SETTLEMENT WORKERS
IN SCHOOLS
يوفر برنامج “موظفي التوطني يف املدارس” SWISخدمات املعلومات والتوجيه للمهاجرين الجدد
والالجئني يف النغيل .موظفي التوطني يف املدارس يوفرون أيضا تقييم االحتياجات وخطط عمل باالضاقة
اىل ادارة خدمات شاملة للقادمني الجدد محدودي املعرفة باللغة اإلنكليزية أو غريها من احتياجات التوطني.

ميكن أن يساعدك موظفي التوطني يف املدارس:
• التسجيل يف املدارس والتواصل مع املعلمني والربامج املدرسية لطفلك
• الحصول عىل بطاقة املقيم الدائم ،بطاقة التأمني الصحي ،رقم الضامن االجتامعي ،الخدمات الرضيبية ،برنامج اإلسكان الحكومي يف
 ،BCبرنامج الحكومة “املساعدة يف مبلغ االيجار” لذوي الدخل املحدود والدعم الحكومي لرعاية الطفل وأكرث من ذلك!
• التسجيل لدروس اللغة للكبار  LINCأوبرامج التعليم املستمر للكبار
• التواصل مع برامج املجتمع والخدمات األخرى!
ونحن نقدم:
• حلقات عمل ودورات توجيهية حول نظام التعليم يف مدارس  ،BCالتعليم ما بعد الثانوي ،األبوة واألمومة ،الحياة يف كندا،
الخدمات املجتمعية وأكرث من ذلك بكثري!
• “حلقات املحادثة” للتعرف عىل اآلخرين ومامرسة اللغة اإلنكليزية.

Arabic

للمزيد من املعلومات اتصل عىل موظفي التوطني يف املدارس مي ناجي
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