
دوائر جديدة تلتزم بخدمة األفراد والعائالت ذوي الدخل املنخفض واملقيمني في مناطق معينة في تورونتو 
دوائر جديدة تسعي الي عمل تأثير إيجابي  علي حياة اكثر من ١٣،٠٠٠ من املقيمني في مدينتنا عن طريق توفير خدمة مالبس 

مجانية ، فرص للتطوع ، برامج لتطوير املهارات و التحويل الي هيئات اخري 

خدمة املالبس " جلو " 

-->برنامج املالبس 
يسطيع العمالء ان يختارو مالبس ، باملجان ، من خالل متجر خدمة املالبس الفريد من نوعه " جلو " 

مواعيد التسوق يتم توفيرها ربع سنوي او نصف سنوي . 

-->بروم بوتيك - كن مستعد للتخرج 
خالل موسم التخرج ، دوائر جديدة تقدم خدمة بروم بوتيك ، حيث يستطيع التالميذ ان يختارو الفساتني،البدل،االكسسوار 

واالحذية الالزمة لحفلة البروم دون اي تكلفة 
هذه الخدمة متاحة لكل التالميذ املقيمون في تورونتو 

-->ايام تسوق الشباب 
الشباب ذوي اإلعمار من ١٤ الي ١٨ نقدم لهم فرصة للحضور واختار مالبس،احذية،مستحضرات تجميل ، مستلزمات الدراسة 

و احتياجات أساسية اخري 

-->يوم البدلة للرجال 
هذا الحدث السنوي يقدم فرصة للرجال الختيار البدل و مالبس العمل للمكتب او للمناسبات الخاصة 

هذا الحدث يتضمن معرض وظائف و معلومات 

-->حدث للهاالوين
هذا البرنامج يقدم مالبس تنكرية مجانا لألطفال من عمر ٠ الي ١٢ سنة 

املشتركون يجب تسجيلهم في وقت الخريف لكي يتمكنوا من حضور هذا الحدث 

-->جوائز للشباب الذي يخدم املجتمع 
كل عام ، دوائر جديدة تقدم جوائز لخمسة من التالميذ املتميزين في الخدمة االجتماعية 

newcircles.ca للمزيد من املعلومات ومعرفة كيف تتأهل للجائزة  حمل الطلب بزيارة املوقع

برنامج املتطوعني 

دوائر جديدة ترحب باملتطوعني  من املجتمعات املحلية واالكبر 
الكثير من ةعمالءنا ينضموا الي برنامجنا للحصول علي خبرة عمل وممارسة مهارات اللغة الجديدة ،مقابلة أصدقاء جدد و لكي 

يكونوا نشطاء في مجتمعاتهم 
الشباب أيضاً يتطوعون لتنمية مهاراتهم القيادية والحصول علي ساعات الخدمة االجتماعية في الدارس الثانوي 

املتطوعني أيضاً من املجتمع األكبر يقدمون التزام كل أسبوع لبرنامج املالبس

http://newcircles.ca


برنامج تمكني املرأة 

-->دايرة الصداقة: هذه مجموعات محادثة اللغة االنجليزية تتقابل مرة كل أسبوع ملمارسة مهارات اللغة وا لتواصل االجتماعي 
حول كوب شاي و بعض الحلوي! املجموعة تنجذب أيضاً في رحالت ترفيهية مثل املتحف امللكي في أونتاريو ، برج CN مواقع 

تصوير األفالم 
-->التدريب علي اللغة مع األقران : يقدم للمرأة التي تبحث عن تنمية اللغة االنجليزية و املهارات الثقافية فرصة لكي تتقابل مع 

مدرس متطوع لكي تقوي األهداف التعليمية الفردية 

برامج تستند علي الشهادة

-->برنامج مهارات العمل : باالشتراك مع سنكا كوليج دوائر جديدة تقدم تدريب في إدارة االعمال و الكمبيوتر من خالل منهج 
سنكا . املشتركون سيعملون برنامج مدته ١٢ أسبوع يتضمن محاضرات وايضاً تدريب عملي للتطبيق في أماكن العمل 
-->برنامج اساسيات خدمة العمالء: هذا برنامج نصف دوام ، يقدم تدريب علي املهارات في مجال خدمة العمالء .يجمع 

اساسيات منهج مع خبرة عملية ،الناجحني في هذا البرنامج يستطيعون التقدم للحصول علي شهادة خدمة العمالء ،يحصلون 
علي دعم قبل الحصول علي عمل ويربحون علي مرجعية مرتبط بالعمل 

-->تدريب علي قيادة الخدمة: هذا البرنامج لطلبة مدارس الثانوي يقدم في ٦ أسابيع في يوليو و اغسطس ( إعمار ١٥-١٨)
البرنامج يجمع فرصة تطوير خبرة الخدمة املتجرية ،التداخل في عمل االحسان ،تطوير مهارات حياتية تتضمن التواصل في 

مكان العمل ، القدرة علي حل الخالفات ، و زيادة الثقافة االقتصادية . 
الشاب سيحصل علي $٢٥٠ تقدير عند إكمال البرنامج 

برنامج الهدايا املوسمية 

-->برنامج هدايا العيد : العائالت املختارة يتم مطابقتهم مع أفراد او مجموعات متبرعني لتوفير اساسيات االحتياجات كهدية 
لالسرة بناء علي االحتياجات الفردية 

-->املساعدة في العيد :األفراد و العائالت املحتفلني بعيد الفطر في نهاية رمضان يتم مطابقتهم مع متبرعني يقوما بشراء سالت 
هدايا تتضمن مأكوالت ولوازم تجميل 

اذا كنت مهتم بالتعلم اكثر عن هذه البرامج ، الرجاء التحدث مع احد خدماء العمالء في املكتب األمامي 
رجاء املالحظة ان برنامج الهدايا املوسمية ، هي برنامج ملرة واحدة فقط 


