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صوت قطاع الهيئات التي ال
تتوخى الربح

تقدم شبكة مراآز بيالر التي ال تتوخى
 الربح الدعم لمنظمات التي ال تتو خى

 الربح من أجل تحقيق رسالتهم في
مجتمعنا.

إننا نقدم القيادة، والدعم والدفاع عن قطاع
الهيئات التي ال تتوخى الربح من خالل

الترويج للعمل التطوعي، والتنمية
المهنية، وإقامة شبكات االتصاالت

والعالقات العامة، والمعلومات.

www.pillarv.com

نفقات تم ويل هذا المشروع قدمتها وزارة التراث الكندي
Canadian Heritage من خالل برنامجها عن تعددية

الثقافات.

نفقات طبع هذا الكتيب قدمتها بلدية لندن من خالل صندوق
Community Services الخدمات االجتماعية اإلبداعية

Innovation Fund التابع لها.

العمل التطوعي للكنديين الجدد...

إنه بداية عظيمة لحياتك
الجديدة.        



نشاطات المتطوع
عندما تكون متطوعا، فإنه من الضروري أن تجد 
شيئا يثير اهت مامك ويسمح لك أن تستخدم مهاراتك 
من أجل مساعدة هذه الهيئة. 
باعتباركمت طو عا، يمكن للكنديالجديدأن: 
• يقدم الدعم والرعاية 
• يقومبأعمالمكتبية/ إدارية/ آتابية 
• يقدم المعلومات 
• يدرس/ يدرب/يعطيدروساخصوصية 
• ينظم مناسباتمعينة أو يشرف عليها 
• يشارك آعضو في إحدى اللجان 
• يجمع/ يقدم/ يعمل على توصيل الطعام 
• يعمل آعضو مجلس إدارة 
• يجمع التبرعات، أو يطوف المدينة لجمع 
 اآلراء، وأصوات الناخبين 
• يقوم بأعمال الصيانة/التصليحات 
• يقدم المساعدة في مدرسة أطفاله 
• يعمل مع فريق رياضي 
• يتطوع للعمل في المرآز الديني أو الثقافي 
 الذييتبعله 
 
آيف تستطيع الهيئات التي ال تتوخى الربح مساعدة 
الكنديين الجدد على التطوع 
تستطيع الهيئة التي ال اتتوخى لربح أن تساعدكعلى: 
• تعلم المزيد عن الثقافة الكندية 
• تحسين مهاراتك فياللغة االنجليزية 
• العثور على فرصللحصولعلىوظيفة 

العمل التطوعي هو طريقة طريقة عظيمة للتأقلم على الحياة 
في آندا. 
عندماتكونجاهزا،اعثر على موقع للعمل التطوعي 
يكون مناسبا لك وتمتع بمساعدتكاآلخرين! 

العمل التطوعي: 
• هو تقديم بعض من وقتك ومهاراتك لمنظمة 
• ال تستهدف الربح 
• ويتضمن تعبئة نموذج طلب، وتدقيق الحالة 
 الجنائية و/ أو إجراء مقابلة معك 
 
آيف يمكنك ال مشارآة 
كي تجد م ك انا تتطوع للعمل فيه: 
• تفضل بزيارة موقع االنترنت 
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 العمل التطوعي في لندن 
• اطلب من األصدقاء واألهل تقديم اقتراحاتهم 
• قم بزيارة الهيئات التي ال تتوخى الربح في 
 لندن لكي تعثر على المواقع المتوفرة للعمل للعمل 
 لتطوعي 
• فكر في إمكانية التطوع للعمل في منظمة قد 
 تحتاج إلى خدماتها 
فوائد العمل التطوعي 
يمكن للعمل التطوعي أن يوفر لك الفرص لكي: 
• تساعد اآلخرين 
• تبني مهاراتك الوظيفية 
• تزيد من شبكة عالقاتك االجتماعية 
• تعطي للمجتمع بعض ما آنت قد حصلت 
 عليه 
الفوائد التي يمكنك أن تقدمها لهيئة ما 
يستطيع المتطوعأن: 
• يقدم منظورامخ ت ل ف ا لألمور 
• يتجاوب مع الزبائن الذين تخدمهم هذه الهيئة 
• يقدم مهارات جديدة لهذه الهيئة 
• يصل إلى فئات من الناس لم يكن بإمكان هذه 
 الهيئة أن تصلهم من قبل 

العمل التطوعي للكنديين الجدد...
إنه بداية عظيمة لحياتك الجديدة.            

”عندما بدأت العمل التطوعي آان الهدف
األساسي هو الحصول على الخبرة الكندية
ولكي يكون وقتي مشغوالباستمرار.  لقد

آنت قادرا على التفاعل مع اآلخرين على
الهاتف والتعرف على المشاآل التي

يواجهها المهاجرون الجدد وآيف يستطيع
قطاع الهيئات التي ال تتوخى الربح أن تغير

حياتهم.“
- جياشري، الذي تطوع للعمل آمساعد

إداري في شبكة مراآز بيالر التي ال تتوخى
.Pillar Non-profit Network الربح

”العمل التطوعي أعطاني الثقة بالنفس التي
آنت قد فيما آنت أحاول التأقلم مع

هذه الثقافة الجديدة.  أنا جاهزة لدخول
سوق العمل وأتوقع أن أآون ناجحة.“
زولما، التي تطوعت للعمل في مرآز
Thames Valley األطفال التيمز فالي

Children’s Centre

”لقد ساعدني العمل التطوعي الذي قمت به
لدى باثويز Pathways على استكشاف

مجاالت جديدة ومعرفة بيئة العمل في آندا.  
وساعدني أي ضاعلى تحسين نظرتي

واحترامي لذاتي وزيادة ثقتي بنفسي.  وقد
استطعت، من خالل عملي التطوعي في
باثويز، أن أحصل على عمل بدوام آامل

ومدفوع األجر.“         
موريسيو، الذي تطوع للعمل في باثويز

ويعمل اآلن معهم في وظيفة مدفوعة األجر
بدوام آامل.


