنت ،دارمتوث
300-Pleasant Street Dartmouth
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صحة النساء واألطفال

يوفر مركز «آي دبليو يك الصحي»  IWKالرعاية الصحية للنساء واألطفال
والشباب والعائالت يف املقاطعات البحرية وغريها من املناطق
 http://www.iwk.nshealth.caويوفر املعلومات والدعم للحفاظ عىل
صحة األرسة ،مبا فيه موارد وخدمات تربية األطفال.
مركز صحة املرأة وحديثي الوالدة Woman & Newborn Health
 5850/5980جادة يونيفرستي5850/5980-University Avenue ،
هاتف902-470-6828 :
قسم املمرضات املجازات يف عيادة صحة املرأة يف مركز آي دبليو يك
Women’s Health Nurse Practitioner
هاتف902-470-6755 :

عيادات صحة املرأة

أطباء األسنان

تتواجد عيادات خاصة بالنساء يف جميع أنحاء منطقة هاليفاكس .وهي توفر للحصول عىل عناوين أطباء األسنان ،يرجى مراجعة دليل الصفحات الصفراء
http://www.yellowpages.com
خدمات الفحص والكشف ،والتعليم واإلرشاد ،وتنظيم األرسة .ال حاجة إىل
استامرة تحويل من الطبيب ملراجعة هذه العيادات .لحجز موعد يف إحدى
العيادات القريبة منك ،يرجى االتصال بالرقم902-470-6755 :

خدمات الدعم واإلرشاد السابقة
للوالدة يف بلدية منطقة هاليفاكس

قام املجلس الصحي يف شبكتو  Chebuctoوهاليفاكس بوضع قامئة باملوارد
والخدمات الخاصة باألمهات الحوامل .ميكن إيجاد هذه القامئة عىل املوقع
أدناه:
http://www.cdha.nshealth.ca/defaulaspx?page=DocumentRender&doc.Id=3796

هل تعلم؟
ممنوع التدخني

ممنوع العطور
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أطباء العيون

للحصول عىل عناوين أطباء العيون ،يرجى مراجعة دليل الصفحات الصفراء
http://www.yellowpages.com

التعليم
املدارس العامة

إ ّن التعليم العام مجاين ومتاح لجميع األطفال يف كندا .يتعلّم معظم األطفال
يف املدارس العامة .تض ّم بلدية منطقة هاليفاكس أكرث من  54ألف طالب،
و 140مدرسة ،و 3600معلم ومعلمة ملساعدة األطفال عىل التعلّم.
يلتحق األطفال عادة باملدارس عند بلوغ سن  4أو  5سنوات .يجب عىل
طفلك أن يكون بعمر خمس سنوات يف  31ديسمرب أو قبل هذا التاريخ
ليكون مؤهالً لدخول املدرسة العامة خالل السنة الدراسية .ويجب عليه
البقاء يف املدرسة حتى سن  15أو  ،16حسب املكان الذي يعيش فيه .بشكل
عا ّم ،ت ّم تقسيم نظام التعليم عىل النحو التايل:
•التعليم قبل االبتدايئ( :من عمر  3إىل  5سنوات) وهو متوفر يف بعض
املدارس ومراكز رعاية األطفال النهارية ،واملنظامت غري الربحية وكام
يوجد بعض األفراد الذين يوفرون هذه الخدمة.
•التعليم االبتدايئ من الصف األول إىل السادس ()1-6
•التعليم املتوسط من الصف السابع إىل التاسع ()7-9
•التعليم الثانوي من الصف العارش إىل الثاين عرش ()10-12
•كلية املجتمع أو الجامعة

كيف أسجل طفيل باملدرسة؟

•يجب أوالً تحديد املدرسة التي ستسجل فيها أطفالك .وملعرفة ذلك،
يجب زيارة موقع «مجلس مدارس منطقة هاليفاكس» ( )HRSBعىل
شبكة االنرتنت ث ّم اختيار قسم «البحث وفق عنوان املنزل» Home
 ”Address Lookupث ّم كتابة عنوان منزلك .يرجى زيارة املوقع التايل:
http://www.hrsb.ns.ca/tools/addresslookup
•بعد ذلك ،يجب ملء استامرة التسجيل املتوفرة يف مدرستك املحلية أو

يف موقع «مجلس مدارس منطقة هاليفاكس»  .HRSBسوف تحتاج
إىل إعطاء املدرسة ما ّ
يدل عىل عنوانك (مثل فاتورة الكهرباء أو عقد
اإليجار) وما يثبّت تاريخ ميالد طفلك .سوف تحتاج أيضاً إىل رقم
البطاقة الصحية لطفلك.
•يجب التسجيل يف وقت مبكر! سوف تكون املدرسة مستعدة الستقبال
طفلك بصورة أفضل عندما تعلم بقدومه .عند التسجيل يف وقت مبكر،
ستتمكن إدارة املدرسة من ترتيب موعد للقائك والتعرف أكرث عىل
أرستك لتسهيل عملية االنتقال إىل املدرسة وضامن نجاحها.
•تتوفّر خيارات أخرى لتعليم األطفال وهي املدارس الفرنسية ،واملدارس
االنجليزية التي تق ّدم دروساً باللغة الفرنسية ،Immersion Schools
والتعليم باملنزل .ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل
 http://www.hrsb.ns.caأو االتصال بالرقم  902-464-2000أو زيارة
موقع املجلس األكادي التعليمي يف مقاطعة نوفا سكوشا
Conseil Scolaire Acadien Provincial
http://www.csap.ednet.ns.ca

املدارس الخاصة

يوجد عدد من املدارس الخاصة يف بلدية منطقة هاليفاكس وهي تغطي
مختلف العقائد ،واالهتاممات ،واحتياجات الطالب .للحصول عىل قامئة
كاملة باملدارس الخاصة ،يرجى مراجعة دليل الصفحات الصفراء أو زيارة
املوقع التايل  www.yellowpages.comنستعرض يف ما ييل العديد من
هذه املدارس:
الفاكس 902-429-0136 :
الربيد اإللكرتوين admin@maritimemuslimacademy.ca :
املوقع اإللكرتوينhttp://www.maritimemuslimacademy.ca :
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األكادميية اإلسالمية يف هاليفاكس Maritime Muslim Academy
األكادميية اإلسالمية يف هاليفاكس ،هي مدرسة خاصة تم افتتاحها يف عام  .1984تتق ّيد املدرسة بنفس معايري التعليم املعتمدة يف املدارس الكندية األخرى،
وتتبع املنهج الدرايس الذي وضعته وزارة الرتبية والتعليم يف نوفا سكوشا .إىل جانب ذلك ،تد ّرس األكادميية القرآن الكريم والتعاليم والقيم اإلسالمية
األساسية .وتشمل املدرسة املراحل الدراسية التالية :مرحلة الروضة ،االبتدائية ،املتوسطة ،والثانوية .إ ّن اللغة اإلنجليزية هي اللغة الرئيسية للتعليم ،هذا
باإلضافة إىل تدريس اللغتني العربية والفرنسية كلغات ثانية.
الهاتف902-429-9067 :
الفاكس 902-429-0136 :
الربيد اإللكرتوين admin@maritimemuslimacademy.ca :
املوقع اإللكرتوينhttp://www.maritimemuslimacademy.ca :
مركز إحسان للتعليم  / Ihsan Educational Centreمركز للتطوير اإلسالمي ()CID
مركز إحسان للتعليم هو لألهل الراغبني يف مدرسة توفّر ألطفالهم دروساً مكثفة يف اللغة العربية إىل جانب التعليم الحديث .تتبع املدرسة منهجاً تقليدياً
يعمل عىل تزويد األطفال بأدوات التعلّم األساسية قبل الرتكيز عىل مواد معينة .وتشمل هذه األدوات التمتّع بأسس لغوية متينة ،استخدام اللغة بطريقة
أنيقة ومقنعة وتحليل املعلومات ونقدها بأسلوب ب ّناء .وتشمل املدرسة صفوف املرحلة االبتدائية حتى الصف الثامن.
الهاتف455-1887 :
أكادميية الهالل الفيض (Silver Crescent Academy (SCA
هي أحدث مدرسة إسالمية يف املقاطعات البحرية وهي مدرسة محلية مستقلة .توفر األكادميية العديد من الخدمات لتلبية االحتياجات املتنامية للمجتمع
يف بيئة تشجع اإلميان ،واإلبداع ،والتفوق .وتشمل خدمات األكادميية :صفوف املرحلة االبتدائية إىل الصف التاسع ( ،)9تدريس اللغة االنجليزية كلغة ثانية
للنساء يف بيئة نسائية بحتة ،مركز لألطفال ،برامج التواصل بني أفراد املجتمع مثل نادي الفتيات ،ومعسكرات الشباب ،وفعاليات التوعية العامة ،واألنشطة
الرياضية ،وغريها.
الهاتف902-407-4027 :
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مدارس السبت

اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد!

أنشطة عائلية ،أو برامج لدعم األرسة يف هاليفاكس ،نستعرض يف ما ييل
مدارس السبت هي صفوف تعقد يف بعض املساجد ،والكنائس ،واملراكز
بعض املراجع املفيدة:
املجتمعية .وتهدف إىل تعليم األطفال العرب لغتهم األ ّم ودينهم وثقافتهم.
•«مجلس نوفا سكوشا لألرسة»
ملزيد من املعلومات عن مدارس السبت ،يرجى مراجعة “دليل خدمات
 Nova Scotia Council for the Familyوهو يتض ّمن دليالً هاماً
الجالية العربية”.
حول تربية األطفال .الهاتف .902-422-1316 :املوقع اإللكرتوين:
http://www.nscouncilfamily.org
• «موقع الوالدين يف بلدية منطقة هاليفاكس»
 .HRM Parent Websiteتستطيع التسجيل مجاناً لالشرتاك يف نرشته
برنامج «التعليم املنزيل لألطفال قبل سن املدرسة» (هبي ،هاليفاكس)
الشهرية اإللكرتونية .وهو يتض ّمن روابط إىل مواقع العديد من املراكز
) ome Instruction for Preschool Youngsters (Halifax HIPPY
H
املختصة بالوالدين وتربية األطفال http://www.hrmparent.ca
يعمل برنامج «هبي هاليفاكس» عىل تقوية العالقة بني اآلباء واألمهات
•«فاميل أند كو»  Family and Coوهي مجلة توزع مجاناً تجدونها يف
وأطفالهم ،وهو مم ّول من إدارة الهجرة والجنسية الكندية .يعمل زوار
أماكن متعددة http://www.familyandco.ca
مركز «هبي» مع أرس املهاجرين ذوي األطفال دون سن املدرسة مرة واحدة
يف األسبوع ،ويعلّمون اآلباء واألمهات كيفية مساعدة أطفالهم عىل تعلم
•إ ّن اختبار «تطوير التعليم العام» ( )GEDهو برنامج عاملي ملعادلة
املهارات الهامة التي سيحتاجونها يف املدرسة .ملزيد من املعلومات عن
الشهادة الثانوية يهدف إىل اختبار مستوى علم الكبار الذين مل يكملوا
الربنامج ،يرجى االتصال مبنسقة الربنامج:
تعليمهم الثانوي .يتيح هذا الربنامج للكبار أن يبيّنوا أ ّن مهاراتهم
سو ولستنهومل Sue Wolstenholme
األكادميية هي مبستوى مهارات خريجي املدارس الثانوية.
مركز سان جوزف للتعليم األرسي St. Joseph’s Centre for Family Learning
•تهدف اختبارات  GEDإىل قياس املهارات املامثلة للمتخرجني حديثاً
عىل الرقم 902-422-8441 :أو مراسلتها عىل الربيد اإللكرتوين التايل:
من املدارس الثانوية.
swol@eastlink.ca
•تشمل االختبارات القدرة عىل فهم املعلومات وتطبيقها؛ تقييم وتحليل
واستخالص النتائج؛ والتعبري عن األفكار واآلراء كتابة.
هل تعلم؟
•يحصل الكبار الذين ينجحون يف االختبار عىل شهادة تعادل الشهادة
الثانوية املمنوحة يف نوفا سكوشا يف نهاية الصف الثاين عرش (.)12
•ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بالرقم902-422-7424 :
أو زيارة املوقع اإللكرتوين التايل:
http://gonssal.ca/Adult-Learner/Write-My-GED/index.shtml

التعليم قبل املدريس

معادلة الشهادة الثانوية

دور رعاية األطفال

تتولىّ «دائرة نوفا سكوشا لخدمات املجتمع»Nova Scotia Department
 of Community Servicesتنظيم دور رعاية األطفال يف نوفا سكوشا
ومنحها الرتاخيص .للحصول عىل معلومات حول مواقع دور رعاية األطفال
وما هي املواصفات التي يجب أن تتوفّر فيها لضامن خدمة ذات جودة
عالية أو حول كيفية إنشاء إحدى دور رعاية األطفال ،يرجى مراجعة املوقع
التايل:
http://www.gov.ns.ca/coms/families/childcare/index.html

مراجع مفيدة لآلباء واألمهات

إذا كنت تبحث عن مالعب لألطفال ،أو دورات لتعلّم بعض الهوايات ،أو
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التعليم الجامعي
تضم هاليفاكس العديد من الجامعات والكليات:
ّ
•جامعة دالهاويس
Dalhousie University Dal
http://www.dal.ca
•جامعة سانت مريي
Saint Mary’s University SMU
http://www.smu.ca

التعليم الجامعي

•جامعة ماونت سانت فنسنت
Mount Saint Vincent University MSVU
www.msvu.ca

•مدرسة األطليس للدراسات الدينية
Atlantic School of Theology AST
www.astheology.ns.ca

•جامعة كلية كنج
University of King’s College
www.ukings.ns.ca

•الكليات املهنية
http://pcc.ednet.ns.ca/schools.shtml

دورات تعليمية يف اللغة اإلنجليزية

•برنامج تدريس اللغة االنجليزية للوافدين الجدد ( )LINCهو خدمة
تق ّدم للوافدين الجدد الذين يرغبون يف تحسني اللغة االنجليزية كلغة
ثانية .يتوفّر أيضاً برنامج لتدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية (.)CLIC
هذا الربنامج مجاين للوافدين الجدد الذين يستوفون الرشوط املطلوبة.
•يف بلدية منطقة هاليفاكس ،تقدم منظمة خدمات توطني وإدماج
املهاجرين ( )ISISخدمة تقييم مستوى اللغة االنجليزية للمهاجرين
(.)CLBA
•أما خارج منطقة هاليفاكس ،فهذه الخدمة يوفرها مجلس مدارس
منطقة هاليفاكس ( ،)HRSBومركز خدمات اللغة للمهاجرين
(.)MILS
• بعد االنتهاء من التقييم ،سوف يساعدك موظف من
منظمة خدمات توطني وإدماج املهاجرين ( )ISISأو مركز
خدمات اللغة للمهاجرين ( )MILSعىل اختيار املدرسة أو
الربنامج الذي يناسبك لتعلّم اللغة االنجليزية.
هاتفISIS 902-423-3607 :
هاتفMILS 902-464-2868 :
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•كلية املجتمع يف نوفا سكوشا
Nova Scotia Community College NSCC
http://www.nscc.ns.ca
•كلية نوفا سكوشا للفنون والتصميم (ناسكاد)
Nova Scotia College of Art and Design University NSCAD
http://www.nscad.ns.ca

•للحصول عىل قامئة باملدارس التي تق ّدم برنامج تدريس
اللغة االنجليزية للوافدين الجدد ( )LINCيف بلدية منطقة
هاليفاكس ،يرجى مراجعة قسم «أين تجد املساعدة»
صفحة 8

املراكز األخرى لتعليم اللغة االنجليزية

•موظفون متواجدون يف جميع املكتبات يستطيعون مرافقتكم يف جولة
للتع ّرف عىل املكتبة مبوعد مسبق.
•موظفو املكتبة يستطيعون مساعدتكم عىل التع ّرف عىل املبنى،
واملجموعات التي يض ّمها والخدمات التي يق ّدمها

منظمة واي أم يس إي لخدمات املهاجرين ()YMCA
توفّر منظمة واي أم يس إي برامج ملساعدة املهاجرين عىل االستقرار يف
بلدهم الجديد .تساعد هذه الربامج املهاجرين عىل استخدام اللغة ،والتع ّرف
عىل ثقافة البلد ومناخه واملجتمع الذي يعيشون فيه ،مع املحافظة عىل
ثقافتهم األصلية .تق ّدم منظمة واي أم يس إي برامج عديدة منها:
كتب بلغات عدة!
•برنامج الدعم املدريس
•تتض ّمن مكتبات هاليفاكس العامة كتباً باللغة االنجليزية والفرنسية
•مجموعات املحادثة باللغة االنجليزية
باإلضافة إىل كتب يف  20لغة أخرى كالعربية ،والصينية ،والفارسية،
كل سبت
•مهارات الدراسة صباح ّ
والهندية ،واليابانية ،والكورية ،والروسية ،واالسبانية .وهذه الكتب هي
الهاتف902-962-2457 :
للصغار والكبار.
املوقع اإللكرتوين:
•إذا مل تجد كتباً بلغتك ،اطلب املساعدة من موظفي املكتبة .فقد
http://www.ymcahrm.ns.ca/ymca_immigrant_programs.html
يتمكنون من الحصول عىل الكتب التي تريدها من مقاطعة أخرى.
مكتب االستعالمات902-490-5710 :
املكتبات العامة يف هاليفاكس
املوقع اإللكرتوينhttp://www.halifaxpubliclibraries.ca :
برامج تعليم اللغة االنجليزية كلغة ثانية للكبار ()Adults ESL
هاتف902-490-5990 :
أجهزة الكمبيوتر
املوقع اإللكرتوين http://www.halifaxpubliclibraries.ca :
ت ّم تزويد جميع املكتبات العامة بأجهزة كمبيوتر موصلة باإلنرتنت .تخ ّولك
بطاقة املكتبة الخاصة بك ،استعامل أجهزة الكمبيوتر ،واستخدام شبكة
اإلنرتنت الالسلكية ،وحجز جهاز كمبيوتر.

املكتبات العامة يف هاليفاكس

تعترب مكتبات هاليفاكس العامة مراكز للتعليم املستمر يف املجتمع واملكان
الذي يقصده األفراد الكتشاف األفكار ،ومتعة القراءة ،وقوة املعلومات.
تضم مكتبات هاليفاكس العامة التايل:
ّ
• 14مكتبة
•مكتبة متنقلة لخدمة سكان موسكودوبت فايل ،فول ريفر ،و ليك
()Musquodoboit Valley, Fall River, Lake
•أكرث من  1,164,578مصنفاً ،وهي تشمل الكتب واملجالت وأقراص
الفيديو الرقمية واألقراص املدمجة وأرشطة الكاسيت
•برامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ()ESL
•برامج محو األمية وتنمية القدرات لدى الكبار
•برامج لجميع األعامر :األطفال يف سن ما قبل املدرسة ،األطفال يف السن
الدرايس ،املراهقني ،والكبار
•برامج عديدة تشمل الهوايات ومختلف االهتاممات ،التوظيف ،األمور
املالية ،واألنشطة العملية لألطفال والشباب
•أجهزة كمبيوتر موصلة باالنرتنت لالستخدام العام (مع بطاقة املكتبة)
• خدمة إنرتنت السلكية مجانية (مع بطاقة املكتبة)
•غرف اجتامعات

هل تحتاج إىل بطاقة املكتبة؟

•يجب إحضار بطاقتي هوية ،عىل أن تحمل إحداهام رقامً تعريفياً
فريدا ً.
•إحضار وثيقة تثبت العنوان الربيدي.
•تحتاج توقيع أحد الوالدين إذا كنت تحت سن  14سنة.
الهاتف902-490-5744 :
املوقع اإللكرتوينhttp://www.halifaxpubliclibraries.com :
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وسائل اإلعالم

الصحف

التلفزيون
يوجد صحيفتان يوميتان يف منطقة هاليفاكس:
•للحصول عىل األخبار ،تتوفّر القنوات املحلية التالية :
•كرونيكل هريالد The Chronicle Herald -
•املؤسسة الكندية لإلرسالCanadian Broadcasting Corporation -
http://www.thechronicleherald.ca
http://www.cbc.ca
•مرتو نيوز وهي صحيفة مجانية Metro News -
•يس يت يف أتالنتيك CTV Atlantic -
http://www.metronews.ca
http://www.ctv.ca
•غلوبل ماريتاميز Global Maritimes -
هناك أيضاً صحيفتان وطنيتان:
http://www.canada.com/globaltv/maritimes
•جلوب أند ميل The Globe and Mail -
•تلفزيون إيستلنك Eastlink Television -
http://www.theglobeandmail.com
http://www.eastlink.ca
•ناشيونال بوست The National Post -
http://www.canada.com/nationalpost
الراديو

فيام ييل مجموعة مختارة من محطات الراديو .للحصول عىل قامئة كاملة
باملحطات اإلذاعية ،يرجى مراجعة دليل الصفحات الصفراء تحت عنوان
«محطات الراديو ورشكات البث اإلذاعي»
“.”Radio Stations & Broadcasting Companies
CBC 1 90.5
		
•راديو يس يب يس
CBC 2 102.7
		
•راديو يس يب يس
 CHNS 89.9أف أم HAL
•راديو يس إتش أن أس
•راديو يس يك دي يو  CKDU 88.1أف أم ،جامعة دالهاويس
(يق ّدم برامج بلغات مختلفة ته ّم الجاليات)
•راديو معلومات هاليفاكس Halifax Information Radio
107.7
 Seaside 94.7أف أم
		
•راديو يس سايد
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يوجد أيضاً «ذا كوست» (  ) www.thecoast.caوهي صحيفة أسبوعية
مجانية تغطي األخبار الرتفيهية يف بلدية منطقة هاليفاكس .كام يوجد بعض
الصحف األسبوعية يف مناطق أخرى.
•تاتش بيز  :Touch BASEمجلة الكنديني ذوي التفكري العاملي
تاتش بيز هي مجلة إخبارية شهرية مجانية للوافدين الجدد إىل كندا
وللمواطنني ذوي التفكري العاملي .يقوم النارشون بتقديم مقاالت حول ثالث
كل عام .كام وأنها تنرش رزنامة باألعياد عرب العامل يف
جاليات عىل األقل يف ّ
شهر ديسمرب .ميكن الحصول عليها يف معظم األماكن العامة ،مثل محطات
الع ّبارة واملكتبات العامة http://www.touchbaseonline.ca

العمل
تعترب بلدية منطقة هاليفاكس مركزا ً ناجحاً لألعامل التجارية ومجتمعاً
مبدعاً يض ّم رشكات تجارية راسخة .تشمل جهات العمل الرئيسية يف منطقة
هاليفاكس رشكات االتصال السلكية والالسلكية ،قطاع الرعاية الصحية،
واملؤسسات الحكومية مبستوياتها الثالث.
يتمتع قطاع األعامل بحالة جيدة .ففي عام  ،2007توقّع  ٪ 86من الرشكات
ستتحسن .ويف عام  2006ت ّم
أن مبيعاتها ستحافظ عىل مستواها السابق أو
ّ
توفري أكرث من  2000فرصة عمل جديدة .ويبدو املستقبل مرشقاً!

العثور عىل عمل

تساعد منظمة خدمات توطني وإدماج املهاجرين ( )ISISالوافدين الجدد
الذين يبحثون عن عمل يف بلدية منطقة هاليفاكس .ميكن لخبري التوظيف
مساعدتك عىل إيجاد عمل مبا يف ذلك:
•تحديد أهدافك الوظيفية
•معرفة كيفية تقييم مؤهالتك واالعرتاف بها
•وضع خطة عمل
•إحالتك إىل منظامت أخرى مفيدة
•كتابة السرية الذاتية
•الحصول عىل معلومات حول الفرص التعليمية املناسبة لك
•التواصل مع أصحاب العمل املحتملني
الهاتف902-423-3607 :
الربيد اإللكرتوينemployment_services@isis.ns.ca :

وكاالت التوظيف

يوجد وكاالت للتوظيف ميكن أن تساعدك عىل العثور عىل وظيفة دامئة أو
مؤقتة لقاء بعض الرسوم .تأكد من االتصال بأكرث من وكالة ملقارنة خدماتها
وأسعارها .يرجى مراجعة دليل الصفحات الصفراء تحت عنوان «وكاالت

التوظيف»Employment Agencies
أو زيارة املوقع التايل http://www.yellowpages.com

معلومات إضافية حول فرص العمل

ملعرفة املزيد عن فرص العمل املتوفرة حالياً يف بلدية منطقة هاليفاكس،
يرجى زيارة املواقع اإللكرتونية التالية:
• http://www.careerbeacon.com
• http://www.jobspress.com
• http://www.allstarjobs.ca
• http://www.servicecanada.gc.ca
هل تعلم؟

خدمات التوظيف لذوي اإلعاقات

تربط منظمة «تيم وورك كو أوبريتف»  Team Work Cooperativeبني
الرشكات التي تقدم خدمات توظيف لذوي اإلعاقات .وتشمل خدمات
التوظيف التوجيه املهني ومكتب موارد للمساعدة يف الحصول عىل عمل.
الهاتف902-422-8900 :
املوقع اإللكرتوينwww.teamworkcooperative.ns.ca :
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يق ّدم املوقع اإللكرتوين «ووركينك»  WORKinkخدمات التوظيف لذوي
اإلعاقات .كام يوفّر خدمات البحث عن عمل والدعم الوظيفي ،وبعض
املراجع املتعلقة بالتعليم والعمل.
الربيد اإللكرتوينworkink@ccrw.org :
املوقع اإللكرتوينhttp://ns.workink.com :

التواصل املهني

باإلضافة إىل وكاالت التوظيف ومواقع العمل ،إ ّن إيجاد وظيفة يف منطقة
هاليفاكس يتطلّب التواصل والتع ّرف عىل الناس يف املجتمع .هذه كلّها
وسائل مهمة إلقامة اتصاالت جديدة واستكشاف سوق العمل عىل نحو
أفضل .يف ما ييل قامئة رسيعة لبعض املنظامت املفيدة :

الغرفة التجارية يف هاليفاكس

تعترب الغرفة التجارية يف هاليفاكس صوت املؤسسات التجارية يف بلدية
منطقة هاليفاكس ،فهي تتح ّدث باسم  2000عضو تقريباً وباسم تسعة
آالف رجل وامرأة يعملون لديهم .توفّر الغرفة التجارية يف هاليفاكس فرص
التعارف والتواصل مع أفراد مجتمع األعامل.
www.halifaxchamber.com
هاتف902-468-7111 :

فيوجن هاليفاكس

مجموعة فيوجن هاليفاكس  FUSION Halifaxهي للمهنيني الشباب
الذين ترتاوح أعامرهم بني  20و  40سنة .يهدف أعضاء هذه املجموعة
إىل جعل مدينتهم مكاناً أفضل يحلو فيه العيش والعمل واللهو .تقوم
فيوجن هاليفاكس بتسليط الضوء عىل الفرص املتاحة يف القطاع التطوعي،
واالجتامعي ،واالقتصادي ،والرتفيهي ،والثقايف ،كام تهتم باستحداث فرص
جديدة مل تكن متوفرة من قبل.
http://www.fusionhalifax.ca
الربيد اإللكرتوينinfo@fusionhalifax.ca :

شبكة هاليفاكس النسائية

تتمثل رسالة شبكة هاليفاكس النسائية  Halifax Women’s Networkيف
إتاحة الفرص أمام النساء صاحبات املهن لتعزيز مسريتهن املهنية ،وزيادة
اتصاالتهن ،وإضفاء صورة ايجابية ،وتقوية صالتهن باملجتمع .منذ العام
 ،1980أصبحت شبكة هاليفاكس النسائية جمعية غري ربحية ذات وجود
قوي لخدمة النساء املهنيات اللوايت يستفدن إىل أقىص ح ّد من فرص
التواصل والتعارف التي توفرها الجمعية عىل ضيق وقتهن.
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http://www.halifaxwomensnetwork.com
الربيد اإللكرتوينinfo@halifaxwomensnetwork.com :

الحقوق والواجبات الوظيفية

يف نوفا سكوشا ،ينظّم قانون العمل العالقة بني صاحب العمل واملوظف.
يتمتّع املوظفون وأصحاب العمل عىل ح ّد سواء بحقوق وواجبات مبوجب
هذه القواعد القانونية .وإذا اتضح للموظف أو صاحب العمل أنّه ت ّم تجاوز
هذه القواعد القانونية ،فيجوز له تقديم شكوى لدى الشعبة املعنية مبعايري
العمل .Labour Standards Division
من املهم فهم هذه القواعد القانونية عندما تبحث عن عمل ،أو عندما تريد
تعيني موظفني يف مؤسستك التجارية.
يتولىّ القانون تنظيم املسائل التالية:
•الحد األدىن لألجور
•اإلجازات والعطالت
•الحمل  /إجازة األمومة واألبوة
•حق العاملني يف املحالت التجارية أن يرفضوا العمل أيام األحد
والعطالت
•القواعد القانونية املعنية بالعامل دون سن  14سنة
•القواعد القانونية املعنية بالعامل دون سن  16سنة ،وغريها من
مواضيع
للحصول عىل دليل مبسط للقانون ،يرجى االتصال بالرقم املجاين:
 1-888-315-0110أو زيارة املوقع االلكرتوين:

www.gov.ns.ca/lwd/employmentrights/docs/LabourStandardsCodeGuide.pdf

الحد األدىن لألجور

كل
الحد األدىن لألجور هو املبلغ الذي يدفعه صاحب العمل للموظف عن ّ
ساعة عمل .يف نوفا سكوشا ،يح ّدد قانون الحد األدىن لألجور معدالت الحد
األدىن لألجور.
هل تعلم؟

رضيبة الدخل

يف كندا ،يدفع الناس رضيبة الدخل سنوياً .وتستخدم هذه األموال لدعم
الربامج الهامة مثل التعليم والرعاية الصحية.
•يجب عىل املقيمني إرسال ملف رضيبة الدخل الخاص بهم إىل وكالة
الدخل الكندية مبهلة أقصاها  30أبريل.
•يت ّم اقتطاع الرضائب تلقائياً من رواتب معظم العاملني طوال العام.
•إذا كنت تدفع رضيبة أكرث مام يجب ،فسوف تسرتجع نسبة منها.
•إذا كنت تدفع رضيبة أقل مام يجب ،فسوف تضطر إىل دفع الفرق.
•بعد إرسال ملف رضيبة الدخل الخاص بك ،قد تكون مؤهالً للحصول
عىل بعض برامج اإلعفاء الرضيبي مثل اإلعفاءات الرضيبية عىل
األطفال والسلع والخدمات.
•تقدم املكتبات املساعدة يف إعداد ملف رضيبة الدخل.
الرقم املجاين1-800-267-6999 :
املوقع اإللكرتوينhttp://www.cra-arc.gc.ca :
هل تعلم؟

قانون حقوق اإلنسان

يف مقاطعة نوفا سكوشا ،من املخالف للقانون أن يحكم عليك أحدهم ،أو
أقل ،أو أالّ يوظفك بسبب عمرك ،أو عرقك ،أو لونك ،أو دينك،
أن يدفع لك ّ

أو عقيدتك ،أو جنسك ،أو اتجاهك الجنيس ،أو إعاقتك الجسدية أو العقلية،
أو خلفيتك العرقية ،أو وطنك ،أو أصلك ،أو أرستك ،أو وضعك االجتامعي ،أو
مصدر دخلك ،أو معتقدك السيايس ،أو تبعيتك ،أو نشاطاتك .هذه الحقوق
محمية مبوجب قانون نوفا سكوشا لحقوق اإلنسان .مينع هذا القانون أيضاً
كل مناحي الحياة العامة.
التحرش الجنيس يف ّ
•لقراءة املزيد حول القانون الكندي للحقوق والحريات ،يرجى زيارة
املوقع اإللكرتوين أدناه:
http://laws.justice.gc.ca/en/Charter/index.html
•لقراءة املزيد حول قانون نوفا سكوشا لحقوق اإلنسان ،يرجى زيارة
املوقع اإللكرتوين http://www.gov.ns.ca/humanrights

األعامل الحرة :كيف تبدأ مرشوعك الخاص

إذا كنت ترغب يف بدء مرشوعك الخاص فهناك العديد من املوارد املتاحة
ملساعدتك.
يف خطوة أوىل ،يجب زيارة فريق خدمات تطوير األعامل للمهاجرين IBDS
يف منظمة خدمات توطني وإدماج املهاجرين  .ISISيوفر هذا الفريق الخدمات
واملساعدة للمهاجرين يف جميع مراحل بدء وتطوير مرشوعهم التجاري.
وتشمل هذه الخدمات:
•جلسات تعريفية فردية
•إحالة لجهات مختصة
•فرص التدريب والتواصل
يتيح هذا الفريق أيضاً إقامة الصالت مع مجتمع األعامل ويدعم مساهامت
املهاجرين .كام وأنّه يعمل عىل التحديات التي قد يواجهها املهاجرون يف
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مرشوعهم .ستجد كذلك معلومات مفيدة يف كتيب «الصالت :دليل املبارشة
باألعامل التجارية»
“”Connections: A Business Start-Up Guide
الهاتف 902-443-2937 :تحويلة 8644
املوقع اإللكرتوينhttp://www.isisns.ca/business_development.php :

تسيري عملك

عندما تبدأ عملك الخاص ،ستجد املصادر التالية مفيدة.

منظمة رشاكة هاليفاكس الكربى ()GHP

تعمل منظمة رشاكة هاليفاكس الكربى بالتعاون مع املؤسسات التجارية،
واألفراد ،واملجتمع .وهي توفّر برنامجاً يدعى «املرشوع التجاري الذيك»
 Smart Businessوهو يساعد أصحاب األعامل يف التحديات ،واالحتياجات،
والفرص التي تؤث ّر عىل األعامل وقدرتها عىل املنافسة .متنح هذه املعلومات
أصحاب األعامل فرصة حل املشاكل مماّ يتيح مساعدة الوضع االقتصادي
يف بلدية منطقة هاليفاكس .باإلضافة إىل ذلك ،تق ّدم هذه املنظمة برنامج
 Connector Programالذي يتيح لك التع ّرف والتواصل مع مهنيني يف
مجال عملك.
الهاتف 902-490-6000 :أو الهاتف املجاين1800-565-1191 :
املوقع اإللكرتوينhttp://www.greaterhalifax.com :

املهنيني املتقاعدين .وهي تعمل يف املجتمعات الريفية والحرضية عىل حد
سواء ،ومع رواد األعامل الواعدين والحاليني عىل اختالف أعامرهم .وتشمل
برامج هذه املنظمة ما ييل :
•تعليم مهارات املبارشة باألعامل الحرة
•التطوير املهني والتدريب
•متويل املشاريع الصغرية وتوفري املوارد
•إقامة املشاريع االجتامعية
العنوان :هاليفاكس شوبينغ سنرت
 7001شارع مامفورد
جناح  ،107برج  ،1صندوق 196
هاليفاكس  ،نوفا سكوشا B3L 2H8
7001-Mumford Rd
Suite 107, Tower 1, Box 196
Halifax, Nova Scotia B3L 2H8
الهاتف902-421-2333 :
الهاتف املجاين1-800-590-8481 :
الفاكس 902-482-0291 :
الربيد اإللكرتوين info@ceed.ca :

مركز واي أم يس إي  YMCAلربامج املهاجرين
وتدريب املرأة عىل إقامة املشاريع التجارية

مركز تعليم وتنمية مهارات مبارشة األعامل الحرة تعمل منظمة واي أم يس إي عىل مساعدة املهاجرين عىل االندماج يف
مجتمعهم الجديد .وتق ّدم بعض الربامج التي تساعد املهاجرين واملهاجرات
()CEED
عىل بدء مشاريعهم التجارية الخاصة.
تهدف هذه املنظمة إىل مساعدة األفراد عىل اكتشاف عامل األعامل الحرة الهاتف 902-457-9622 :
واستخدامها كوسيلة لالعتامد عىل الذات .وهي تق ّدم برامج للجميع ،بدءا ً املوقع اإللكرتوين:
من الشباب املعرضني لخطر االنحراف عن القانون ،إىل املهاجرين الجدد ،إىل http://www.ymcahrm.ns.ca/ymca_immigrant_programs.html
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املجتمع والرتفيه

بعضه بعضاً
املؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُ ُّد ُ

توفّر بلدية منطقة هاليفاكس العديد من الفرص لالستمتاع بالثقافات
والرتاث واألنشطة الرتفيهية .كام تتيح العديد من الفرص لالنخراط يف
املجتمع .إ ّن التط ّوع يف املجتمع عمل يحظى بتقدير كبري وهو طريقة رائعة
للقاء أناس جدد ،وتطوير املهارات ،واملساهمة يف املجتمع.

الثقافة والرتاث

تتمتّع بلدية منطقة هاليفاكس بتاريخ غني وتزخر بالفرص التعليمية لجميع
األعامر وتوفّر طريقة عيش سهلة ومريحة.
هناك العديد من املعارض الفنية ،واملكتبات ،واملسارح ،واملتاحف وأماكن
العبادة .هناك أيضاً العديد من الفعاليات املجانية التي تقام عىل مدار
السنة ملتعة األرسة .ومهام كانت اهتامماتك ،يقدم هذا القسم نظرة عامة
حول بعض الفرص الثقافية والرتاثية املتوفرة يف منطقة هاليفاكس ومكان
االستعالم عنها:

املعارض الفنية

•معرض أنا ليونوينز Anna Leonowens
http://www.nscad.ns.ca/gallery
•معرض الفنون يف نوفا سكوشا Art Gallery of Nova Scotia
http://www.agns.gov.ns.ca
•معرض الفنون بجامعة دالهاويس
Dalhousie University Art Gallery
http://artgallery.dal.ca
•معرض الفنون بجامعة ماونت سانت فنسنت
Mount Saint Vincent University Art Gallery
http://www.msvuart.ca
•معرض الفنون بجامعة سانت مريي
St. Mary’s University Art Gallery
http://www.smu.ca

هناك أيضا العديد من املعارض الخاصة يف بلدية منطقة هاليفاكس.

املتاحف

•املركز الثقايف للسود يف نوفا سكوشا
Black Cultural Centre for Nova Scotia
http://www.bccns.com
•قلعة سيتادل هيل  Citadel Hillوهو موقع تاريخي وطني
http://www.parkscanada.ca
•اتحاد تراث نوفا سكوشا
Federation of Nova Scotia Heritage
http://www.fnsh.ns.ca
•املتحف البحري يف منطقة األطليس
Maritime Museum of the Atlantic

http://www.museum.gov.ns.ca/mma
•متحف التاريخ الطبيعي Museum of Natural History
http://www.museum.gov.ns.ca/mnh
•متحف بيري  21وهو موقع تاريخي وطني Pier 21
http://www.pier21.ca

املوسيقى

•مهرجان جاز إيست JazzEast
http://www.jazzeast.com
•مهرجان سكوشا للموسيقى Scotia Festival of Music
http://www.scotiafestival.ns.ca
•سلسلة حفالت سانت سيسيليا St. Cecilia Concert Series
http://www.stcecilia.ca
•الفرقة املوسيقية السيمفونية يف نوفا سكوشا
Symphony Nova Scotia
http://www.symphonynovascotia.ca
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الفعاليات الخاصة

•مهرجان الفيلم األطليس Atlantic Film Festival
http://www.atlanticfilm.com
•مهرجان هاليفاكس العاملي للبسكرز
Halifax International Busker Festival www.buskers.ca
•مهرجان التاتو املليك العاملي يف نوفا سكوشا
Royal Nova Scotia International Tattoo www.nstattoo.ca
•مهرجان الفن اللييل Nocturne Art at Night festival
http://www.nocturnehalifax.ca

جيلربت أند سوليفان يف هاليفاكس ،ومدارس املوسيقى الخاصة ،وفرق
الرقص الحديث والفالمنكو ،وغريها الكثري.
ملزيد من املعلومات عن املهرجانات واالحتفاالت ،يرجى االتصال برقم بلدية
منطقة هاليفاكس  902-490-6776تحويلة ( )2املتوفر يومياً عىل مدار
الساعة أو زيارة املوقع  http://www.halifaxinfo.comللحصول عىل
أحدث املعلومات حول الفعاليات الجارية.

للحصول عىل معلومات حول املهرجانات واالحتفاالت الكربى ،يرجى زيارة
املواقع اإللكرتونية التالية:
•مركز مرتو هاليفاكس Halifax Metro Centre
املسارح
http://www.halifaxmetrocentre.com
•مرسح ايسرتن فرونت Eastern Front Theatre
•مركز دالهاويس للفنون Dalhousie Arts Centre
http://www.easternfront.ns.ca
http://artscentre.dal.ca/box.html
•مرسح مورميد Mermaid Theatre
•الفرقة املوسيقية السيمفونية يف نوفا سكوشا Symphony NS
http://www.mermaidtheatre.ns.ca
http://www.symphonynovascotia.ca
•مرسح نبتون Neptune Theatre
•قاعة املوسيقى Music Room
http://www.neptunetheatre.com
http://www.scotiafestival.ns.ca/tmr/the-music-room
•مرسح نوفا سكوشا Theatre Nova Scotia
•منظمة ديستينيشن هاليفاكس Destination Halifax
http://www.theatrens.ca
www.destinationhalifax.com
هناك أيضا العديد من املسارح يف مختلف أنحاء هاليفاكس.
•مركز فعاليات هاليفاكس Events Halifax
http://www.eventshalifax.com
املهرجانات والفعاليات الرتفيهية
•مركز تذاكر األطليس Ticket Atlantic
يجتمع سكان بلدية منطقة هاليفاكس بانتظام لالحتفال باملناسبات املختلفة
http://www.ticketatlantic.com
مثل "يوم كندا" " ،Canada Dayأيام بيدفورد"  ،Bedford Daysويوم
"مولد مقاطعة نوفا سكوشا"  .Natal Dayهذا باإلضافة إىل املهرجانات
التي تجذب الفنانني واملتفرجني من مختلف أنحاء العامل مبا يف ذلك مهرجان املنظامت الثقافية العربية يف بلدية منطقة
الجاز األطليس ،ومهرجان هاليفاكس العاملي للبسكرز ،ومهرجان الثقافات هاليفاكس
أنشئت املنظامت الثقافية العربية يف بلدية منطقة هاليفاكس لتطوير
املتعددة ،ومهرجان التاتو املليك العاملي يف نوفا سكوشا.
الثقافة العربية الكندية وتبادلها عرب الخدمات االجتامعية والثقافية
وتشمل مرافق االحتفاالت يف املدينة مركز مرتو هاليفاكس  Halifax Metroوالرتفيهية والرتبوية .تهدف هذه الجمعيات إىل تقديم خدمات هادفة
للمهاجرين العرب ،تقدير الرتاث العريب ،وتحسني نوعية الحياة للجاليات
 ،Centreقاعة ريبيكا كوهن  Rebecca Cohn Auditoriumومرسح
العربية يف نوفا سكوشا .تويل هذه الجمعيات أهمية كبرية لألرسة واملجتمع،
السري جيمس دان ( Sir James Dunn Theatreوكالهام جزء من مركز
الفنون يف جامعة دالهاويس) ،مركز كنارد  ، Cunard Centreوقاعة سكونر وهام محور الفعاليات واألنشطة التي تنظمها.
( Schooner Roomبكازينو نوفا سكوشا) .ويف بعض الحاالت ،تفتح
الكنائس أبوابها وتستضيف الحفالت املوسيقية يف قاعات تتسع لعدة مئات .الجمعية العربية الكندية للمقاطعات األطلسية
هناك أيضاً العديد من األماكن األصغر حجامً مثل قاعة املوسيقى .ويقام
تأسست الجمعية العربية الكندية للمقاطعات األطلسية عام  .1978وهي
ّ
جمعية خريية تر ّحب بجميع أعضاء املجتمع العريب .تتولىّ الجمعية ما ييل:
عادة مهرجان الثقافات املتعددة يف نوفا سكوشا يف يونيو أو مطلع يوليو.
•تنظيم األنشطة االجتامعية يف بيئة سليمة لتشجيع أعضاء الجالية
هذا باإلضافة إىل العديد من املهرجانات الثقافية الصغرية.
العربية عىل االندماج مع بقية املجتمع
وال تف ّوتوا زيارة الفرقة املوسيقية السيمفونية يف نوفا سكوشا ،وجمعية
•مساعدة املهاجرين العرب عىل االستقرار يف بلدية منطقة هاليفاكس
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•تبادل املعلومات حول الرتاث الثقايف العريب ،واملعارف العربية ،والتاريخ تطبخ النساء الطعام معاً .غالباً ما تستمر الجلسة لعدة ساعات.
العريب وإسهام الشعوب العربية يف الحضارة اإلنسانية
تستقبل الحلقات النسائية يف منطقة هاليفاكس النساء من جميع األعامر،
•مكافحة العنرصية والتمييز
رغم أ ّن معظم النساء ه ّن من املتزوجات .تعقد الحلقات النسائية مرتني
عنوان الجمعية :ص.ب ،1024 .هاليفاكس ،نوفا سكوشا B3J 2X1
أو ثالث مرات أسبوعياً مبواقع مختلفة مثل البيوت ،واملساجد ،واملراكز
PO Box. 1024, Halifax, NS, B3J 2X1
املجتمعية.
هاتف902-429-9100 :

هيئة اإلعالم اإلسالمي

تعمل هيئة اإلعالم اإلسالمي عىل تعزيز التفاهم والعالقات بني املسلمني
وسائر أبناء املجتمع يف بلدية منطقة هاليفاكس .توفر الهيئة معلومات
عن الثقافة اإلسالمية من خالل املحارضات والندوات والدورات التدريبية
والنرشات وأرشطة الفيديو للمسلمني وغري املسلمني.
العنوان 8 :لوريل لني ،هاليفاكس ،نوفا سكوشا B3M 2P6
8-Laurel Lane Halifax, NS B3M 2P6
الهاتف902-445-2494 :

جمعية لبنان الكندية

تأسست جمعية لبنان الكندية يف هاليفاكس عام  1938وأصبحت جمعية
ّ
مسجلة يف عام  .1953تعترب هذه الجمعية القلب النابض للجالية اللبنانية
يف نوفا سكوشا .فهي تدعم الثقافة اللبنانية يف املجتمع وتحافظ عليها .كان
للجمعية يف املايض العديد من الربامج اإلذاعية ومجلة باللغتني العربية
كل منهام ملدة
كل عام مهرجانني يستمر ّ
واالنجليزية .وتنظّم حالياً الجمعية ّ
 3أيام الستعراض الفعاليات الثقافية والرتبوية .وقد ت ّم افتتاح مدرسة اللغة
والرتاث اللبناين يف عام  1979لتعليم اللغة العربية والثقافة اللبنانية.

املعتقدات الدينية

لكل مقيم يف نوفا سكوشا وكندا مامرسة دينه ،كام جاء يف امليثاق
يحق ّ
ّ
الكندي للحقوق والحريات وقانون حقوق اإلنسان يف نوفا سكوشا .فاملوظف
ال ميكن أن يفصل من عمله بسبب معتقداته الدينية.

تض ّم بلدية منطقة هاليفاكس العديد من الديانات واملراكز الروحية ،وأماكن
العبادة .ملزيد من املعلومات ،يرجى البحث يف دليل الصفحات الصفراء
 http://www.yellowpages.comتحت عنوان "الكنائس" “”Churches
أو "املنظامت الدينية"  Religious organizationsباإلضافة إىل "دليل
خدمات الجالية العربية".

هل تعلم؟

الحلقات النسائية يف هاليفاكس

الحلقات النسائية هي تجمعات غري رسمية تنظّمها النساء .توفّر هذه
الحلقات وسيلة جيدة لالندماج يف املجتمع الجديد ألنّها ال تتطلّب دعوة
وأي امرأة تستطيع املشاركة فيها.
ّ
تهدف الحلقات النسائية بشكل رئييس إىل:
•االختالط باملجتمع العريب والرتفيه
•تبادل أخبار املجتمع والعامل العريب
•تعاليم الدين اإلسالمي

رعية سيدة لبنان

ألي امرأة يف املجتمع أن تنظّم جلسة .فهي تتصل بصديقاتها ،وتحدد
ميكن ّ
زمان انعقاد الجلسة وغالباً ما تدعوهن إىل منزلها .ويجوز للحارضات جلب
صديقاتهن وأطعمة خفيفة للمشاركة .تقدم املضيفة الوجبات الخفيفة
واملرشوبات (كالشاي ،والقهوة والتمر والكعك ،الخ) .ويف بعض األحيان،
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الشباب

منظمة واي أم يس إي ()YMCA

تخدم منظمة واي أم يس إي الشباب وتتمتّع بتاريخ طويل وحافل بخدمة
املهاجرين الشباب مثل:
•برنامج الدعم املدريس
•برنامج توعية الشباب
الهاتف902-457-9622 :
املوقع اإللكرتوين :
http://www.ymcahrm.ns.ca/ymca_immigrant_programs.html
تتوفّر فرص عديدة أمام الشباب للمشاركة يف األنشطة االجتامعية والثقافية
كل عام فرص عمل ضمن الربامج الرتفيهية التي
والرياضية وغريها .كام تتوفّر ّ
تق ّدمها بلدية منطقة هاليفاكس .يبدأ عادة تقديم الطلبات لوظائف الصيف
كل عام .يرجى مراجعة املوقع التايل ملزيد من املعلومات
يف شهر فرباير من ّ
http://www.halifax.ca/rec/Employment.html

موقع hrmyouth.ca

 http://www.hrmyouth.caهو موقع للمراهقني الذين ترتاوح أعامرهم
بني  13و 19سنة ،وقد تولىّ تصميمه مجموعة من الشباب .يحتوي هذا
املوقع عىل الفعاليات ،والربامج ،والوظائف ،وفرص العمل التطوعي املتاحة
تخص املراهقني والكثري غريها.
أمام الشباب ،كام أنّه يوفّر معلومات صحية ّ
يتض ّمن موقع  hrmyouth.caاملعلومات التالية:
•دليل الرتحيب بالشباب ! Youth Welcome Guideأع ّدت لجنة
الشباب يف بلدية منطقة هاليفاكس دليالً للشباب الذين يزورون
منطقة هاليفاكس أو يقيمون فيها .ستجد يف هذا الدليل الكثري من
املعلومات عن الحياة يف منطقة هاليفاكس .استمتع بإقامتك يف
هاليفاكس!
•الفعاليات الشبابية! Youth Eventsتضع هنا املنظامت معلومات
حول الفعاليات والحفالت املوسيقية وغريها من النشاطات التي
تنظّمها للشباب.
•الربامج الشبابية ! Youth Programsتضع هنا إدارة الرتفيه،
واملكتبات العامة يف هاليفاكس ،واملنظامت األخرى الربامج الشبابية
التي تنظمها .وتهدف هذه الربامج إىل مساعدة الشباب عىل التفاعل
فيام بينهم والتعرف عىل شباب آخرين يف مجتمعهم.
•لجنة الشباب االستشارية اإلقليمية  !RYACتتيح هذه اللجنة للشباب
أن يكون لهم صوت يف الحكومة .فهي تق ّدم االقرتاحات ملجلس بلدية
منطقة هاليفاكس حول القضايا التي ته ّم الشباب.
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الهاتف902-490-4551 :
إلرسال رسالة خطية ()text : 222-9897
الربيد اإللكرتوينhrmyouth@halifax.ca :
املوقع اإللكرتوينhttp://www.hrmyouth.ca :

الكبار يف السن

توفّر بلدية منطقة هاليفاكس العديد من الخدمات إىل األفراد من مختلف
األعامر ،مبن فيهم كبار السن .فهي تنظّم برامج لجميع األعامر وأخرى
مخصصة للمس ّنني فقط.

أندية املسنني

•يوجد  48مركزا ً اجتامعياً يف بلدية منطقة هاليفاكس تتوفّر فيها مساحة
مخصصة لكبار السن للقاء بعضهم ومامرسة النشاطات املختلفة.
يرجى مراجعة املوقع التايل http://www.halifax.ca/rec :أو االتصال
بالرقم902-490-0000 :
•ندعوكم إىل زيارة نادي نورثرن اليتس للمسنني
 Northern Lights Senior Citizen’s Clubيف مركز بلومفيلد
Bloomfield Centre
•تتولىّ بلدية منطقة هاليفاكس إدارة بعض املراكز املجتمعية .بينام
يقوم البعض اآلخر عىل أسس دينية أو اهتاممات رياضية أو صالت
ثقافية.
•يوجد عدد من النوادي التي تركز عىل املهاجرين املسنني.

إدارة املسنني يف نوفا سكوشا

هي الجهة املسؤولة عن جميع الربامج املخصصة لكبار السن يف نوفا
سكوشا .وهي تنرش دليالً يسمى "برامج لشيخوخة ايجابية"
 Programs for Positive Agingللمسنني وأرسهم.
الهاتف 902-424-0065 :أو الرقم املجاين 1-800-670-0065
املوقع اإللكرتوينhttp://www.gov.ns.ca/seniors :

املواصالت العامة

تتوفر خدمات خاصة ملساعدة املسنني عىل استخدام وسائل النقل العامة.
للتعرف عليها ،يرجى االتصال بالرقم902-490-0000 :

العمل التطوعي

هل تريد أن تتعرف عىل فرص العمل التطوعي يف بلدية منطقة هاليفاكس؟
تحسن صالتك
هل تريد مساعدة مجتمعك ليصبح أقوى؟ هل تريد أن ّ
وصداقاتك؟ هل تريد أن تعطي بعضاً من وقتك ومهاراتك؟ إن التطوع عمل

ألي شخص أن يتطوع كام تتوفر أماكن كثرية للتطوع يف لقراءة املزيد عن هذه الفرص التطوعية والفعاليات التي تجري يف مجتمعك،
مق ّدر للغاية ،وميكن ّ
يرجى زيارة املوقع التايلhttp://www.myHRM.ca :
بلدية منطقة هاليفاكس:
•بلدية منطقة هاليفاكس  -اللجان االستشارية ،الرشطة ،قسم اإلطفاء،
برامج الشباب
يعني الرتفيه بالنسبة لألطفال والشباب الصحة البدنية السليمة والتنمية
•املستشفيات (مركز  ،IWK ،QEIIومستشفى دارمتوث العام)
•الجمعيات الخريية واملنظامت غري الربحية الكربى (منظمة توفري الغذاء االجتامعية الصالحة .وهو يساهم أيضاً يف بناء عائالت قوية ومجتمعات
سليمة ،كام ميكن أن يساعد عىل التفاهم والتواصل بني الثقافات املختلفة.
يف نوفا سكوشا  ،FeedNovaScotiaوبنوك الطعام
 ،foodbanksوجمعية داء الرسطان ،وجمعية داء السكري ،ومجالس إذا كنت ترغب يف تعلم رياضة جديدة مثل السباحة أو التزلج عىل الجليد،
فمراكز الرتفيه يف بلدية منطقة هاليفاكس تتيح لك تحقيق ذلك.
الصحة ،وجمعية يونايتد واي)
•املدارس املحلية ،املكتبات ،واملراكز املجتمعية
املراكز الرتفيهية املغلقة
•املجتمعات الدينية املحلية مثل املساجد أو الكنائس أو املعابد
توفّر إدارة الرتفيه يف هاليفاكس العديد من املعلومات والربامج املنخفضة
•املنظامت املحلية لتوطني املهاجرين مثل منظمة  ISISو YMCA
التكلفة .ميكنك االشرتاك يف النرشات اإلخبارية التي ترسل عرب الربيد
•الفعاليات الخاصة يف بلدية منطقة هاليفاكس
اإللكرتوين للحصول عىل معلومات جديدة حول الربامج الرتفيهية التي
أي من مجموعات املتطوعني البالغ عددها أكرث من  1200يف منطقة
• ّ
تقدمها بلدية منطقة هاليفاكس .تأكد من التسجيل بأرسع ما ميكن
هاليفاكس ،واملعنية بالفنون والشباب والرياضة والثقافة والرتاث
فاألماكن تنفد برسعة!
الهاتف902-490-666 :
للحصول عىل معلومات حول العمل التطوعي ،يرجى االتصال بالرقم:
 902-490-4535أو زيارة موقعنا االلكرتوين
الربيد اإللكرتوينreconnect@halifax.ca :
 http://www.halifax.ca/volunteerservicesحيث ستجد روابط حول
املوقع اإللكرتوين http://www.halifax.ca/recreation :
لربامج السباحة ،يرجى االتصال بالرقم902-420-SWIM :
فرص التطوع املتاحة ،وورش العمل ،وغريها الكثري!

الرتفيه

كن عضواً فاعالً يف املجتمع
مبادرة جريان صالحون ،أحياء آمنة

األحياء اآلمنة ليست وليدة الصدفة ...بل يؤسسها سكانها الصالحون فردا ً...
فردا ً.
عندما تكون عنرصا ً فاعالً يف الحي الذي تسكن فيه ،يصبح الحي أكرث أماناً
وصالحية للعيش فيه أنت وأرستك .فالحكومة املحلية هي املنرب الذي يتيح
لك إعطاء رأيك حول القضايا التي تؤثر عىل حياتك.

املراكز املجتمعية والرتفيهية

إ ّن املراكز املجتمعية  /الرتفيهية املحلية هي خري مكان للقاء أشخاص جدد
واالندماج يف املجتمع .ميكنك أيضاً أن تحجز قاعة يف أحد املراكز لعقد
اجتامع أو إقامة حفل خاص http://www.halifax.ca/rec
هل تعلم؟

myHRM.ca

هذا املوقع هو عبارة عن مجتمع إلكرتوين لألفراد الذين يريدون االلتزام
شخصياً بالقيام بأعامل صغرية ولكنها مهمة لجعل أحيائهم مكاناً أفضل يحلو
فيه العيش والعمل واللهو .إن موقع  myHRM.caهو مكان :
• لالحتفاء بجريانكم الذين أحدثوا تأثريا ً ايجابياً
• لتبادل القصص والنصائح واألفكار
• لتواصل الجريان مع بعضهم البعض
• للعثور عىل األدوات ،واملوارد ،والدعم ،وفرص التطوع
• ملعرفة ما الذي يحدث يف بلدية منطقة هاليفاكس ويف مجتمعك!
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مراكز األرسة

توفر هذه املراكز العديد من الربامج واملساعدات لألرس ،مبا يف ذلك املالعب،
والرحالت ،واملعسكرات الصيفية ،وغريها .للحصول عىل قامئة كاملة بهذه
الربامج ،يرجى مراجعة دليل الوالدين  Parenting Directoryالذي يع ّده
مجلس نوفا سكوشا لألرسة.
http://www.nscouncilfamily.org/index.html
أو االتصال بالرقم 902-422-1316 :أو خط الشباب1-877-525-0554 :
الربيد اإللكرتوينinfo@nscouncilfamily.org :

الربامج الرتفيهية األخرى

يوفر مركز واي أم يس إي لخدمة املهاجرين العديد من الربامج الرتفيهية
التي متنح املهاجرين فرصة تعلّم واختبار طريقة العيش يف نوفا سكوشا.
تتض ّمن بعض هذه الربامج التزلج عىل الثلج ،وقطف التفاح ،ومشاهدة
الحيتان وغريها الكثري .كام يق ّدم املركز برامج رياضية تشمل اليوغا والرقص
الريايض زومبا ،ومتارين اإليروبيك عىل إيقاع املوسيقى الالتينية ،والتامرين
املائية وغريها.
الهاتف902-457-9622 :
املوقع اإللكرتوين :
http://www.ymcahrm.ns.ca/ymca_immigrant_programs.html

املنشآت الرياضية

باإلضافة إىل املراكز املجتمعية املذكورة أعاله ،توفّر بلدية منطقة هاليفاكس
العديد من الخدمات الرياضية األخرى .فجامعة دالهاويس
 www.athletics.dal.caوجامعة سانت ماري www.smu.ca/athletics
تتضمنان عىل حد سواء صاالت رياضية ممتازة مفتوحة للجمهور.
تشمل املنشآت الرياضية األخرى ما ييل:
•مركز كول هاربر بليس 			 Cole Harbour Place
http://www.coleharbourplace.com
•مركز دارمتوث سبورتس بلكس Dartmouth Sportsplex
http://www.dartmouthsportsplex.com
•مركز هاليفاكس فورم 				Halifax Forum
http://www.halifaxforum.ca
•مركز ساكفيل سبورتس ستاديوم 		Sackville Sports Stadium
http://www.thestadium.ca
		
•مركز سانت مارغريت أرينا St. Margaret’s Arena
http://www.stmargaretscentre.ca
•مركز األلعاب الكندية 			 Canada Games Centre
http://www.halifax.ca/CanadaGamesCentre
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النشاطات الرتفيهية يف املالعب املفتوحة
املنشآت الرتفيهية املفتوحة

ميكنك العثور عىل مواقع مالعب البايسبول ،ومالعب كرة السلة ،ومالعب
التنس ،وامليادين الرياضية ،واملالعب يف منطقة هاليفاكس باملوقع التايل:
http://www.halifax.ca/rec/Fields.htm

أماكن السباحة

يف بلدية منطقة هاليفاكس العديد من الشواطئ والبحريات واملسابح
الخارجية التي يرشف عىل العديد منها يومياً منقذون مدربون خالل فصل
الصيف.
يحمل املنقذون شهادات من الصليب األحمر ،وقد خضعوا لتدريب
متخصص يف تفادي اإلصابات واإلسعافات األولية .وهم مزودون بلوازم
الطوارئ الرضورية يف مثل هذه األماكن.
تخضع جميع املواقع التي يرشف عليها موظفو بلدية منطقة هاليفاكس
للصيانة يومياً والختبار املاء أسبوعياً .للحصول عىل قامئة باملواقع ،يرجى
مراجعة املوقع التايلhttp://www.halifax.ca/rec/Beaches.html :

الحدائق واملتنزهات

يف بلدية منطقة هاليفاكس العديد من الحدائق املحلية واإلقليمية ودروب
امليش ،والدروب الرتاثية والشواطئ .ميكنك التميش مع كلبك أو مع طفلك،
أو التن ّزه مع أصدقائك سريا ً عىل األقدام .فامليش وسيلة رائعة للبقاء يف
صحة جيدة والتعرف عىل املدينة .ملعرفة املزيد ،يرجى زيارة املوقع التايل:
http://www.halifax.ca/rec/TrailsHrm.html
يتض ّمن دليل "أخرج واستكشف"  Get Out Check it Outمعلومات
وخرائط حول بعض دروب امليش واملنتزهات األكرث شعبية يف بلدية منطقة
هاليفاكس .ملزيد من املعلومات ،قم بزيارة املوقع التايل:
http://www.halifax.ca/activehalifax
أو االتصال مبنسق برنامج "العيش النشط" يف بلدية منطقة هاليفاكس
 HRM Active Livingعىل الرقم902-490-3802 :

العطالت الرسمية

تحتفل كندا بعدد من العطالت الرسمية .ميكن االطالع عليها يف املوقع التايل :
http://www.pch.gc.ca/eng/1266366005340

العطالت الرسمية عىل الصعيد الوطني
تحتفل كندا بعدد من العطالت الرسمية .ميكن االطالع عليها يف املوقع
التايلhttp://www.pch.gc.ca/eng/1266366005340 :

2011

2012

عيد رأس السنة

 1يناير

 1يناير

الجمعة العظيمة

 22أبريل

 6أبريل

عيد الفصح

 25أبريل

 9أبريل

يوم فكتوريا (اإلثنني السابق لـ  25مايو)

 23مايو

 21مايو

يوم كندا*

 1يوليو

 1يوليو

عيد العامل (أول اثنني من سبتمرب)

 5سبتمرب

 3سبتمرب

يوم الشكر (ثاين اثنني من أكتوبر)

 10أكتوبر

 8أكتوبر

يوم الذكرى

 11نوفمرب

 11نوفمرب

*ينص قانون العطالت أن يكون عيد كندا يف يوم  2يوليو إذا صادف  1يوليو يوم األحد.
ّ
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دلـيل خـدمات الـجالية العربية
أطباء العائلة

				
إيزيس داوود
خالد موىس				
				
طارق خليل
				
عصام البشتي
				
محمد الزريقي
					
عامد ملك

أطباء األسنان

				
أسيل الدرهيل
رسى حداد			
				
جنني عرب أومايل

املساجد

				
مسجد األمة
			
مركز التطوير اإلسالمي
				
مسجد دارمتوث
				
مسجد كريين ليك
				
جمعية البتول
			
جمعية الرسول اإلسالمية

الكنائس

				
رعية سيدة لبنان
كنيسة مار أنطونيوس			
		
كنيسة مار مينا القبطية األرثوذكسية

الجمعيات

902-445-9400
902-832-9233
902-445-9400
902-448-6211
902-446-1531
902-406-4444
902-835-3954
902-457-5450
902-443-4111
902-429-9067
902-455-1887
902-469-9490
902-832-6300
902-483-5955
902-443-6360
902-443-6484
902-422-5056
902-445-5884
902-469-9490
902-457-1402
902-444-4747
902-429-9100

املدارس العربية

		
األكادميية اإلسالمية يف هاليفاكس
			
مركز التطوير اإلسالمي
أكادميية الهالل الفيض			

تعليم لغة عربية

902-429-9067
902-455-1887
902-407-4027
902-429-9067
902-455-1887
902-469-9490
902-483-5955

				
مسجد األمة
			
مركز التطوير اإلسالمي
				
مسجد دارمتوث
				
جمعية البتول
جمعية لبنان الكندية مدرسة اللغة والرتاث اللبناين
902-444-4747
				
لالتصال :لينا دياب
902-832-5800
مدرسة بدفورد ساوث			

مدرسون خصوصيون عرب

902-444-9914
				
بلقيس عبده
902-440-7067/446-9416
نشوى رمضان (علوم و أحياء)
902-404-5733
عزة حسن (رياضيات و كيمياء)		
عبد الرحمن باجنيد(رياضيات ،فيزياء ،كيمياء)
bajunaidarab@yahoo.com
		
902-446-7110
			
هويدا مدين (انجليزي ،عريب)

محالت بقالة و لحم حالل عربية

902-455-6328
				
هاوس أوف حالل
مركز الرشق األوسط للتسوق (ميدل ايست فودز) 902-492-0958
سوبرماركت وملحمة عارف جبييل (لحم حالل) 902-835-8488
902-406-7482
				
املخبز الذهبي
902-429-0400/429-0403
املخبز اللبناين الحديث
902-435-4312
		
محالت بييل ملنتجات اللحوم والبيتزا
902-798-4734
لحوم مايك أولنت خورشيد خان		
902-455-6982
				
محالت طيبة

			
جمعية املاريتاميز اإلسالمية
			
الجمعية الكندية املرصية
		
جمعية لبنان الكندية لالتصال :لينا دياب
الجمعية العربية الكندية للمقاطعات األطلسية
الجمعية الكندية الفلسطينيةلالتصال:
902-429-9100
				
د .اسامعيل زايد
صالونات (للسيدات فقط)
جمعية دياسبورا اإلفريقية يف املقاطعات البحرية 902-402-2250
				
صالون آرتيزان
			
النادي السعودي
				
 http://www.saudihalifax.comسو بيويت سنرت
				
ميساء أبو مرزوق
				
صالون وسبا كوزمو

902-832-4247
902-454-2473
902-835-8084
902-404-6060

مطاعم عربية

902-454-8723
				
مطعم طارق
902-425-8882
				
مطاعم فينوس
902-406-3950
فيال مدينة				
902-454-2558
		
مطعم ماري للأمكوالت األجنبية والعربية
902-405-4444
			
بيتزا تاون (لحم حالل)
902-468-5555
				
مطعم كبابجي
902-446-3646
صاج عيىس				
					
مازة
902-444-3914
902-455-3881
				
مطعم جيمي
902-835-4343
					
بيتزا غريلز
902-488-5670
				
بانياين كباب
					
راين بيتزا
902-433-3333
902-406-8555
				
مطعم الصنوبر
902-452-3337
		
طيبة كافيه (كافة األطعمة حالل)
902-454-0929
			
ويلامنز فيش آند تشيبس
ميس ڤينليس للأمكوالت االيطالية(حالل) 902-489-0009/463-9699

وكاالت سفر

عطا ترافل				
			
بيليز ترافل غسان حداد

902-442-2994
902-465-7666

وكالء بيع ورشاء العقارات

902-830-1999
عامر حيدر				
902-223-7653
				
رشيف القشريي
					
مريا صبيح
902-209-0233
902-830-9922
				
تشاريل عطية
902-830-5203
جون غصن				
902-222-5772
			
كيفن (كامل) صعلوكة
902-405-3948
				
طوين نحاس
902-830-9999
يارس خلف				
902-455-4555/209-5899
		
جوليان شويري
					
جو فضول
902-830-6688
902-463-2100
				
أندريه منصور

محاسبون

				
ايهاب مدوخ
				
معتز البورنو
				
رأفت القيشاوي
				
عاصم شمس

902-830-8669
902-403-0066
902-454-0421
902-452-6080

محامون

				
عامد الرشيف
				
هناء الرشيف
		
لينا ديابLDiab@Eastlink.ca
طوين (أنطونيوس) رشبل عامود		

خدمات الرتجمة العربية

902-425-6000
902-830-7019
902-444-4747
902-469-9500
902-430-7774

				
كرمية برشى
أرابيسك للرتجمة باسمة جرداق أوبراين،
902-448-8963
				
مرتجمة معتمدة
902-876-0118
			
مؤسسة نورو هادي املحدودة
902-444-8669/452-3797
		
باتريسيا خاوند

خدمات تركيب الستااليت العريب

902-237-1803/434-1803
عيل بيضون		
902-477-5458
هويب سات				

تصوير فوتوغرايف وفيديو للمناسبات الخاصة
				
فاتح أحمد ميك
استوديو مومنت إن تايم www.MITphotography.ca

خدمات صيانة وبناء املنازل

				
نسيم شويري
				
بريوز فلورينغ
				
مؤسسة شوميري
رشكة أم أند يت وودمان لالعامر منال الحطاب

مراكز رياضية للنساء فقط

		
كورفز
		
		
		

مسابح

			
هاليفاكس
			
بيدفورد
			
دارمتوث
		
إيسرتن باسيج

				
كندا جيمس سنرت
ندهام بول				
سرباي فيلد واف بول			
				
مسبح سنتنيال

902-405-9071
902-830-3232
902-830-7603
902-220-1511
902-406-8320
902-830-9422
902-444-3644
902-832-8800
902-462-5603
902-466-0060
902-490-2400
902-490-4633
902-477-7665
902-490-7219
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902-490-6666

هاليفاكس ركرياشن

أعامل صيانة

عيد شعش				

خدمات التسويق

منري عزرين				

خدمات الهجرة

				
باتريسيا خوند

خدمات الدفن

			
دونالد ك .واكر فيونرال

شاالت وألبسة رشقية للنساء

				
إلفت عالء الدين

شوكوالتة فاخرة لجميع املناسبات

ملى عيىس www.chocolatesbydesign.net

القنصليات

			
القنصلية اللبنانية الفخرية

902-441-6658
902-803-5971
902-452-3797
902-469-5601
902-999-1976
902-981-6611
902-457-6676

خدمات استشارية للشباب واألطفال
			
باتريسيا عرب

patricia.arab@live.com

خبري قروض عقارية

ليندا غصن				

التأمني واالستثامر

				
فيليب شويري
					

902-452-7700
902-461-1313
902-488-2948

أخصايئ تدليك

902-830-7677
		
عيادة إيدن مساج ثرييب  -عدنان الرايس
AdnanRassi@Hotmail.com
	

تصليح سيارات

ماسرت أوتو				
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902-423-4488

سيارات ليموزين
كريستال ليموزين

902-497-2101/830-8338

خدمات االتصاالت

(تلفون ،انرتنت ،وأجهزة السالمة)
مؤسسة يب أن أل لالتصاالت املحدودة

ادارة املمتلكات

		
(شقق سكنية) متبلتون للعقارات

صحف ومجالت عربية

				
أتالنتك نيوز

الوالدة

				
برنامج الدوال

ميكانيك سيارات واطارات

			
إيست كوست لإلطارات

تعليم قيادة السيارات
تعليم قيادة السيارات

خدمات هندسية

هندسة املوديالت الثالثية األبعاد

902-444-4447-#4
902-443-7074
902-429-5468
902-830-0577
902-425-7557
902-830-3921
902-830-8881

Over 20 same day

Arabic newspapers
Egypt, Jordan, Kuwait,
Lebanon, Oman, Qatar, Saudi
Arabia, Sudan and U.A.E.

atlanticnews.ns.ca 429-5468
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يكتنف املهاجرين الجدد مزيج من مشاعر السعادة والتطلّع واألمل يف مستقبل أفضل ،ويف الوقت ذاته يشعر بعضهم بيشء من القلق بخصوص مقدرتهم عىل
االندماج اإليجايب يف بلدهم الجديد ،كندا ،مع الحفاظ عىل هويتهم وإثراء مجتمعهم .هذا الدليل يع ّد إسهاماً إيجابياً يف مساعدتهم عىل التع ّرف عىل ما حولهم
والتأقلم عىل ظروف املعيشة يف هذا البلد.
وكل من أسهم يف إخراج هذا الدليل الجديد .وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العاملني.
وإنيّ ألتو ّجه بالشكر لجميع الجهات الرسمية والباحثني واملتطوعني ّ
د .جامل بدوي
أستاذ بجامعة سانت ماري
وإمام متطوع لخدمة الجالية اإلسالمية
باسم كنيسة سيّدة لبنان يف هاليفاكس ،أتق ّدم منكم ومن مجلس بلديّة هاليفاكس اإلقليمي بجزيل الشكر وأح ّر التهاين عىل إمتامكم هذا اإلنجاز الها ّم  -دليل
القادمني الجدد باللغة العربية.
لَكَم يشعر القادم بقساوة الغربة ومجابهة صعاب متطلّبات الحياة يف بلد مختلف لغ ًة وتراثاً وحضارة .ال ّ
شك أ ّن هذا الدليل سيكون نافذة يتنفّس منها أبناء
الجالية العرب ّية يف سعيهم لالنخراط يف مجتمعهم الجديد بطريقة أرسع وأسهل ملا يق ّدمه هذا الدليل من خدمات معلومات ّية يف جميع املجاالت.
وديع ج ّبور
رئيس املجلس اإلداري
س ّيدة لبنان يف هاليفاكس
أو ّد أن أر ّحب بكم وأن أشكركم عىل قدومكم إىل مدينة هاليفاكس مع أطيب األمنيات لكم بإقامة هانئة وحياة سعيدة.
دليل مدينة هاليفاكس للقادمني الجدد وسيلة جيدة ونافعة لزوار املدينة للتع ّرف عىل املرافق الحيوية واملؤسسات يف هاليفاكس واملناطق املحيطة بها .وهو
دليل شامل وعميل حيث أنه يحتوي عىل كافة املعلومات التي يحتاجها القادمون والزوار للمدينة الناطقون باللغة العربية .وسيساعدكم هذا الدليل عىل بداية
بكل يرس وراحة يف هذه املدينة الرائعة وبأرسع وقت ممكن وبدون عناء أو مشقة .
حياتكم الجديدة واالستقرار ّ
د .هادي صالح
مدير األكادميية اإلسالمية مبدينة هاليفاكس
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