دليل الوافد الجديد اىل أدمنتون

دليل متهيدي ملساعدة املقيمني الجدد عىل االستقرار يف إدمنتون

مرحبا بك يف ادمنتون !
الهدف من هذا الدليل هو إن يساعدك أنت وعائلتك يف إيجاد املعلومات الهامه عن الحياه يف مدينتنا ،سواء
كنت جديدا عىل أدمنتون ،جديدا يف ألربتا ،أو حتى جديدا يف كندا .بداخل الدليل ستجد قامئه للخدمات
واملنظامت التي ميكن أن ترشدك أثناء استقرارك يف حياتك الجديده .بعض هذه الخدمات متوفره من خالل
مدينة إدمنتون  City Of Edmontonوالبعض األخر من خالل املنظامت املحليه.
نأمل أن يساعدك هذا الدليل عىل اكتساب املعرفة عن العمل ،التعلم ،واالستمرار بصحه جيده وامان،
والتمتع بالحياه يف ادمنتون.

التخيل عن املسؤولية
االطراف و املصادر اعاله تتخىل عن تحمل املسؤولية  .يحتوي هذا الدليل عىل عناوين ملواقع الكرتونيه وارقام هواتف ملعظم
الخدمات ،وبينام حاولنا أن نكون دقيقني ،إال أن املعلومات تتغري مع الوقت .الرجاء االتصال هاتفيا أو أرسال بريد الكرتوين
للتاكد من املكان،ساعات العمل ،والخدمات ،قبل ذهابك شخصيا اىل أي من األمكان املذكوره .الهدف من هذا الدليل ليس
اعطائك جميع املعلومات التي تحتاج اليها،بل توجيهك اىل املصادر واالماكن حيث ميكنك الحصول عىل هذه املعلومات .
راجع موقعنا األكرتوين  www.edmonton.caللمزيد من الخدمات واملصادر.

 - ٢نعمل معا من أجلك
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تاریخ إدمنتون
إدمنتون الیوم

جدول املحتویات

نحن متحمسون لقرارك بأن يكون منزلك الجديد يف مدينة ادمنتون .إدمنتون مكان
رائع للعيش والعمل والتسليه .لكن التكيف مع الحياة يف مكان جديد ميكن أن يكون
تحديا لك.

 - ١عن إدمنتون

٤

 ٣مستویات للحكومة
خدمات البلدیة
الخدمات اإلقلیمیة
حكومة كندا

 - ٣الحصول عىل املعلومات
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٩

١٠

مدینة إدمنتون
مركز املعلومات للمواطن والوافد الجدید
خدمات املدینة311 :
شبكة املساندة:
املوقع اإللكرتوين ملدینة ادمنتون
مكتبة إدمنتون العامة
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١٠
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خدمات االستیطان
خدمات الرتجمة والتفسیر
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 - ٤االستیطان يف إدمنتون

١٣

 - ٥التنقل يف أنحاء إدمنتون

١٦

 - ٦املعیشة يف إدمنتون

٢١

الشوارع والطرق
النقل العام
القیادة
ركوب الدراجات وامليش

السكن
إدارة املال
اإلیامن  /املجتمعات الدینیة
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٢٤
٢٥

الطعام بادمنتون
الكالب والقطط والحیوانات األلیفة األخرى
إدارة النفایات وإعادة التدوير
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 - ٧التعلم يف إدمنتون

٣٢

 - ٨العمل يف ادمنتون

٣٦

تعلم اللغة اإلنجلیزیة
تعلم الفرنسیة
التعلیم العام
املدارس الخاصة
التعلیم ما بعد الثانوي
ا لتعلیم املستمر

رقم التأمین االجتامعي
قاعدة املعاییر والنظم للتوظیف بألربتا
البحث عن وظیفة

 - ٩البقاء بصحه جیده يف إدمنتون
الخدمات الصحیة والطبیة
الحصول عىل طبیب األسنان
الحصول عىل طبیب العائلة
شبكات أنظمة الرعایة األولیة
خدمات الطوارئ يف املستشفیات
مواقع املستشفیات
عیادات االستقبال
مراكز الصحة العام
تعاونیة وسطاء الصحة متعددي الثقافات
عیادات الصحة النفسیة املجتمعیة (خدمات
الصحة يف ألربتا)
مركز دعم األزمات  -خط دعم األزمات عىل
مدار  24ساعة
الخدمات اإلنسانیة
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خدمات وبرامج كبار السن
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خدمات الدعم
مراكز ومجموعات كبار السن
النقل لكبار السن
رعایة الطفل

 - ١٠البقاء بأمان يف إدمنتون

الطوارئ
خدمة االنقاذ من الحریق
خدمة رشطة إدمنتون
خدمات الضحیة
مراقبة النقل
اللوائح القانونیة الداخلیة
العنف األرسي
اكت ألربتا (تحالف ألربتا بشأن االتجار بالبرش)
الخط الساخن إلساءة معاملة األطفال
مانعین الجریمة
مركز االعتداء الجنيس يف إدمنتون
مركز مراقبة السموم
تواصل إدمنتون
القانون وحقوق اإلنسان
النظام القانوين الكندي
املحامین
حقوق اإلنسان
قانون العائلة
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 - ١١االستمتاع بإدمنتون

االماكن السیاحیة الجاذبة يف إدمنتون
الریاضة والرتفيه
برنامج األذن بالدخول للرتفيه
الفنون والثقافة
املفضالت يف إدمنتون
الروابط املجتمعیة
املجموعات الثقافیة واملجتمعیة
املھرجانات
املشاركة املجتمعیة – التطوع
املعیشة الشتويه يف إدمنتون
االرصاد الجوي
برودة الریاح
التوقیت الصیفي
وسائل اإلعالم – املحلیة
وسائل اإلعالم – العرقیة

 - ١٢حكومة البلدیة

مجلس املدینة
اللوائح القانونیة الداخلیة
ماذا یحدث يف قاعة املدینة سیتي ھول؟
االنتخابات املدنیة والتصویت
خدمات االنتخابات وتعداد السكان
املشاركة العامة
الھیئات والوكاالت املدنیة
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عن أدمنتون
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تاريخ أدمنتون

عاش يف منطقة أدمنتون كانو املستوطنني األوائل ( ،)First Nationsومن ضمنهم الكري ( ،)Creeوناكودا
اول من ٌ
سيوكس ( ،)Nakoda Siouxوبالكفووت( ،)Blackfootوالكثري من غريهم  .أسم أدمنتون يف لغة الكري ( )Creeهو
 amiskwaciwaskahikanويعني بيت القندس الجبيل ( واختصاره أمسكوسيي  amiskwaciyوتنطق أميسك  -وا -
يش .)amisk-wa-chee
ألالف من السنني تجمع املستوطنني األوائل حول ضفاف نهر ساسكاتشوان الشاميل يف أمسكوسيي (أدمنتون) للصيد ،صيد
األسامك ،التجاره ،واألحتفاالت الثقافيه .يف ثقافة املستوطنني األوائل عالقة الناس بعضهم ببعض وبالنباتات والحيوانات واملاء
واالرض مهمة جدا ً .يف عام  1795شيدت رشكة خليج هدسون ( )The Hudson’s Bay Companyفورت أدمنتون
( )Fort Edmontonلجلب تجارة الفراء للمنطقه .عن طريق تجارة الفراء تبادل املستوطنني األوائل الفراء وجلود
الحيوانات ( مثل القندس) بلوازمهم من البنادق واالدوات من التجار االوروبني .اليوم ميكنك أن تجد القندس ،وهو الحيوان
الوطني لكندا ،عائشاً يف وادي النهر ( )River Valleyبادمنتون.

نالت كندا استقاللها من انجلرتا يف عام  ، 1867وبدات الحكومه

منذ التغريات التي متت يف عام  1982لوثيقة الدستور الكندي

الكنديه ألجديده يف توقيع معاهدات مع املستوطنني األوائل بغرب

( )Canadian Constitution Actاعرتفت الحكومة

كندا  .يف  21أغسطس  1877دخل السكان االوائل مبنطقة فورت

الكندية رسمياً بان السكان االصليني مثل املستوطنني األوائل

أدمنتون يف معاهدة سته ( )Treaty Sixمع الحكومه الكنديه.

(،)First Nationsامليتس ( )Metisأحفاد املستوطنني األوائل

يف ألربتا تتضمن معاهدة سته  18من املستوطنني األوائل الكري

(الفرنسيني أو االسكتلنديني)  ،واالسكيمو ( .)Inuitاليوم أدمنتون

( ،)Creeوناكودا سيوكس ( ،)Nakoda Siouxسالتيكس

بها ثاين أكرب عدد من السكان االصليني (من سكان املدن) يف كندا

( ،)Saulteauxو ثقافة دين (.)Dene

الحكومة االتحاديه (الفدراليه) واملستوطنني األوائل لديهم أراء
مختلفة عن ما تعنيه املعاهده .ترى الحكومه االتفاقيه كنهايه ملطالب
السكان األصليني لالرض .ويعتربها املستوطنني األوائل اتفاق مقدس
يخلق عالقه بني شعب وشعب ستدوم " ...مادامت الشمس ترشق،

وموطن الخرين من السكان االصليني من اقليم ألربتا وعموم كندا
من املستوطنني األوائل (،)First Nationsامليتس (،)Metis
واالسكيمو (.)Inuit

بحلول عام  1900منت مدينه صغرية حول فورت ادمنتون .بعام
 1904أصبحت رسمياً مدينه ادمنتون  ،وبعد عام آخر يف 1905

والعشب ينمو ،واالنهار تجري "...

صارت ادمنتون عاصمه ملقاطعة ألربتا.

دخلت مدينة أدمنتون يف مذكره للتعاون والحوار مع حلف

اليوم أكرث من مليون شخص يقطنون منطقة أدمنتون .مدينتنا

املستوطنني األوائل للمعاهده سته ( )Treaty Sixيف عام ،2012

الصديقه للبيئه واالخرضار مكان رائع للعيش والعمل فيها وانشاء

ومذكرة مامثله من االعرتاف والتعاون املشرتك مع شعب أمليتس

أرسه.

( )Metisبالربتا يف عام  .2013هذه املذكرات مبثابة وعد لزيادة
الحوار والتعاون  ،لالحتفال بالثقافة والتاريخ ،ولبحث الشؤون التي
تؤثر عىل كل األفراد الذين يعتربون أدمنتون موطن لهم.

5

أدمنتون اليوم
66

توجد بأدمنتون بعض من أفضل
أنواع العنايه الصحيه يف كندا.

التدوير
لخدمات
العاملي
املستوى
Our world
class
recycling
and
waste
management
أدمنتون
ملدينة
وادرة النفايات
programs
Edmonton
 makeبكندا.
أخرض مدينه
يجعلها
Canada’s greenest city.

متتلك أدمنتون نظام تعليم عايل
ممتاز ومتنوع به بعض من أفضل
الجامعات ،الكليات ،واملؤسسات
التلعيميه العامه يف البالد.

أدمنتون واحدة من أكرث املدن املشمسه
ولديها معدل  2,300ساعه من أشعة
الشمس سنويا واكرث من  17ساعه
يوميا من ضوء الشمس يف أطول يوم يف
الصيف أي يوم  12من شهر يونيو.

7
أدمنتون بها نظام متنوع
للمدارس العامه يوفر التعليم
للطالب من مرحلة رياض
األطفال اىل الصف ال . 12
نظام املدارس العامه يحتوي
عىل خيارات بديله اعتامدا عىل
االميان ،اللغه ،الثقافه ،الفنون،
أو الرياضه .ومجموعه واسعه
من املدارس الخاصه توفر املزيد
من الخيارات التعليميه.

توفر لك شبكة مكونة من 150

تعرف أدمنتون مبدينة مهرجانات
كندا ويقام بها أكرث من 30
مهرجان كل عام.

من املظامت املدنيه فرص للتمكن
من املشاركه يف املراكز الرياضات،
الرتفيه،الثقافه ،واملشاركات
املجتمعيه التعليميه.

لدينا وادي نهر ساسكاتشوان الشاميل
وبه أطول غابه مفتوحه للعامه يف
أمريكا الشامليه.

ثالث مستويات للحكومة

نعمل معا من أجلك

خدمات البلدية

إن كان لديك أي استفسار بخصوص خدمات البلدية ميكنك استخدام املوقع www.edmonton.ca
أو االتصال برقم الهاتف 311

وهنا بعض من الخدمات التي توفرها مدينة ادمنتون

السالمه
توفري خدمات الرشطة و الحريق  ،العواصف والرصف
الصحي ،االستجابة للطوارئ وخدمات الكوارث

الرتفيه
توفري الربامج والخدمات الرتفيهية لسكان إدمنتون
من كل األعامر ،مبا فيها حاممات السباحة ،املالعب،
والساحات الرياضية

التشييد واملحافظة عىل الشوارع ،واألرصفة  ،وممرات
الدراجات والجسور يف مدينة ادمنتون

املعلومات

الطرق

املواصالت
توفري املواصالت العامة لربط سكان ادمنتون مبدينتهم
عن طريق باصات خدمة النقل العام الدمنتون()ETS
والسكك الحديدية الخفيفة العابرة ()LRT

رقم الهاتف  311واملوقع األلكرتوني www.edmonton.ca

يوفران لك كل املعلومات حول كافة الربامج والخدمات
مبدينة إدمنتون

ملعرفة املمثلني املنتخبني وكيفية االتصال بهم استخدم املوقع
www.edmonton.ca<City.governmentCouncillors & Mayor
أو االتصال برقم الهاتف 311

الخدمات اإلقليمية

استخدم الرابط اإللكرتوين
 www.alberta.caللحصول عىل معلومات عن خدمات املقاطعة
هنا بعض من الخدمات التي توفرها حكومة املقاطعة

العنايه الصحيه
توفر هيئة ألربتا للخدمات الصحيه العنايه الصحيه
لكل سكان ادمنتون يف املستشفيات ،عند عيادات
األطباء ،عرب اإلنرتنت
قوانني العمل
لوضع وفرض قوانيني العمل ومعايريه
الخدمات االنسانية
تقديم إعانات لرعاية الطفل ودعم الدخل
رخصة القيادة
أصدار رخص القياده وتسجيل املركبات

خدمة تقييم املؤهالت الدولية ()IQSA

لتقييم املؤهالت التعليمية الدولية ومقارنتها
باملعايري التعليمية الكندية

املجلس الترشيعي أللربتا
يقع مقر حكومة ألربتا يف عاصمة املقاطعة،
ادمنتون .وتتوفر باملقر جوالت تعريفية للزوار
املوقع اإللكرتوين
www.assembly.ab.ca > Visitor Information
> Tour Hours & Information

ملعرفة ممثيل املجلس املنتخبني وكيفية االتصال بهامستخدم املوقع اإللكرتوين
www.assembly.ab.ca > Members of the Legislative Assembly

حكومة كندا

www.servicecanada.gc.ca
ملعرفة الخدمات التي تقدمها الحكومة الكندية وهنا بعض من الخدمات التي تقدمها الحكومة االتحادية

أرقام التامني األجتامعي

(()Social Insurance Numbers)SIN

من أجل العمل بكندا كل شخص يحتاج لرقم
التأمني االجتامعي
رضيبة الدخل
تقوم مصلحة الدخل القومي الكندي
( )Canada Revenue Agencyبجمع رضيبة الدخل
السنوية من جميع املواطنني
خدمات الهجرة والجنسية الكندية
متنح التأشريات للزيارة ،الدراسة ،العمل أو الهجرة
إىل كندا .وطلبات الحصول عىل الجنسيه ،بطاقات
األقامه الدامئه أو حامية الالجئيني

شؤون السكان األصليني والتنمية الشاملية
تدير معاهدة السكان األصليني اتفاقيات الحكم
الذايت بني السكان األصليني وحكومة كندا  .واألرايض
واملوارد التي تخص املقاطعات الشامليه لكندا
جوازات السفر
توفري جوازات السفر للكنديني
مجلس العموم
مجلس العموم هو مقر الحكومة االتحادية ويقع
يف العاصمة الوطنية ألوتاوا ،أونتاريو .وتتوفر باملقر
جوالت تعريفية للزوار

ملعرفة املمثلني املنتخبني وكيفية االتصال بهم استخدم املوقع
www.parl.gc.ca > Senators & Members > Members of Parliament

9

الحصول عىل املعلومات

عند وصولك اىل ادمنتون الول مره ،هذه املصادر ستساعدك عىل إيجاد
املعلومات التي تحتاج إليها.
مركز املعلومات للمواطن والوافد الجديد
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يقع داخل املدخل الجنويب لقاعة املدينة (، )City Hallيف ١ #
ساحة ترششل( )#1Churchill Squareوهو مفتوح للعامه من
الساعة  ٩صباحاً حتى الساعة  ٥مساء من اليوم االثنني اىل اليوم
الجمعة ،وميكن أن تكون محطتك األوىل للحصول عىل املعلومات
عن خدمات املدينة وخدمات املجتمع والتعليم واإلسكان وبرامج
املنتزهات ،والرتفيه ،وإعادة التدوير ،والتسوية ،وكبار السن
وخدمات النقل وغريها.
.املوقع األلكرتوين
www.edmonton.ca > Programs & Services > for New
Residents > and New Arrival Information Centre

خدمات املدينة311 :

الهاتف  ، 311متوفر  24ساعة يف اليوم ،للحصول عىل
معلومات حول أي خدمة أو برنامج مبدينة ادمنتون .ميكن
توفري الرتجمة الكرث من  100لغة .إذا كنت ال تتحدث اللغه
اإلنجليزية،قم بذكر اسم لغتك وعامل التشغيل لخدمة 311
سيحصل لك عىل مرتجم عىل الهاتف ملساعدتك.

إذا كنت خارج ادمنتون اتصل هاتفيا بالرقم 780-422-5311

للوصول إىل خدمة .311

هذه هي بعض األماكن التي ميكن أن تساعدك عىل الحصول عىل
أي يشء تقريبا أن كنت تبحث عنه يف ادمنتون.

شبكة املسانده211 :

ميكنك االتصال بهاتف  211يف أي وقت عىل مدار ال  24ساعة
يف اليوم لتجد خدمات الصحة والخدمات االنسانيه،
املصادر املتوفرة يف املدينة ،واملساعدات الحكومية ،مثل :

االحتياجات األساسية (الغذاء والكساء واملأوى والدعم املايل)
• مصادر العمل
• الدعم يف تربية األوالد
• مجموعات االستشاره وااللرشاد والدعم
• املصادر من أجل السكان األصليني ،الوافديني الجدد ،ألطفال
،الشباب والنساء.

املوقع األلكرتوين ملدينة ادمنتون

خرائط تفاعليه

املوقع األلكرتوين ملدينة ادمنتون يوفر لك املعلومات عن الربامج والخدمات
مبدينة ادمنتون .التقاويم والجداول الزمنية للفعاليات واالنشطة التي تساعدك
عىل االندماج يف مجتمعك الجديد .بعض املواقع املفيدة تشمل:

www.edmonton.ca > Residential & Neighbourhoods > Neighbourhood Map

www.edmonton.ca

الوظائف مبدينة ادمنتون

يوفر املوقع قوائم للوظائف مع طلب تقديم عىل االنرتنت وتعليامت عن وسائل
أخرى للتقديم لوظائف يف مدينة ادمنتون
www.edmonton.ca > City Government > Jobs - Talent Hub

صفحة األحياء السكنية املجاوره

يوفر املوقع معلومات عن كل األحياء السكنيه املجاوره يف ادمنتون

www.edmonton.ca > Residential & Neighbourhoods

تساعدك يف الحصول عىل مراكز االطفاء ،مراكز الرشطه ،محطات الباصات ،وكذلك حاممات السباحه،
املالعب الرياضيه ،املنتزهات ،الحدائق ،مالعب الجولف ،ومنتزة رزاز املياه يف أي من األحياء
املجاوره لك

كيفية استخدام موقع مدينة ادمنتون
يوجد موقع مدينة ادمتتون عىل االنرتنت يف . www.edmonton.caميكنك الحصول عىل
الكثري من املعلومات الهامة عىل موقعنا .استخدم مربع البحث يف أعىل الصفحة الرئيسية للبحث عن
املعلومات .تحقق من آخر األحداث،األخبار ،ومشاركات وسائل االعالم االجتامعية عىل الجانب األمين
من الصفحه يف بعض األحيان يف هذا الدليل للوافديني الجدد،ستجد توجيهات ملعلومات محددة يف
املوقع تعرض كااليت املعامل واألحداث www.edmonton.ca > Attractions and Events
هذه تعليامت حول كيفية االنتقال إىل الصفحة الصحيحه عىل املوقع .يف هذا املثال ،سوف تذهب
إىل الصفحة الرئيسية للموقع ،ثم انقر عىل املفتاح الرمادي للمعامل واألحداث يف أعىل الصفحة
للحصول عىل قامئة من الروابط املبارشة لخدمات املدينه املدرجه يف هذا الدليل ،عليك
بزيارة املوقع
www.edmonton.ca > Attractions and Events
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املوقع األلكرتوين www.epl.ca
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تشمل خدمات املكتبة
• استخدام الكمبيوتر واالنرتنت
• الكتب واملجالت الرقميه والاللكرتونيه wi-fi
واملزيد
• أفالم
• موسيقى
• برامج السكان األصليني من الفعاليات والكتب
• خدمة االستيطان (يف بعض املواقع)
• برامج لطالب أللغه األنجليزيه
• املواد متوفره بلعديد من اللغات
• مجموعه واسعه من خدمات املساعده
لالشخاص من ذوي االعاقات
امناء مكتبات مدربيني
املكتبات العامه يف ادمنتون لديها أمناء مكتبات
مدربيني ميكنهم أن يساعدوك عىل ايجاد املوارد
واملعلومات عن الفعاليات والربامج الثقافيه
للوافدين الجدد

خدمات اإلستيطان داخل املكتبات
بعض أفرع املكتبات العامه بادمنتون يوجد بها
موظفني هجره واستيطان تابعني ملراكز خدمات
الهجرة و االستيطان بادمنتون.
املوقع االلكرتوين
www.eisa-edmonton.org > Services and
programs > In-library Settlement Services

أمني املكتبه لخدمات السكان االصليني
يوجد باملكتبه العامه بادمنتون أمني مكتبه لخدمات
السكان االصليني من ضمن موظفيها يساعد عىل
الوصول اىل املوروثات و املقتنيات للسكان االصليني
الباقية ليومنا هذا و الفعاليات
املوقع االلكرتوين
www.epl.ca > Interests > Aboriginal Peoples

( )EPLمكتبة ادمنتون العامه

املكتبة العامة يف ادمنتون لديها العديد من املواقع يف جميع أنحاء املدينة .عضوية املكتبة مجانا لجميع
املقيمني يف ادمنتون .املكتبات مراكز ممتازة للمصادر و الخدمات االجتامعية حيث ميكنك أن تستعري الكتب،
واألفالم ،أو املوسيقى ،واستخدام اإلنرتنت واالشرتاك يف االنشطة االجتامعية .املواد متوفرة بالعديد من اللغات.
ميكن بكل ترحيب أن يزور العامه من الناس كل من املكتبات العامة بادمنتون .الستعارة املواد من املكتبة،
عليك الحصول عىل بطاقة العضوية املجانيه .للحصول عىل بطاقة عضويتك عليك ابراز بطاقتك الشخصيه
وعليها عنوان سكنك الحايل

مواقع مكتبه أدمنتون العامه
أبوتسفيلدبيني ميك

Abbotsfield-Penny McKee
3210 – 118 Avenue

كالدر

Calder
Kensington Shopping Centre,
12522 – 132 Avenue

كابيالنو

Capilano
201, Capilano Mall,
5004 – 98 Avenue

كاسل داونس

Castle Downs
15379 Castle Downs Road

كلريفيو

Clareview
3804 – 139 Avenue

هايلندس

Highlands
6710 – 118 Avenue

إديلويلد (بوين دون)

)Idylwylde (Bonnie Doon
8310 – 88 Avenue

جاسرب بالس

Jasper Place
9010 – 156 Street

لويس هول

Lois Hole
17650 – 69 Avenue

لندنديري

Londonderry
110, Londonderry Mall,
137 Avenue and 66 Street

مل وودس

Mill Woods
601, Mill Woods
Town Centre,
2331 – 66 Street

ريفربند

Riverbend
460 Riverbend Square,
Rabbit Hill Road,
Terwillegar Drive

سربوسوود

Sprucewood
11555 – 95 Street

ستانيل ا .ميلرن

Stanley A. Milner
7 Sir Winston
Churchill Square

سرتاثكونة

Strathcona
8331 – 104 Street

واهيتمض كروسينغ

Whitemud Crossing
45, Whitemud Crossing
Shopping Centre,
4211 – 106 Street

وودكروفت

Woodcroft
13420 – 114 Avenue

٤

االستيطان يف إدمنتون

للوافدين الجدد اىل كندا ،هذه املراكز تقدم الدعم
وخدمات االستيطان  ،الربامج التعلميه ،خدمات
الرتجمة ،برامج التوظيف ،الخ

CITIZEN AND NEW
ARRIVAL INFORMATION
CENTRE

مركز املعلومات للمواطن والقادم الجديد
يقدم هذا املركز املعلومات للقادميني الجدد .اذا
كنت ال تتحدث أالنجليزيه سيطلب لك مرتجم
www.edmonton.ca > For Residents
> Resident Programs > New
Resident Programs > Citizen and
New Arrival Information Centre
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خدمات االستيطان

تقدم الخدمات باللغه اإلنجليزية ،الفرنسيه ،والعديد من
اللغات األخرى

14
14

Action for Healthy Communities

Centre d'accueil et d'établissement Alberta-Nord

مركز ملساعدة العائالت املهاجره واملهاجرين والوافديني الجدد اىل
كندا ،ألربتا ،ادمنتون
الهاتف 780-944-4687:
املوقع األلكرتوين www:a4hc.ca:

مؤسسة ومركز األستقبال بشامل ألربتا
الهاتف 780-669-6004:
العنوان #108 - 8627 rue Marie-Anne Gaboury:
املوقع األلكرتوين www.lecae.ca:

Alliance Jeunesse Famille de l’Alberta Society

Changing Together: A Centre for Immigrant Women

جمعية ألربتا لتحالف شباب العائله املقدسه
الهاتف 780-440-2621:
العنوان 8925 - 82 Avenue ,Bureau 21:
املوقع األلكرتوين www.ajfas.ca:

الهاتف 780-421-0175:
العنوان 9538 - 107 Avenue:

مركز للنساء املهاجرات
املوقع األلكرتوين

)ASSIST Community Services Centre (Downtown

Edmonton Immigrant Services Association

مركز خدمات املجتمع (( )ASSISTوسط املدينة )
الهاتف 780-429-3111:
العنوان 9649 - 105A Avenue:
املوقع األلكرتوين www.assistcsc.org:

جمعية لخدمات املهاجر يف إدمنتون
الهاتف 780-474-8445:
العنوان Suite #201, 10720 - 113 Street:
املوقع األلكرتوين www.eisa-edmonton.org:

)ASSIST Community Services Centre (Southwest

Edmonton Mennonite Centre for Newcomers

الهاتف 780-429-3119:
العنوان Unit 2, 810 Saddleback Road, NW:

مركز املينونايت بإدمنتون للوافدين الجدد
الهاتف 780-424-7709:
العنوان 11713 - 82 Street:
املوقع األلكرتوين www.emcn.ab.ca:

املوقع األلكرتوين www.assistcsc.org:

L’association de tous les francophones de l’Alberta

رابطة الناطقني بالفرنسية

www.changingtogether.com:

Immigration, Refugees and Citizenship Canada

الهاتف 780-469-4401:
العنوان 8627 rue Marie-Anne Gaboury, Bureau 30:

ملعلومات الجنسيه والهجره اىل كندا ،مبا يف ذلك التاشريات للزياره،
والدراسه ،والعمل أو الهجره لكندا .وطلبات
الحصول عىل الجنسيه ،بطاقة األقامه الدامئه أو حامية الالجئني
املوقع األلكرتوين www.cic.gc.ca:

مركز ملساعدة املهاجرين و القادميني الجدد اىل كندا ،الربتا ،ادمنتون
يقدم خدمات الهجره واالستيطان ،وكذلك توفري الدعم للعامله
األجنبيه املؤقته
الهاتف 780-424-3545:
العنوان 10709 - 105 Street:
املوقع األلكرتوين www.cssalberta.ca:

Islamic Family & Social Services Association

املوقع األلكرتوين www.acfa.ab.ca:

Catholic Social Services

جمعية للعائالت املسلمه هدفها توفري الخدمات االجتامعيه
الهاتف 780-430-9220:
العنوان Suite 85, 4003 - 98 Street:
املوقع األلكرتوين www.ifssa.ca:

Multicultural Health Brokers Co-op

جمعية مساهمة و تعاونيه هدفها خدمة املهاجرين  ،و القادميني الجدد ،
والالجئني و العاملة املؤقتة يف النواحي الصحية و الخدمات االجتامعية
الهاتف 780-423-1973:
العنوان 9538 - 107 Avenue:
املوقع األلكرتوين www.mchb.org:
Temporary Foreign Workers Advisory Office

هذا املكتب سيساعد العامل األجانب املؤقتني مبعرفة املزيد حول حقوقهم
ومسؤلياتهم وايجاد الحلول اذا كان لديهم أي
اسئله او اشكاالت .ميكن للمكتب االستشاري املساعده يف االستامرات،
الحصول عىل خدمات الرتجمه ،تقديم الشكاوى ،وايجاد املصادر
الهاتف 780-644-2584:
Temporary Foreign Worker Help Line:

الخط الهاتفي ملساعدة العامل األجنبي املؤقت
الهاتف 1-877-944-9955:
الربيد األلكرتوينtfwadvisory.office@gov.ab.ca :
Welcome Centre for Immigrants

مركز األستقبال للمهاجرين

الهاتف 780-462-6924:
العنوان #200, Tower 2, 3699 Millwoods Road:
املوقع األلكرتوين www.wciedmonton.ca:

خدمات الرتجمه والتفسري

Association of Translators and Interpreters of Alberta

مكتب لخدمات الرتجمة
الهاتف 780-434-8384:
الهاتف املجاين 1-888-434-2842:
املوقع األلكرتوين www.atia.ab.ca:
)Edmonton Immigrant Services Association (EISA

جمعية خدمات املهاجر بإدمنتون
الهاتف 780-474-8445:
العنوان 201, 10720 - 113 Street:
املوقع األلكرتوين www.eisa-edmonton.org:
The Family Centre

مركز العائله
خدمات الرتجمه املركزيه (Centralized Interpreter Services )CIS
الهاتف 780-448-2627:
العنوان 20, 9912 - 106 Street:
املوقع األلكرتوين www.the-family-centre.com:
Multicultural Women and Seniors Services Association

جمعية لخدمات النساء متعددي الثقافات وكبار السن.

الهاتف 780-465-2992:
خدمات الرتجمه باللغه البنغاليه والهنديه والبنجابيه واالورديه
املوقع األلكرتوين www.mwssa.org:

للمزيد من املعلومات عن خدمات االستيطان
Edmonton Social Atlas at MAPS Alberta Capital
Region

مركز اطلس لخدمات الخرائط للمناطق التابعة اللربتا
يوفر هذا املوقع املزيد من القوائم املفصلة والخرائط من املصادر
للوافدين الجدد
www.mapsab.ca > Social Atlases > City of Edmonton
Social Atlas > Section 5 > Newcomers

211 Edmonton

يوفر هذا املوقع كثري من املصادر والقوائم املفصلة للوافدين الجدد
الهاتف 211:
املوقع األلكرتوين:
www.211edmonton.com > 211 resources and
directories > resource list for newcomers to Canada
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التنقل يف أنحاء ادمنتون

16

16

الشوارع والطرق

STREETS AND AVENUES
يف ادمنتون معظم الطرق والشوارع مرقمة .الطرق Avenues
متتد رشقا وغربا ،يف حني أن الشوارع  Streetsمتتد

شامال وجنوبا .العنوان نفسه سيدلك أين تبحث .عىل سبيل املثال،
 6812 - 101 Avenueيقع عىل الشارع ( 68أول رقميني
من العنوان) ،والطريق .101
املناطق الحديثه لديها أسامء للطرق والشوارع .ستفيدك خريطة
شوارع ادمنتون يف هذه املناطق .ميكنك رشاء خريطه من محطة
الوقود أو املتاجر الصغريه ،أو ايجاد نسخه عىل شبكة األنرتنت.
الخرائط عىل االنرتنت مثل خرائط غوغل ميكن أن تساعدك عىل
ايجاد املكان ،بل حتى تعطيك توجيهات للتنقل من مكان اىل
مكان آخر.
املوقع االلكرتوينwww.googlemaps.com :

النقل العام

Public Transit

حافالت  /باصات وقطارات مدينة أدمنتون ميكن أن تنقلك حول املدينه .حافالت  /باصات خدمة النقل العام
الدمنتون ( )ETSتخدم معظم أنحاء املدينه وتوصل املناطق النائية مثل شريوود بارك Sherwood Park
وسانت ألربت .St. Albert
السكك الحديديه الخفيفه العابره ( )LRTلديها خطان للسري يف املدينه ميتدان من الشامل اىل الجنوب .ميتد الخط
الرئييس من محطة كاليرفيو ) Clareview Station (48 Street and 139 Avenueاىل محطة سينتشوري بارك
) .Century Park station (111 Street and 23 Avenueخط مرتو قطار األنفاق ميتد منNAIT
) (1 Kingsway Avenue and 105 Streetاىل محطة سينتشوري بارك  Century Park stationخالل
ساعات الزحمة  ،ومحطة العلوم الصحية  /اليوبيل يف غري ساعات الذروه Health Sciences/Jubilee station
).(114 Street and 83 Avenue

ﻟﻸﺳﻌﺎر ،واﻟﺟداول اﻟزﻣﻧﯾﺔ ،واﻟطرق أو ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم ،اﺗﺻل ب  311واﺿﻐط  1ﻟﻠﺣﺻول
ﻋﻰﻠ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﻘل أو زﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ www.takeets.com

رﺳوم اﻟﻧﻘل

TRANSIT FEES

راﺑط اﻟﺑص

BUS LINK

ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗدﻓﻊ أﺟرة رﻛوب اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم ﻧﻘدا ،أو ﺑﺗذاﻛر
اﻟﺑﺎﺻﺎت ،أو ﺑطﺎﻗﺔ رﻛوب اﻟﺑﺎص إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻰﻠ ﺣﺎﺟﺗك .ﺗذﻛرة
 ETSواﺣده (إن ﻛﺎﻧت ﻣدﻓوﻋﺔ ﻧﻘدا أو ﺗذﻛرة ﺑﺎص) ﺗﻣﻛﻧك
ﻣن اﻟﺗﻧﻘل ﻋﻰﻠ ﻋدد ﻣن اﻟﺑﺎﺻﺎت واﻟﻘطﺎرات ﻲﻓ ﻏﺿون
اﻟﺳﺎﻋﺔ وﻧﺻف اﻟﺳﺎﻋﺔ .إذا ﻛﻧت ﺗﺣﺗﺎج أن ﺗﺗﻧﻘل ﻲﻓ أﻛﺛر ﻣن
ﺑﺎص أو ﻣن ﺑﺎص اﻰﻟ ﻗطﺎر اﻟﺳﻛك الحديديه الخفيفه
اﻟﻌﺎﺑره ) (LRTﻲﻓ ﻏﺿون ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ،اطﻠب ﻣن
اﻟﺳﺎﺋﻖ ﺗذﻛرة ﻟﻠﺗﻧﻘل.

ﻧظﺎم اﻟﻧﻘل ﻟﻠﻣﻌﺎق اﻟﺑﺎﻟﻎ

ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻧﻘل الشهريه (اﻟﺑﺎص واﻟﻘطﺎر)

TRANSPORTATION SYSTEM

& MONTHLY TRANSIT (BUS

TRAIN) PASSES

اﻟﺑطﺎﻗﺎت الشهريه ودﻓﺗر اﻟﺗذاﻛر ﻣﺗوﻓره؛ اﻟﺑطﺎﻗﺎت
السنويه املخفضه ﻣﺗوﻓره ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﯾﯾن وﻟذوي اﻟدﺧل اﻟﻣﺣدود،
أو ذوي أﻷﻋﺎﻗﺎت.
أرﺟﻊ ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻷﻟﻛﺗروﻲﻧ ﻟل  ETSﻟﻠﺗﻔﺎﺻﯾل واﻻﺳﻌﺎر الحاليه
اﻟﻣوﻗﻊ اﻷﻟﻛﺗروﻲﻧ www.takeets.com
اذا رﻛﺑت ال ( LRTاﻟﻘطﺎر) ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺑﺣوزﺗك ﺑطﺎﻗﺔ
أﻟﺑﺎص الشهريه  ،ﺗذﻛرة اﻟﺑﺎص ،أو ﺗذﻛرة ﺗﻧﻘل طوال اﻟوﻗت.
ﺗذﻛرة اﻟﺑﺎص ﯾﺟب أن ﺗﻛون مختومه ﻣن ﻣﺻدﻗﺎت اﻟﺗذاﻛر
اﻟﺑرﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﻠون اﻟﻣوﺟودة ﺑﺟﺎﻧب ﻣداﺧل ﻣﻧطﻘﺔ إﺛﺑﺎت
اﻟدﻓﻊ ﻲﻓ ﻣﺣطﺔ ال .LRT
ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷدوات اﻟﻣﻔﯾده ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻋﻰﻠ ﺗﺧطﯾط
ﺗﻧﻘﻠك ﻋﻰﻠ ﺑﺎﺻﺎت ال  ETSوﻗطﺎرات ال  ، LRTوﺗوﺟد ﻋﻰﻠ
اﻟﻣوﻗﻊ اﻷﻟﻛﺗروﻲﻧ ﻟل  .ETSﯾﻣﻛﻧك اﯾﺿﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﺗطﺑﯾﻘﺎت
ال  ETSعىل األجهزة االلكرتونيه الخاصه.

ﻟﻛل واﺣده ﻣن ﻣﺣطﺎت اﻟﺑص أو ﻣﺣطﺎت ال LRT-رﻗم
ﻣﺣدد ﻣﻛﺗوب ﻋﻰﻠ ﻻﻓﺗﺔ املحطه .ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﺑﺣث عنه أﯾﺿﺎ
ﻋﻰﻠ اﻟﻣوﻗﻊ اﻷﻟﻛﺗروﻲﻧ .اذا اﺗﺻﻠت ﻋﻰﻠ راﺑط اﻟﺑﺎص BUS
 LINKوادﺧﻠت رﻗم املحطه ،ﺳﺗﺣﺻل ﻋﻰﻠ ﻣواﻋﯾد اﻟوﺻول.
اﻟﮭﺎﺗف780-496-1600 :

DISABLED ADULT
)(DATS

ﺑﺎﺻﺎت  DATSمخصصه ﻻﻓراد اﻟﻠذﯾن ﻟدﯾﮭم صعوبه ﻲﻓ
الحركه .اذا ﻛﻧت ﺗﺣﺗﺎج ﻲﻓ ﺗﺣرﻛﺎﺗك اﻰﻟ ﻛرﻲﺳ ﻣﺗﺣرك أو أداة
ﻣﺳﺎﻋده ﻟﻠﻣﻲﺷ ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﺣﺟز/ﺗﺟدول ﺑﺎص ال DATS
ﻋﻰﻠ أن ﯾﻘﻠك وﯾﺎﺧذك أﻲﻟ واﺟﮭﺗك ﺛم ﯾﻌود ﺑك ﻣرة أﺧرى
.ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻣﻘدﻣﺎ ﻟﮭذه الخدمه .ﯾﻘوم ﺑﺎدرة ال
 DATSﻧظﺎم اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎﺑر ﻷدﻣﻧﺗون.
اﻟﮭﺎﺗف780-496-4567 :
اﻟﻣوﻗﻊ اﻷﻟﻛﺗروﻲﻧ:
www.edmonton.ca>Transportation > ETS
(Edmonton Transit System) > DATS
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ﻣﺎ تحتاج اليه للقياده ﻲﻓ
ادﻣﻧﺗون

DRIVING IN EDMONTON

اﻟﻘﯾﺎده ﻲﻓ أدﻣﻧﺗون

ﻟﻲﻛ ﺗﻘود ﺳﯾﺎره ،ﺷﺎﺣﻧﺔ  ،أو أي مركبه أﺧرى
ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟدﯾك
• رﺧﺻﺔ ﻗﯾﺎده ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول
• وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺎﻣﯾن ااملركبه
• وﺛﯾﻘﺔ ﺗﺳﺟﯾل املركبه
ﯾﺟب أن ﺗﺣﻣل ﻛل ﻣن ھذه اﻟوﺛﺎﺋﻖ ﻣﻌك
أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎده

ترخيص ﺳﺎﺋﻖ أﻟﺑرﺗﺎ )رﺧﺻﺔ اﻟﺳﺎﺋﻖ(
)ALBERTA OPERATOR’S PERMIT (DRIVER’S LICENSE

توجد فئات مختلفه من رخص القياده إعتامدا عىل نوع املركبه و/أو الغرض من القياده .إذا كنت ترغب
يف قيادة سيارة أجره ،حافلة ركاب،أو سيارة طواريء كوظيفه سوف تحتاج اىل رخصة من فئه مختلفه مام
إذا كنت تحتاج فقط لقيادة سيارتك الشخصيه .املقيمني الجدد لديهم مهلة تصل اىل  90يوما لتبديل
رخص القياده الخاصه بهم برخصة خاصه بالربتا .ليك تحصل عىل رخصة القياده يجب عليك الذهاب اىل
أحدى مراكز السجل .مراكز السجل مدرجه عىل صفحات دفرت الهاتف املسمى بالصفحات الصفراء ،وتوجد
تحت بند "خدمات الرخص والسجل "
للحصول عىل قامئه مبراكز السجل اتصل عىل:
Service Alberta
الهاتف) 780-310-0000 :اتصال مجانا من أي مكان داخل ألربتا(
) 780-427-2711من خارج ألربتا(
املوقع األلكرتوينwww.servicealberta.ca > Drivers/ Vehicles > Driver’s Licence :

ألتأمني عىل املركبات

VEHICLE INSURANCE

هناك أنواع مختلفه من التامني إعتامدا عىل إذا ما كانت املركبه لالستعامل الشخيص ،أو للخدمات ،أو
لإلستعامل التجاري .أسال رشكة التامني التي تتعامل معها عن أي نوع من التامني تحتاج اليه .يوجد
العديد من جهات التامني يف ألربتا منها ) ،Alberta Motor Association (AMAالبنوك ،واالتحادات
االئتامنيه ،ورشكات التامني الخاصه .ابحث عن قامئة رشكات التامني عىل املوقع األلكرتوين:
www.airb.alberta.ca > For Drivers > Insurance Providers

تسجيل املركبات بالربتا

ALBERTA VEHICLE REGISTRATION

يجب أن يكون لديك رخصة قياده حتى ميكنك الحصول عىل تامني املركبه ،ويجب أن يكون لديك تامني
للمركبة حتى ميكنك الحصول عىل تسجيل لها .املقيمني الجدد لديهم مهلة تصل اىل  90يوما لتسجيل
املركبات غري التجاريه التي من مقاطعه أخرى.
ميكنك أن تسجل مركبتك يف أي من مراكز سجل ألربتا .للحصول عىل قامئه كامله لكل مراكز السجل
بادمنتون ،قم بزيارة املوقع األلكرتوين :
www.servicealberta.ca > Registries

تدريب السائق

DRIVER TRAINING

للحصول عىل رخصة القياده رمبا تحتاج اىل تدريب عىل القياده.
هناك العديد من الربامج الخاصه لتدريب السائق يف ادمنتون.
للحصول عىل أحدى هذه الربامج ميكنك بحث تدريب السائق يف
ادمنتون “ ”driver training in Edmontonعىل االنرتنت.
)The Alberta Motor Association (AMA

جمعية ألربتا للمحركات ) (AMAمنظمه مفيده جدا لسائقي
السيارات .لديهم برامج تعليميه للسائق ،إختبار رخصة القياده
اللربتا ،تامني املركبات واملنزل ،مركز سجل ،وأيضا توفري خدمات
الطواريء واملساعده عىل الطريق ،خرائط مجانيه ،وخدمات أخرى.
يجب عليك أن تكون عضوا يف ال  AMAحتى ميكنك إستخدام
خدماتها.
الهاتفwww.ama.ab.ca :

ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺗدرﯾب اﻟﺳﺎﺋﻖ ﺑﺎدﻣﻧﺗون ﻗم ﺑزﯾﺎرة

Transportation Alberta

ﻣﻌﻠوﻣﺎت هامه ﺣول اﻟﻘﯾﺎده ﻲﻓ اﻟﺑرﺗﺎ
IMPORTANT INFORMATION ABOUT DRIVING IN ALBERTA
اﻟﻘواﻧﯾﯾن  -ﯾﺟب ﻋﻰﻠ اﻟﺳﺎﺋﻘﯾن ﻣﻌرﻓﺔ ﻗواﻧﯾن اﻟﻘﯾﺎده داﺧل أﻟﺑرﺗﺎ.
اﻟﺳﺎﺋﻘﯾن اﻟذﯾن ﯾرﺗﻛﺑون ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت مروريه ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﮭم
وﺗﻐرﯾﻣﮭم ﻣن ﻗﺑل الرشطه اﻟﺷرﯾف ،وﺿﺑﺎط السالمه واﻻﻣن .ﻛﺗﯾﺑﺎت
اﻟﺳﺎﺋﻖ اﻟﻲﺗ ﺗﺷرح ﻗواﻧﯾن اﻟﻣرور ﻣﺗوﻓره ﻲﻓ ﻣراﻛز اﻟﺳﺟل أو ﻋﻰﻠ
اﻟﻣوﻗﻊ اﻷﻟﻛﺗروﻲﻧ :
www.transportation.alberta.ca > Driver Guides

أﺣزﻣﺔ اﻷﻣﺎن  -ﯾﻠزم ﻗﺎﻧون أﻟﺑرﺗﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎرﺗداء ﺣزام اﻷﻣﺎن ﻲﻓ
اﻟﻣرﻛﺑﺎت .اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن وزﻧﮭم أﻗل ﻣن  81ﻛﺟم ( ٤٠رطل) ﯾﺟب
اﺟﻼﺳﮭم ﻲﻓ ﻣﻘﻌد ﺳﻼﻣﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﺧﺻص واﻟﻣﺟﺎز ﻟﻼطﻔﺎل.
اﻟﻛﺣول  -ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻲﻧ اﺣﺗﺳﺎء أو ﺣﯾﺎزة اﻧﺎء ﻣﻔﺗوح ﻣن اﻟﻛﺣول ﻲﻓ
اﻟﻣرﻛﺑﺎت ،أو اﻟﻘﯾﺎده ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر اﻟﻛﺣول .اﻟﺷرب ﻟﻠﻛﺣول أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎده
مخالفه ﺧطﯾره ﻲﻓ ﻛﻧدا .ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻌﺎﻗب بغرامه ماليه أو أن
ﺗﻔﻘد رﺧﺻﺗك ﻟﻠﻘﯾﺎده ﻻي ﻣن ھذه اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت.

اﻟﻣوﻗﻊ اﻷﻟﻛﺗروﻲﻧ:

اﻟﻘﯾﺎده ﻲﻓ ﻓﺻل اﻟﺷﺗﺎء

اﻟﻘﯾﺎده ﻲﻓ ﻓﺻل اﻟﺷﺗﺎء ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺑﮭﺎ ﺑﻌض الصعوبه
واﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻟﻠﺳﺎﺋﻘﯾن .الحاله الجليديه والزلقه تجعل من السهل جدا
أن ﯾﻔﻘد اﻟﺳﺎﺋﻘﯾن اﻟﺳﯾطره ﻋﻰﻠ ﻣرﻛﺑﺎﺗﮭم .ﯾﺟب أن ﺗﺧﻔض الرسعه
وﺗﻌطﻲ ﻧﻔﺳك اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟوﻗت ﻟوﺻول اﻰﻟ ﺟﮭﺗك ،وﺗرك مسافه
ﺑﯾﻧك وﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎره اﻟﻲﺗ أﻣﺎﻣك ،وﺗﺛﺑﯾت اطﺎرات اﻟﺷﺗﺎء ﻋﻰﻠ ﻣرﻛﺑﺗك.
اطﺎرات اﻟﺷﺗﺎء ﺳﺗﻣﻧﻊ ﻣرﻛﺑﺗك ﻣن اﻻﻧزﻻق واﻻﻟﺗﺻﺎق ﺑطﺑﻘﺔ اﻟﺟﻠﯾد
اﻟﻛﺛﯾف .رﺑﻣﺎ ﺗﺎﺧذ ﺑﻌﯾن اﻷﻋﺗﺑﺎر أﺧذ درس ﻋن اﻟﻘﯾﺎده ﻲﻓ اﻟﺷﺗﺎء.
ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻟﻔﺻل اﻟﺷﺗﺎء
ﻗم ﺑزﯾﺎرة
Alberta Motor Association (AMA).
اﻟﻣوﻗﻊ اﻷﻟﻛﺗروﻲﻧ www.ama.ab.ca :

ﺳﯾﺎرات اﻟطواري  -ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﯾر ﺳﯾﺎرات الرشطه اﻻﺳﻌﺎف ،أو اﻷطﻔﺎء
اﺿواﺋﮭﺎ أوﺗطﻠﻖ ﺻﻔﺎرات اﻷﻧذار ﺧذ ﻓورا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﯾﻣﯾن ﻣن اﻟطرﯾﻖ ،
وﺗوﻗف ﻲﻓ أﻗرب فرصه ﺗﺗﺎح ﻟك
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دواﺋر اﻟﻣرور

www.transportation.alberta.ca > Drivers and Vehicles

WINTER DRIVING

اﻟﻘﯾﺎده ﻣﺷﻐول/ﻣﺷﺷت اﻟذھن  -ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻲﻧ إﺳﺗﺧدام اﻟﮭﺎﺗف اﻟﺧﻠوي/
اﻟﻧﻘﺎل أو ﺟﮭﺎز أﺧر ﯾﺣﻣل ﻲﻓ اﻟﯾد أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎده ﻲﻓ أﻟﺑرﺗﺎ .ﻟﻲﻛ ﺗﺗﻣﻛن
ﻣن اﻟﺗﺣدث ﻲﻓ ﺗﻠﻔوﻧك اﻟﺧﻠوي/اﻟﻧﻘﺎل أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎده ﯾﻣﻛﻧك ﻓﻘط أن
ﺗﺳﺗﺧدم ﺟﮭﺎز ﻻ ﯾﺣﻣل ﻲﻓ اﻟﯾد أﺛﻧﺎء أستخدامه .ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﯾﺎده
واﻟذھن ﻣﺷﺗت ﯾﺷﻣل أﯾﺿﺎ ﻗراءة اﻟﻣواد املطبوعه ﻛﺎﻟﻛﺗب واﻟﻣﺟﻼت؛
الكتابه اﻟرﺳم؛ اﻟﺗﺷذﯾب ﻛطﻣﺷﯾت اﻟﺷﻌر ووﺿﻊ اﻟﻣﻛﯾﺎج ،أو
ﺗﻧظﯾف اﻷﺳﻧﺎن

ﺗوﺟد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن دواﺋر اﻟﻣرور ﻲﻓ ادﻣﻧﺗون

 2اﻟدﺧول

اﺳﺗﺧدم داﺋﻣﺎ إﺷﺎرات اﻻﻧﻌطﺎف ﻟﺗﺎﻛﯾد أﻧك ﺗﻧوي اﻟﺧروج ﻲﻓ داﺋرة
اﻟﻣرور .راﻗب اﻟﺳﺎﺋﻘﯾن اﻻﺧرﯾن ﻟﻠﺗﺎﻛد ﻣن أن ﺧروﺟك واﺿﺢ ﻟﮭم
ﻗﺑل ﺗﻘود ﻣﻘﺎطﻌﺎ اﻟﻣﻣر اﻷﺧر.

 1اﻷﻗﺗراب

ﻟﻲﻛ ﺗﺗﺧطﻰ ﻣﺧرﺟﯾن أو أﻛﺛر ﻲﻓ داﺋرة ﻣرور ،ﻗد ﺳﯾﺎرﺗك ﻲﻓ اﻟﺧط
اﻟداﺧﻲﻠ ﻟﻠطرﯾﻖ  .اذا ﻛﻧت ﺗرﯾد اﻷﺗﺟﺎه أو أﺧذ اﻟﻣﺧرج اﻷول ﻲﻓ
داﺋرة اﻟﻣرور )اﻧﻌطف ﯾﻣﯾﻧﺎ( واﺑﻘﻰ ﻲﻓ اﻟﻣﻣر اﻟﺧﺎرﺟﻲ.

 3اﻟﺧروج

السياره التي يف املمر الداخيل لها االولويه يف أخذ الطريق داخل
دائرة املرور .السيارات التي يف املمر الخارجي يجب عليهم التنازل
عن ألحق يف الطريق والسامح للسيارات التي يف املر الداخيل باملرور.

ركوب الدراجات

CYCLING AND WALKING

ركوب الدراجات وامليش
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ركوب الدراجات خيار رائع للتجول يف انحاء ادمنتون .املدينه تشجع مواطنيها عىل محاولة ركوب الدراجات ،وهو يف
متناول الجميع ووسيله صحيه للتجوال.
مدينة ادمنتون بها العديد من أملمرات للدراجات الهوائيه عىل الطريق أو خارجها ،ومسارات ملساعدتك عىل إستكشاف
املدينه ،واملزيد من ممرات الدراجات يخطط لها يف املستقبل.
قبل أن تبدأ بالخروج ،عليك التاكد من مراجعة جميع قوانيني الطريق ومعرفة كل إشارات املرور والعالمات .قم بزيارة
املوقع األلكرتوين  edmonton.ca/bikeedmontonلتعرف اجرائات السالمه الخاصه بركوب الدراجات  ،مشاهدة
الهاتف: 311
املوقع األلكرتوينwww.edmonton.ca > Driving, walking & cycling > Bike Edmonton :

امليش

Walking

امليش يزيد حياة نسيج مجتمعنا قوه ومتعه .عندما نخرج للميش نقابل الجريان ،منارس مترين ريايض ،نزور املتاجر
املحليه ،ونستمتع باالماكن العامه .وايضا نصبح "عيون عىل الشارع" مام يعزز األمن ويحد من الجرميه .مدينة ادمنتون
تروج للميش من أجل الصحة ،اللياقة ،واالستمتاع .للحصول عىل بعض األفكار حول كيفية مامرسة امليش أكرث من أجل
صحتك ،لياقتك ،واستمتاعك ،خرائط السري متوفره يف مكتبتك العامه أو أن تزور  Walkable Edmontonعىل املوقع
األلكرتوينwww.edmonton.ca > Transportation > Cycling & Walking > Walking :

٦

املعيشه يف إدمنتون

السكن يف إدمنتون يشمل منازل العائله الواحده ،الشقق ،الوحدات
.السكنيه ،واملنازل
رشاء منزل

BUYING A HOME

اذا كنت تريد رشاء منزل قد تجد أنه من املفيد األتصال بوكيل للعقارات .ابحث عن وكالء العقارات عىل املوقع االكرتوين ملجلس
إدارة العقارات بإدمنتون.
املوقع األلكرتوينwww.ereb.com > Buying a Home > Finding a Realtor :

عند رشائك ملنزل يف إدمنتون أنت ملزم بدفع ال الرضائب العقاريه .راجع رضيبة العقارات  Property Taxesتحت بند إدارة

السكن

املال  Managing Moneyيف الصفحه .٢٥

استئجار منزل

RENTING A HOME

HOUSING

لتحصل عىل مسكن لاليجار ،راجع األعالنات املبوبه يف الصحف املحليه ،وابحث عىل شبكة األنرننت ،أو ابحث عن الفتات لاليجار
" "For Rentاملعلنه عىل املباين.
عندما تجد مكان اليجار ،رمبا ستحتاج اىل ملء إستامرة طلب ودفع وديعة تامني تعادل ايجار شهر واحد .وديعة التامني مبلغ
لحاميتك أنت ،املؤجر أو مالك العقار  .بعد أن تدفع وديعة التامني ال يستطيع مالك العقار استئجار هذا السكن اليى شخصا آخر.
وديعة التامني ستحفظ عند املالك حتى موعد انتقالك لخارج السكن ،وميكن أن يستخدمه املالك لدفع قيمة أي ارضار يف ألعقار
عند ذلك الوقت.
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اطلب من املؤجر أو مالك العقار أن تقوم بعمل تقرير معاينه للعقار قبل ان تدخله وعند املغادره .احصل عىل نسخ من التقارير .التقارير ستستخدم يف تحديد أن كان
العقار عىل نفس الهيئه التي كان عليها عند انتقالك له وكم سيخصم من وديعة التامني لدفع قيمة الرضر.
احصل عىل إيصال بقيمة وديعة التامني ولكل ايجار شهري تسدده .ادفع األيجار يف وقته واال ستتعرض المر باالخالء
وتغادر السكن.
اذا كان لديك أي خالفات مع مالك العقار أو لديك أي اسئله فيام يختص بحقوقك ومسؤولياتك كمستأجر ،اتصل
باملجلس األستشاري للاملك واملستأجر ،Landlord and Tenant Advisory Board
وهي منظمه تساعد عىل تسوية النزاعات بني املالك واملستاجرين.
املوقع األلكرتوينwww.edmonton.ca > Programs & Services > Housing > Landlord and Tenant Advisory Board :

السكن يف حالة الطواريء
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EMERGENCY HOUSING

يف ما يختص بالسكن يف حالة الطواريء للنساء واالطفال الذين تعرضوا للعنف األرسي راجع مالجئ النساء
تحت بند Women Shelters

للحصول عىل املساعده يف إيجاد إيجار أو ايجار باسعار معقوله اتصل بهذه املنظامت.
City of Edmonton Housing Services

Alberta Senior Citizens Housing
Association

برنامج الخدمات السكنيه ملدينة إدمنتون برنامج
تابع للمدينه يعمل مع األفراد ،واملجموعات
املجتمعيه ،وبعض الشعب/الدوائر املدنيه ،
وبعض النظم الحكوميه األخرى ،وتطور التنميه
للرد عىل إحتياجات السكن والخدمات األخرى
ذات الصله.
الهاتف311 :

 ASCHCنقابة السكان كبار السن من مواطني
ألربتا ،وهي متثل تشكيله واسعه ومتنوعه من
الخيارات السكنيه ،أكرث من  2500وحده سكنيه
) (DALمخصصه للمساعده يف املعيشه
الهاتف780-439-6473 :
املوقع األلكرتوينwww.ascha.com :

The First Place Home Ownership
Program

Capital Region Housing Corporation
)(CRHC

هذا برنامج تابع للمدينه يعطي الفرصه
للمواطنني لرشاء منزلهم األول يف ألربتا.
الهاتف311 :

رشكه االسكان يف منطقة العاصمه )(CRHCتعد
أكرب موفر لالسكان االجتامعي (املدعوم من
الحكومه) والسكن ميسور التكلفه يف إدمنتون.
الهاتف780-420-6161 :
خط هاتف ملعلومات  CRHCمتوفر  24ساعه:

املوقع األلكرتوين:

> www.edmonton.ca > Housing
First Place

780-428-8200

املوقع األلكرتوينwww.crhc.ca :
Edmonton Mennonite Centre for
Newcomers

التامني عىل املمتلكات

INSURE YOUR PROPERTY

أذا ستأجرت منزلك ،قم برشاء التامني عىل املمتلكات لحامية متعلقاتك مثل األثاث ،املالبس،
األلكرتونيات ،ألخ...ضد األرضار الناجمة عن الحريق ،الرسقه ،ألخ...

أذا اشرتيت منزلك ،قم برشاء التامني عىل املمتلكات وتامني اصحاب املنازل لحامية منزلك.

مركز املينونايت بإدمنتون للقادمني الجدد
يوفر املساعدة للمهاجرين والالجئني الذين
وصلوا حديثا .يقدم املركز الخدمات للحصول
عىل املعلومات/التوجيه واالحاله ،واملساعده
يف الخدمات األساسيه ( الرعايه الصحيه،
واالكراميات/العالوات الصحيه للراشدين
واالطفال ،السكن ،دعم الدخل ،املوارد الغذائيه)
تسجيل األطفال يف املدارس ،املساعده يف ملء
استامرات التقديم الحكوميه ،املساعده يف
الرتجمة /الرتجمة الفوريه يف بعض اللغات،
وملعلومات املتعلقه بالهجره.
الهاتف780-424-7709 :
املوقع األلكرتوينwww.emcn.ab.ca :

Habitat for Humanity
منازل األسكان من أجل األنسانيه ال Habitat

تبنى بواسطة املتطوعني واملتربعني وتباع لالرس
املؤهلة للربنامج بسعر أقل
الهاتف780-479-3566 :
املوقع األلكرتوينwww.hfh.org :

The Home Program

برنامج ملساعدة األفراد من ذوي الدخل املتوسط
ليك يصبحوا من مالك املنازل .توفري التعليم،
األحاله لجهات االختصاص ،تقديم املشوره
والنصح .بصوره فرديه ،املساعده يف دفع مبلغ
العربون ،والتوافق مع مختيص األسكان والدعم
املستمر.
الهاتف1-877-504-6161 :
املوقع األلكرتوينwww.thehomeprogram.ca :
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إدارة املال

MANAGING MONEY

السنويه .الرضائب تشكل تقريبا النصف من إجاميل
FINANCIAL LITERACY
االيرادات التي تتلقاها املدينه  .The Cityتساعد يف
الدفع لكثري من خدمات املدينه  The Cityمثل:
الرشطة والحامية من الحرائق
•
هناك العديد من املنظامت ف إدمنتون توفر
صيانة الطرق وازالة الجليد
املساعده لتعلم كيفية إدارة أموالك بافضل طريقه • .
املنتزهات واملسابح
•
ملعرفة أين ميكنك أن تأخذ دروس تعلم الشؤون
•
النقل العام والبنيه التحتيه لالحياء
املاليه  ،اتصل ب:
السكنيه
The Edmonton Financial
ستتلقى التقييم لرضيبة عقارك يف شهر يناير من كل
Literacy Society
سنه .يجب عليك دفع الرضائب الخاصه بك يف نهاية
EFLSتوفر دورات مناسبه لالفراد لتطوير مهاراتهم شهر يونيو ،أو التنسيق مع املدينه  The Cityللدفع
التي يحتاجونها من أجل العيش ،وليس فقط ملعالجة باقساط شهريه .للمزيد من املعلومات عن رضائب
مهاراتهم املاليه واحتياجاتهم الخاصه.
العقارات راجع :
الهاتف780-944-1558 :
& www.edmonton.ca > Residential
www.efls.ca
املوقع األلكرتوين:
Neighbourhoods > Property Assessment

تعليم الشؤون املاليه

E4C

 E4Cمنظمه خرييه غري ربحيه تنقل األفراد الضعفاء
اىل إتجاه أيجايب ،صحي ،وتغيري دائم.
الهاتف780-424-7543 :
املوقع األلكرتوينwww.e4calberta.org :
PROPERTY TAXES

الرضائب العقاريه

اذا كنت متتلك بيتك الخاص بك ،سيقييم العقار
بواسطة املدينه لتحديد حصتك من إجاميل الرضائب
العقاريه .املدينه  The Cityبحاجه اىل توفري
الخدمات والبنيه التحتيه ،كام حدد يف امليزانيه

& Taxes > Property Taxes

FEDERAL INCOME TAX
RETURNS

عوائد رضيبه الدخل الفيدراليه/
االتحاديه
يجب عليك أن تقدم اقرار عائد رضيبه الدخل
الخاصه بك مع الحكومه الفيدراليه بحلول  30ابريل
من كل عام.
عدم تقديم رضيبه الدخل الخاصه بك يعترب مخالفه
خطريه وميكن أن تواجه عقوبه .ميكنك الحصول عىل

جميع املعلومات املتعلقة بعوائد رضيبه الدخل عىل
موقع هيئة االيرادات الكنديه األلكرتوين
املوقع اإللكرتوين:

CALENDAR OF
IMPORTANT DATES

تقويم للتواريخ الهامه
يف ما ييل تذكري مبواعيد إقرار رضيبة الدخل.

يناير  :تقييم مدينة إدمنتون
رضيبه العقار

www.cra-arc.gc.ca > Tax Returns

City of Edmonton Property

ملعرفة إذا كان ميكنك الحصول عىل
مساعده مجانيه لعمل اقرار عائد
رضيبة الدخل الخاصه بك ،اتصل
بواحده من هذه املنظامت

Tax Assessment

E4C
الهاتف780-424-7543 :

www.edmonton.ca > Residential
& Neighbourhoods > Property
> Assessment & Taxes
Property Assessment

 30ابريل :رضيبه الدخل

املوقع األلكرتوينwww.e4calberta.org :

Income Tax
www.cra-arc.gc.ca > Individuals
and Families > Filing a Tax Return

الخدمات االجتامعيه الكاثوليكيه

 30يونيو :رضائب العقار ملدينة
إدمنتون

The Community Volunteer
Income Tax Program

Taxes

Catholic Social Services
الهاتف780-424-3545 :

املوقع األلكرتوينwww.cssalberta.ca :

الربنامج املجتمعي التطوعي لرضيبة
الدخل
املوقع األلكرتوين: :

www.cra-arc.gc.ca > Individuals and
Families > Community Volunteer Income
)Tax Program (CVITP

City of Edmonton Property

www.edmonton.ca > Residential
& Neighbourhoods > Property
> Assessment & Taxes
Property Taxes

Edmonton Interfaith Centre for Education and Action

بهايئ

Bahá’í

Spiritual Assembly of Bahá’í in Edmonton

الجمعيه الروحيه للبهائيني يف إدمنتون

الهاتف780-479-8770 :

املوقع األلكرتوينwww.edmontonbahai.org :

بوذي

Buddhist

The Sumeru Guide to Canadian Buddhism

دليل سومريو للبوذيه الكنديه
املوقع األلكرتوين:

www.directory.sumeru-books.com > Search
Edmonton

مسيحي

Christian

للحصول عىل قامئه للعديد من الكنائس املسيحيه
أرجع اىل:

Edmonton District Council of Churches
الهاتف780-469-1010 :
املوقع األلكرتوينwww.edccunity.org > Links :

Anglican Diocese of Edmonton
الهاتف780-439-7344 :

املوقع األلكرتوين:

www.edmonton.anglican.org > parishes

األميان/املجتمعات الدينيه

هذه بعض من العديد ومن مختلف املعتقدات االميانيه واماكن التعبد
يف إدمنتون.

FAITH/RELIGIOUS COMMUNITIES

مركز إدمنتون ملختلف الطوائف للتعليم والعمل  ،EICEAمنظمه مسجله رسميا ،غري ربحيه ،تاسست عام  1995من قبل
اشخاص ذو نوايا حسنه من مختلف املعتقدات املوروثه .وهي ترعى الربامج التي تساعد يف تعليم مواطنني ألربتا عن العديد من
التعبريات(املامرسات) االميانيه يف مقاطعتنا .األعضاء ينتمون اىل أكرث من  12من املعتقدات االميانيه املوروثه.
الهاتف780-413-6159 :
املوقع األلكرتوينwww.edminterfaithcentre.ca :
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Gurdwara Nanaksar
780-472-6335 :الهاتف

:املوقع األلكرتوين

www.worldgurudwara.com
> Canada > Alberta

Gurdwara Sikh Society (Sikh
Society of Alberta)
780-451-4519 :الهاتف
Gurdwara Siri Guru Singh Sabha
780-462-7454 :الهاتف
www.gsgssedmonton.org :املوقع األلكرتوين

Taoist

الطاويه

Jewish

يهودي

Beth Israel Synagogue
780-488-2840 :الهاتف

www.familyshul.org :املوقع األلكرتوين

Beth Shalom Synagogue
780-488-6333 :الهاتف

:املوقع األلكرتوين

www.edmontonbethshalom.org

Chabad Lubavitch of Edmonton
www.chabadedmonton.org :املوقع األلكرتوين

Temple Beth Ora
780-487-4817 :الهاتف

Fung Loy Kok Institute of Taoism
780-462-7454 :الهاتف

www.templebethora.org :املوقع األلكرتوين

www.western.canada.taoist.org >
Edmonton

 لتجد.هناك أكرث من عرشة مسجد بإدمنتون
:أحد املساجد أرجع اىل

:املوقع األلكرتوين

Unitarian

املوحدين

Unitarian Church of Edmonton
780-462-7454 :الهاتف
www.uce.ca :املوقع األلكرتوين

Westwood Unitarian
Congregation
780-434-5819 :الهاتف

:املوقع األلكرتوين

www.westwoodunitarian.ca

Zoroastrian

780-484-0979 :الهاتف

Muslim

مسلم

:املوقع األلكرتوين

www.edmontonmuslims.com >
Edmonton Mosques

The Edmonton Council of
Muslim Communities

مجلس إدمنتون للمجتمعات األسالميه
هذا تحالف واسع من املنظامت واملجتمعات
االسالميه ف ادمنتون واملناطق املحيطه بها

www.theecmc.com :املوقع األلكرتوين

Sikh

سيخ

Gurdwara Millwoods Ramgarhia Gursikh Society
780-450-0322 :الهاتف

:املوقع األلكرتوين

www.gurdwaramillwoods.com

Salvation Army
Alberta & Northern Territories Division

780-412-2725 :الهاتف

:املوقع األلكرتوين

www.salvationarmy.ca/alberta >
Locations

Ukrainian Catholic Eparchy
of Edmonton
780-424-5496 :الهاتف

www.edmontoneparchy.com > Parishes

Catholic Archdiocese of
Edmonton
780-469-1010 :الهاتف

www.caedm.ca > parishes :املوقع األلكرتوين

Christian Reformed Church
Classis Alberta North

:املوقع األلكرتوين

www.classisalbertanorth.org >
Churches

United Church of Canada
Edmonton Presbytery
780-438-6619 :الهاتف

Church of Jesus Christ of LatterDay Saints (Mormon)
780-434-7436 :الهاتف

www.uccedm.org > Directory

www.ldschurchtemples.com > Maps >
Edmonton Alberta Temple

:املوقع األلكرتوين

Eckankar

إكنكار

Edmonton Eckankar Centre
780-490-1129 :الهاتف

:املوقع األلكرتوين

www.eckankar-ab.ca > Edmonton

Hindu

هندويس

:املوقع األلكرتوين

www.sandhira.com > Places of Worship

Jain

جاين

:املوقع األلكرتوين

Evangelical Lutheran Church
in Canada
Synod of Alberta and Northwest
Territories

مجلس ألربتا وشعبة األقاليم الشامليه
780-440-9661 :الهاتف

www.albertasynod.ca > People >
Congregation

Canadian Conference of
Mennonite Brethren Churches

:املوقع األلكرتوين

Jain Society of Alberta

www.mbconf.ca > Find a Church

780-435-9070 :الهاتف

Religious Society of Friends
Edmonton (Quakers)

جمعية جاين بإدمنتون
:املوقع األلكرتوين

www.jaina.org> Centres > Canada > AB
- Jain Society of Alberta

:املوقع األلكرتوين

www.edmontonquakers.org
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الطعام العرقي

الغذاء أمر هام جدا لكل ثقافة .بالنسبه ملجتمع كبري ومتعدد الثقافات يف إدمنتون ،فهناك
اغذيه من كل جزء من العامل .وإىل جانب العديد من محالت السوبر ماركت واملتاجر الصغريه
واملتاجر املتخصصة ،ميكن للوافدين الجدد الحصول عىل األسواق وبنوك الطعام والتعاونيات
الغذائية املنخفضة التكلفة .للعثور عىل األطعمة املألوفة لهم يف متجر املواد الغذائية العرقية:
ابحث عىل شبكة اإلنرتنت :الغذاء العرقي إدمنتون Ethnic Food Edmonton

الطعام بإدمنتون

متاجر اللحوم الحالل

تتوفر متاجر اللحوم الحالل يف جميع أنحاء تتوفر متاجر اللحوم الحالل يف إدمنتون وتوفر
اللحوم الحالل واغراض البقالة للمسلمني
املوقع األلكرتوينwww.edmontonmuslims.com > Halal Meat :

الحدائق املجتمعيه

مدينة إدمنتون تدعم حدائق املجتمع ألولئك الذين يرغبون يف زراعة طعامهم ولكن
يحتاجون إىل مساحة للقيام بذلك .عىل الرغم من أن موسم الزراعه يف إدمنتون قصري نسبيا،
إأل أن سكان إدمنتون يتمتعون بزراعة طعامهم.
هذه قامئة للحدائق املجتمعيه للغذاء املستدام إلدمنتون.
املوقع األلكرتوين:
ملزيد من املعلومات حول الحدائق املجتمعيه:
املوقع األلكرتوين:

www.sustainablefoodedmonton.org

www.edmonton.ca > Residential & Neighbourhoods > Gardens, Lawns, Trees
> Community Gardens
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اسواق املزارعني

FARMERS MARKETS

توفر أسواق املزارعني للمنتجني الزراعيني .الصغار الفرصة لبيع املنتجات الطازجة مبا يف ذلك اللحوم والخرضوات التي تزرع
يف منطقة إدمنتون .قامئة األسواق املزارعني تتغري دامئا مع كل بدايه جديدة.
للحصول عىل قامئة الحالية ألسواق املزارعني أو املزيد من املعلومات اتصل بالهاتف  311أو راجع املوقع اإللكرتوين
ل Made Urban -
املوقع األلكرتوينwww.madeurban.com :

Callingwood Farmers’ Market
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مزارع

سوق املزارع ي بكالينغوود
األحد من الساعة  10صباحا إىل الساعة  3عرصا األربعاء
من الساعة  2ظهرا إىل الساعة  6مساء (مايو  -أكتوبر)
الهاتف780-487-8649 :

السبت من الساعة  8صباحا إىل الساعة  3عرصا
(عىل مدار السنة)
هاتف780-439-1844 :
العنوان10310 83 Avenue :

> www.callingwoodmarketplace.com
Farmers’ Market

South Common Farmers’ Market

املوقع األلكرتوين:

U-PICK FARMS

هذه املزارع تعمل فقط خالل أشهر الصيف والخريف ،ميكن ألي شخص أن
يذهب إىل هذه املزارع ،يدفع الثمن ويقوم باختيار الفواكه والخرضوات
الخاصة به الخذها اىل املنزل.
Prairie Gardens
Adventure Farm

يوميا (أبريل  -أكتوبر)
هاتف780-921-2272 :
املوقع األلكرتوين:

www.prairiegardens.org

Happy Acres U-Pick

األربعاء األحد )يونيو  -أكتوبر(
هاتف780-968-0099:
املوقع األلكرتوين:

www.happyacresupick.ca

Old Strathcona Farmers’ Market

سوق املدينه City Market Downtown

السبت من الساعة  9صباحا إىل الساعة  3عرصا
) City Hallعىل مدار السنة(
الهاتف780-429-5713 :
املوقع األلكرتوينwww.city-market.ca :

Edmonton Valley Zoo – Entrance Plaza

إدمنتون فايل زو  -إنرتانس بالزا
الثالثاء  12ظهرا  - 6:00مساء (يونيو  9 -سبتمرب)

املوقع األلكرتوينwww.osfm.ca :

السبت واألحد من الساعة  10صباحا إىل الساعة  4عرصا
(أبريل  -أكتوبر)
هاتف780-686-5882 :
املوقع األلكرتوينwww.southcommonmarket.ca :

Southwest Edmonton Farmers’ Market
هاتف780-686-5882 :

املوقع األلكرتوينwww.swefm.ca :

وجبات املجتمع

COMMUNITY MEALS

وجبات املجتمع هي قامئة بجميع االماكن والوكاالت يف إدمنتون التي توفر وجبات مجانية ملن
هم يف حوجة إليها.
املوقع األلكرتوينwww.edmontonsfoodbank.com > Community Meals :

THE EDMONTON FOOD BANK

بنك إدمنتون للطعام هو لسكان إدمنتون اللذين ال ميلكون ما يكفيهم لتناول الطعام وليس
لديهم املال لرشاء املواد الغذائية .يوفر بنك الطعام الغذاء مجانا ملن يحتاجون إليه.

هاتف780-425-4190 :
املوقع األلكرتوينwww. edmontonsfoodbank.com :

WECAN FOOD BASKET
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توفر سلة طعام ويكان الغذاء بأسعار معقولة ألولئك الذين يحتاجون إليها.

هاتف780-413-4525 :
املوقع األلكرتوينwww.wecanfood.com :

الطعام الربي

WILD FOOD

النباتات الصالحة لألكل .ميكن العثور عىل النباتات الصالحة لألكل عىل املروج وداخل منطقة
إدمنتون .ميكنك العثو ر عىل قامئة النباتات التي تنمو يف الربية يف منطقة ادمنتون وميكن أن
تؤكل عيل:
املوقع األلكرتوينwww.northernbushcraft.com > Wild edible plants :

الحياة الربية  /الصيد  /لوائح صيد األسامك .ميكنك مالحقة وصيد اللحوم أو األسامك خارج
حدود مدينة إدمنتون ولكن هناك قوانني صارمة.

لوائح الصيد أللربتا

Alberta Hunting Regulations

املوقع األلكرتوينwww.albertaregulations.ca > Alberta Hunting Regulations :

لوائح صيد األسامك أللربتا

Alberta Fishing Regulations

املوقع األلكرتوينwww.albertaregulations.ca > Alberta Fishing Regulations :

لوائح الصيد بنصب الفخ أللربتا

Alberta Trapping Regulations

املوقع األلكرتوينwww.albertaregulations.ca > Alberta Trapping Regulations :

DOGS, CATS & OTHER PETS

الكالب والقطط وغريها من الحيوانات األليفة
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من املعتاد يف كندا أن يكون للناس حيوانات أليفة يف منازلهم .تطالب
مدينة إدمنتون بأن يتم ترخيص جميع القطط والكالب سنويا ،وفقا
لالئحة رقم .(Bylaw #13145) 13145
من املهم التأكد من أن جميع الحيوانات األليفة يرشف عليها يف منازلهم .إذا وجدت
قط يف الخارج دون مالكه ،ميكنك أن تأخذه إىل مركز رعاية الحيوان والتحكم
( .)Animal Care and Control Centre 13550 - 163 St. NWإذا وجدت كلب دون
مالكه،اتصل بالهاتف  311ليك يتم التقاطه  .سيتم االحتفاظ بالحيوانات األليفة لفرتة محدودة
من الوقت حتى يلتقطها اصحابها .إذا تم التقاط الحيوانات األليفة (الكلب أو القط) من قبل
املالك ،فسيدفع املالك غرامة ماليه ويجب أن يقوم برتخيص الحيوان األليف .إذا كان الكلب أو
ألقط بحاله صحيه جيده ومل يتم التقاطه من قبل املالك يف غضون املهلة املحدده ،فإن مركز
رعاية الحيوان والتحكم سيحاول ايجاد منزل جديد له.
ال ميكن ترك الكالب تجري يف الخارج وهي حره دون قيد .يجب أن تكون عىل القيد يف الخارج
ما مل تكن يف امليدان املخصص للكالب وهي من دون القيود.
يجب عىل أصحاب الحيوانات األليفة التقاط والتخلص من أي فضالت ترتكها حيواناتهم األليفة
ومعرضني للغرامة املاليه إذا مل يفعلوا ذلك.
ملزيد من املعلومات حول اللوائح املتعلقة بالكالب والقطط والحيوانات األليفة األخرى:
الهاتف311 :
املوقع األلكرتوينwww.edmonton.ca > Pets :

للجدول الزمني لجمع املواد القابلة للتدوير وعناوين مخازن إعادة التدوير:
املوقع األلكرتوينwww.edmonton.ca > Garbage & Recycling :

ميكنك الحصول عىل اسرتداد نقدي للزجاجات الفارغة والعلب يف مستودع
التدوير .للعثور عىل مستودع بالقرب منك:
املوقع األلكرتوينwww.bcmb.ab.ca > Find a Depot :

WASTE MANAGEMENT & RECYCLING

تقوم املدينة بتدوير الورق ،والزجاج ،والكرتون ،واملعادن والبالستيك .إذا كنت
تعيش يف منزل أو منزل مزدوج أو منزل من ضمن اربعه وحدات ،استخدم كيس
أزرق للمواد القابلة للتدوير وسيتم جمعها من قبل املدينة جنبا إىل جنب مع
القاممة املنزلية الخاصة بك .إذا كنت تعيش يف شقة ،أو بيت يف املدينة ،ميكنك
املشاركة يف برنامج السله الزرقاء .ميكنك أيضا أن تأخذ املواد القابلة للتدوير إىل
واحدة من العديد من مستودعات إعادة التدوير تقع يف جميع أنحاء املدينة.

إدارة النفايات وإعادة التدوير

إدمنتون لديها واحد من أفضل برامج إعادة
التدوير ومعالجة النفايات يف العامل.
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التعلم يف إدمنتون

ميكنك تعلم اللغه األنجليزيه أو الفرنسيه،
أو تحسني مهارتك يف اللغه األنجليزيه أو
الفرنسيه من خالل املنظامت التاليه:

تعلم االنجليزيه

LEARNING ENGLISH
املقيمون الدامئون الجدد اىل كندا قد يخترب مستواهم يف اللغه
األنجليزيه من أجل الحصول عىل املستوى للغه الكنديه

.Canadian Language Benchmark (CLB) Level

املستوى الخاص بك يف ال  CLBسيحدد احالتك اىل واحد من العديد
من برامج اللغه األنجليزيه يف املدينه.

ملعرفة أي برنامج هو األفضل لك ،اتصل ب:

Language Assessment, Referral and
Counselling Centre (LARCC), Catholic
Social Services.
الهاتف780-424-3545 :

للحصول عىل برامج اللغه األنجليزيه والخدمات الحاليه بإدمنتون
أرجع اىلhttps://larcc.cssalberta.ca/Directory :

هذه بعض من املنظامت التي ميكن أن
تساعدك يف اللغة ااألنجليزيه أو الفرنسية

Northern Alberta Institute of
Technology (NAIT)

)معهد شامل ألربتا للتكنولوجيا (نيت
780-471-6248 :الهاتف
:املوقع ااأللكرتوين

www.nait.ca > Continuing Education
> English as a Second Language (ESL)
NorQuest College

كلية نوركويست
780-644-6000 :الهاتف
:املوقع األلكرتوين

www.norquest.ca> Programs &
Courses > English language

Edmonton Mennonite Centre for
Newcomers

مركز املينونايت بإدمنتون للقادمني الجدد
780-424-7709 :الهاتف
:املوقع ااأللكرتوين
www.emcn.ab.ca> Services
>Language Services

MacEwan University

جامعة ماكيوان
780-497-4000 :الهاتف
:املوقع األلكرتوين

www.macewan.ca/ESL

Indo-Canadian Women’s Association
Seniors Association of Greater
Edmonton
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رابطة كبار السن من إدمنتون الكربى
:املوقع األلكرتوين
www.mysage.ca> Need Help? >
Multicultural Programs

تعلم الفرنسيه
LEARNING FRENCH
Centre d’accueil et d’établissementEdmonton

:الهاتف
: #50, 8627 Rue Marie-Anne-Gaboury العنوان
www.lecae.ca :املوقع األلكرتوين
780-669-6004

Alliance Française

التحالف الفرنيس
780-469-0399 :الهاتف
www.af.ca > Edmonton :املوقع ااأللكرتوين

Solomon College

كلية سولومون
780-431-1515 :الهاتف
:املوقع األلكرتوين

www.solomoncollege.ca

University of Alberta – Faculty of
Extension

- جامعة ألربتا كلية اإلرشاد
780-492-3116 :الهاتف
:املوقع األلكرتوين

www.extension.ualberta.ca >
Programs & Courses

الرابطة النسائية الهندية الكندية
780-490-0477 :الهاتف
:املوقع األلكرتوين

www.icwaedmonton.org > Classes >
ESL Functional Literacy
Metro Continuing Education
(Edmonton Public Schools)

مرتو للتعليم املستمر (مدارس إدمنتون
)العامة
780-428-1111 :الهاتف
:املوقع األلكرتوين

www.metrocontinuingeducation.ca >
Language Institute > English

ASSIST Community Services Centre

مركز أسيست لخدمات املجتمع
780-429-3111 :الهاتف
:املوقع األلكرتوين
www.cafaedmonton.ca

Canadian Arab Friendship
Association of Edmonton

جمعية الصداقة العربية الكندية يف
إدمنتون
780-473-7214 :الهاتف
:املوقع األلكرتوين
www.cafaedmonton.ca

Cultural Connections Institute/The
Learning Exchange

 تبادل التعلم/ معهد االتصاالت الثقافية
780-944-0792 :الهاتف
www.cci-lex.ca :املوقع األلكرتوين
Edmonton Catholic Schools

مدارس إدمنتون الكاثوليكية
780-944-2000 :الهاتف
:املوقع األلكرتوين

www.ecsd.net> Programs > English as
a Second Language
Edmonton Immigrant Services
Association

جمعية إدمنتون لخدمات املهاجرين
780-474-8445 :الهاتف
:املوقع األلكرتوين

www.eisa-edmonton.org>Services
and Programs > English as a second
Language (ESL) class

التعليم العام يف ألربتا مجان ألي شخص دون سن ال
 ، 20ومبوجب القانون يجب عىل كل طفل دون سن
 16عاما الذهاب إىل املدرسة.
املوقع األلكرتوين www.education.alberta.ca

ميكنك االختيار من بني األنظمة املدرسية التالية
يف إدمنتون

التعليم العام

PUBLIC EDUCATION

Edmonton Public Schools

مدارس إدمنتون العامة متاحه ألي طفل بدأ من رياض
األطفال حتى الصف  .12هناك مدارس يف جميع أنحاء
املدينة وواحده يف منطقتكم السكنيه .توفر مجموعة
واسعة من الربامج وجميع االحتياجات التعليمية
لألطفال يف سن املدرسة.
الهاتف780-429-8000 :
املوقع األلكرتوينwww.epsb.ca :
Centre High Campus
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مركز الثانوي االعايل يقع وسط املدينه ،وهو مدرسه
ثانويه فعاله لطالب السنة الرابعة والخامسة من املرحله
الثانويه توفر الدروس األكادميية واملهنية ذات الصلة.
الهاتف780-425-6753 :
املوقع األلكرتوينwww.centrehigh.epsb.ca :
Edmonton Catholic Schools

تقدم مدارس إدمنتون الكاثوليكية تعليام كاثوليكيا
لألطفال بدأ من رياض األطفال حتى الصف الثاين عرش
يف كل األحياء السكنيه بإدمنتون
الهاتف780-441-6000 :
املوقع األلكرتوينwww.ecsd.net :

Cardinal Collins High School
Academic Centre

يقع يف شامل رشق إدمنتون  ،وهو مركز جديد ملدارس
ادمنتون الكاثوليكية مينح طرق بديلة لطالب السنة
الرابعة والخامسة من املرحله الثانويه يف جميع
أنحاء إدمنتون الكامل املدرسة الثانوية ،باإلضافة إىل
الشهادات ،الدبلومات ،اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية،
والعديد من الربامج األخرى
الهاتف780-944-2002 :
املوقع ااأللكرتوينwww.cardinalcollins.ecsd.net :
Francophone School Board

مجلس املدارس للناطقني بالفرنسيه يوفر الفرنسية كلغة
أوىل لتعليم األطفال الناطقني بالفرنسيه.
الهاتف780-468-6440 :
املوقع األلكرتوينwww.en.centrenord.ab.ca :

املدارس الخاصة

PRIVATE SCHOOLS

هناك العديد من املدارس الخاصة التي تقدم مجموعة
متنوعة من الخيارات التعليمية لطالب رياض األطفال
حتى الصف الثاين عرش يف إدمنتون .املدارس الخاصة
غالبا ما تقدم تخصصات يف مواضيع مختلفة
الهاتف780-427-7235 :
املوقع األلكرتوين:
> www.education.alberta.ca > Education

Parents > School Choice > Private Schools

ما بعد التعليم الثانوي

NorQuest College

توفر كلية نوركويست برنامج رفع املستوى للمدرسة
 POST-SECONDARY EDUCATIONالثانوية ،دبلوم ما بعد الثانوية وبرامج الشهادات
وأكرث من ذلك بكثري .ولد أكرث من نصف طالب نورك
إدمونتون لديها بعض من أفضل الجامعات والكليات
ويست خارج كندا ،وميثلون  87بلدا .بالنسبة للطالب
يف أمريكا الشاملية.
من السكان األصيل ي ،كلية نوركويست لديها خدمات
Athabasca University
للطالب تشمل مستشارين التعليم  ،الشيوخ وغرفة
جامعة أثاباسكا .احصل عىل مجموعة واسعة من
ملامرسة الشعائر.
عىل
املواضيع شهادة جامعية ،دبلوم ،أو شهادة من
الهاتف780-644-6000 :
البعد أو التعلم عرب اإلنرتنت
املوقع األلكرتوينwww.norquest.ca :
الهاتف1-800-788-9041 :
Northern Alberta Institute of
املوقع األلكرتوينwww.athabascau.ca :
Concordia University College

كلية كونكورديا الجامعية ،مانحه للشهادة الجامعية
يف تعليم الفنون الليربالية املسيحية وتديرها الكنيسة
اللوثرية يف كندا
The Lutheran Church of Canada
الهاتف780-479-8481 :

املوقع األلكرتوينwww.concordia.ab.ca :

King’s University College

كلية كنج الجامعية توفر تعليام مسيحيا مع شهادة
بكالوريوس معتمدة بالكامل يف الفنون والعلوم
اإلنسانية واملوسيقى والعلوم االجتامعية.
الهاتف780-465-3500 :
املوقع األلكرتوينwww.kingsu.ca :
MacEwan University

جامعة ماكيوان جامعة معتمدة بالكامل متنح
مجموعة واسعة من الشهادات والدبلومات وسط بيئة
مريحة عىل أماكن متعدده للحرم الجامعي يف جميع
أنحاء إدمنتون.
الهاتف780-497-5040 :
املوقع األلكرتوينwww.macewan.ca :

)Technology (NAIT

معهد شامل ألربتا للتكنولوجيا (نيت) يوفر درجات، ،
ودبلومات ،وشهادات يف أكرث من  200برنامج ،ويركز
عىل املهن والحرف الفنية.
الهاتف780-471-6248 :
املوقع ااأللكرتوينwww.nait.ca :
University of Alberta

جامعة ألربتا ( )U of Aواحدة من أكرب الجامعات
البحثية يف كندا ،واملعرتف بها يف جميع أنحاء العامل
لجودة التعليم.
الهاتف780-492-3111 :
املوقع األلكرتوينwww.ualberta.ca :
University of Alberta - Campus
Saint-Jean

جامعة ألربتا  -الحرم الجامعي سان جان للربامج
الناطقة بالفرنسية عىل مستوى الجامعة
الهاتف780-465-8700 :
املوقع األلكرتوين:

www.ualberta.ca/en/campus-saint-jean

University of Alberta - Centre
collégial de l’Alberta

جامعةألربتا مركز كوليجيال دي ألربتا للربامج الناطقة
بالفرنسية عىل مستوى الكلية
الهاتف780-492-0418 :
املوقع األلكرتوين:
www.ualberta.ca/campus-saint-jean/

programmes/programmes-collegiaux

التعليم املستمر

إدمنتون لديها بعض من
أفضل الجامعات والكليات
يف أمريكا الشاملية.

CONTINUING EDUCATION

أثناء العمل هناك العديد من الفرص للحصول عىل
التعليم واتخاذ دورات فردية بدوام جزيئ.
University of Alberta Extension

جامعة ألربتا  -كلية اإلرشاد
الهاتف780-492-3116 :
املوقع األلكرتوين :

& www.extension.ualberta.ca > Programs
Courses > Adult & Continuing Education

Metro Continuing Education
)(Edmonton Public Schools

مرتو للتعليم املستمر (مدارس إدمنتون العامة)
الهاتف780-428-1111 :
املوقع األلكرتوين:
www.metrocontinuingeducation.ca
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)SOCIAL INSURANCE NUMBER (SIN

رقم التأمني االجتامعي
قبل أن تتمكن من العمل يف كندا ،تحتاج إىل رقم التأمني االجتامعي ( .)SINال  SINهو تسجيل
الحكومة الكندية ورقم الهوية . .يجب تقديم رقم التأمني الشخيص  SINالخاص بك إىل صاحب
العمل.يف معظم الحاالت ،ليس املطلوب منك إعطاء ال  SINالخاص بك ألي شخص آخر .ملعرفة
كيفيةالحصول عىل رقم التأم ي التأمني االجتامعي أو من يجب أن تعطي ال  SINالخاص بك ،اتصل
بخدمة كندا Service Canada
الهاتف1-800-206-7218 :
املوقع األلكرتوينwww.servicecanada.gc.ca >Social Insurance Number :
ALBERTA EMPLOYMENT STANDARDS

قاعدة املعايري والنظم للتوظيف بألربتا

يجب عىل جميع أصحاب العمل اتباع قواعد العمل يف مكان العمل .وتشمل هذه القواعد الحد األدن
لألجور التي ميكن دفعها ،وساعات العمل ،وإجازة األمومة والوالدين ،والعطالت العامة واجر العطالت،

وساعات العمل اإلضايف واألجر ،والعطله ،وإنهاء الخدمة ،وغري ذلك .ملعرفة املزيد عن قاعدة املعايري
والنظم للتوظيف بألربتا:
الهاتف780-427-3731 :
املوقع األلكرتوينwww.work.alberta.ca > Employment Standards :

البحث عن وظيفه

FINDING A JOB

 The City of Edmontonمدينة إدمنتون

تقدم مدينة إدمنتون مجموعة واسعة من الوظائف لجميع مستويات املهارة والتعليم .قم بزيارة املوقع
وظائف مدينة إدمنتون محور املواهب The City of Edmonton Jobs – Talent Hub
لتحصل عىل قوائم الوظائف ،استامرة الطلب عىل اإلنرتنت وتعليامت حول طرق أخرى لتقديم طلب
للحصول عىل وظائف مع مدينة إدمنتون .ميكنك أيضا الحصول عىل املصادر لفئات الوظائف بادمنتون
ندوات مفيدة عىل شبكة اإلنرتنت نصائح يف التقديم الوظيفي وصفحه مفيدة جدا ونشطة عىل الفيسبوك
وموقع عىل شبكة اإلنرتنت.
الهاتف311 :
املوقع األلكرتوينwww.edmonton.ca >Jobs – Talent Hub :

EMPLOYMENT & JOB
SEARCH ASSISTANCE
FOR NEWCOMERS

إمبلومينت اند جوب سريش
اسيستانس فور نيوكمرس
التوظيف واملساعدة يف البحث
عن عمل للوافدين الجدد

 Catholic Social ServicesImmigration and Settlement
Service

Accès-Emploi

الهاتف780-490-69755 :

املوقع األلكرتوين:

www.accesemploi.net

ASSIST Community Services
Centre

كاثوليك سوشيل سريفسس  -إميجرشن اند
ستلمنت رسفيس
مركز الخدمات االجتامعيه الكاثوليكيه -
الهاتف780-644-2827 :
خدمات الهجره واالستقرار   
املوقع األلكرتوينwww.norquest.ca :
الرعاية
مجال
التدريب والخربة العملية يف
Welcome Centre for Immigrants
الصحية للمهاجرين والالجئني  
ولكم سنرت فور إميجرنتس
الهاتف:

780-424-3545

www.cssalberta > Programs by Service
> Immigration and Settlement Service

Edmonton Region Immigrant
Employment Council

إدمنتون رجيون إمجرنت إمبلومينت
كونسيل

مجلس توظيف املهاجرين مبنطقة إدمنتون
أسيست كوميونتي رسفيس سنرت
برامج وخدمات لدعم املهاجرين لالندماج يف
مركز خدمات للمجتمع ملساعدة ودعم الوافدين سوق العمل املحيل
الجدد يف كل جانب من جوانب البحث عن عمل الهاتف780-497-8866 :

الهاتف:

780-429-3111

املوقع األلكرتوين:

www.assistcsc.org/en

Bredin Centre for Learning

بردين سنرت فور لريننغ
مركز بريدين للتعلم يساعد املهنيني
املدربني دوليا واصحاب الحرف اليدويه
ملعادة دخول مهنتهم يف كندا؛ وبرنامج
للقادمني الجدد ليصبحوا رواد أعامل.

الهاتف780-425-3730 :

املوقع األلكرتوينwww.bredin.ca :

نوركويست كولج كرير سريفسس

كلية نوركويست للخدمات املهنية املشورة
والتوجيه يف إعداد السرية الذاتية

املوقع األلكرتوين:

للوافدين الجدد الناطقني بالفرنسيه

NorQuest College Career
Services

املوقع األلكرتوينwww.eriec.ca :

Edmonton Mennonite Centre
for Newcomers - Career Services
Information

مركز الرتحيب باملهاجرين
يساعد الوافديني الجدد إىل كندا الذين يبحثون عن
وظيفه.

الهاتف:

780-462-6924

املوقع األلكرتوينhttp://wciedmonton.ca :

— HUMAN SERVICES
ALBERTA WORKS

هيومان سريفيسز  -ألربتا وركس

تقدم مقاطعة ألربتا فرص العمل ،والتدريب
والخدمات املهنية مثل املعارض الوظيفية،
وورش العمل املهنية ،ومصادر البحث عن عمل،
والورش ألصحاب العمل يف املواقع التالية يف
إدمنتون :
املوقع األلكرتوين:

> www.humanservices.alberta.ca
Employment and Career Resources

إدمنتون منونايت سنرت فور نيوكمرس
 كرير سريفسس إنفورمشنالعمل يف ألربتا Working in Alberta
مركز املينونايت بإدمنتون للوافدين الجدد -

معلومات الخدمات املهنية
يساعد القادمني الجدد يف كل جانب من
جوانب البحث عن عمل .يقدم برنامج متكامل
للمهندسني والتقنيني املدربني دوليا
الهاتف780-424-7709 :
املوقع األلكرتوينwww.emcn.ab.ca :

املوقع األلكرتوين:

> www.humanservices.alberta.ca
Programs & Services . Financial Support
. Alberta Works

مركز أرقاييل

Argyll Centre

الخدمات متوفرة باللغتني اإلنجليزية
والفرنسية.
الهاتف780-644-2827 :
العنوانArgyll Centre :
Gateway Boulevard – 6325
)Canada Place (Central

كندا بليس (سنرتال)

أكشاك الوظائف فقط ،ال تتوفر خدمة شخصية
العنوانMain Floor :
Jasper Avenue 9700

)City Centre (Central

سيتي سنرتال (سنرتال)
الهاتف780-415-4900 :
العنوانMain Floor :
Street 105 – 10242

*)Northgate Centre (North

نورث غيت سنرت (نورث)

الخدمة بالحضور شخصيا فقط
الهاتف780-415-9831 :
العنوان,Northgate Centre 2050 :
Avenue 137 – 9499

)Meadowlark Mall (West

ميدوالرك مول (ويست)

الهاتف780-415-8116 :
العنوانMeadowlark Shopping 120 :
Centre, 15710 – 87 Avenue
)Westcor Building (West

ويستكور بيلدينغ (ويست)

الهاتف780-415-6500 :
العنوانWestcor Building ,200 :
12323 - Stony Plain Road
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الخدمات الصحية والطبية

تأمني الرعاية الصحية أللربتا
تقدم خدمات الرعاية الصحية يف إدمنتون من قبل خدمات ألربتا
 .Alberta Health Servicesيجب عىل كل فرد من أفراد عائلتك أن يكون مسجال مع Alberta Health
ويقدم البطاقة الصحية الشخصية للموظفي ألربتا لتلقي الخد مات الصحية .للتسجيل يف :Alberta Health
املوقع األلكرتوين:
www.health.alberta.ca > Health Care Insurance > Register for AHCIP

رابط الصحة أللربتا

Alberta Health Link

رابط الصحة  Health Linkهو خدمة هاتف عىل مدار  24ساعة للحصول عىل املشورة الصحية واملعلومات- .
ميكنك االتصال هنا للتحدث إىل ممرضة مسجلة ذات خربة أو أخصائيي أخر من الرعاية الصحية حول أي مخاوف
صحية لديك ،أو للحصول عىل معلومات حول أي مواضيع صحية ،وخدمات الرعاية الصحية ،وأطباء األرسة قابلون
ملرىض جدد ،وأكرث ذلك .رابط الصحة  Health Linkميكن أن يوفر املرتجمني يف  120لغة.
الهاتف1-866-408-5465 or 780-408-5465 :
املوقع األلكرتوينwww.myhealth.alberta.ca :

الحصول عىل طبيب أسنان

ال يدفع التأمني الصحي يف ألربتا مقابل العناية باألسنان .يتلقى معظم الناس رعاية األسنان من عيادات
األسنان الخاصة .بعض برامج/خطط التأمني الخاصة أو للموظفني تدفع مقابل بعض خدمات طب
األسنان .إذا مل يكن لديك واحدة من هذه الخطط التأمينية يجب أن تدفع لخدمات األسنان الخاصة بك.
للحصول عىل طبيب أسنان ،ميكنك أن تبحث " "find a dentist in Edmontonعىل شبكة
ااالنرتنت.

خدمات طب األسنان منخفضة التكلفة
Boyle McCauley Health Centre - Dental Clinic

مركز بويل مكو ىل الصحي عيادة طب األسنان
خدمات لألشخاص الذين يعيشون يف شارع بويل  ،Boyle Streetمكو ىل  ،McCauleyومناطق نوروود
 .Norwoodقد يتم تخفيض الرسوم بناء عىل دخلك.
لتحديد موعد ،اتصل هاتفيا780-421-7333 :
وهناك عيادتان تدريبيتان يف إدمنتون تقدمان رعاية أسنان منخفضة التكلفة لالفراد .يتم توفري الخدمات
من قبل طالب
وهناك عيادتان تدريبيتان ف طب األسنان تحت إرشاف طبيب األسنان مسجل و خبري
NAIT Dental Clinic

University of Alberta Dental Clinic

هاتف780-471-7786 :

يونيفريستي أوف ألربتا دنتال كلينك
هاتف780-407-5550 :
ااملوقع األلكرتوين:

نيت دنتال كلينك

املوقع األلكرتوين:

www.nait.ca > Dental Clinic

> www.dentistry.ualberta.ca

patient care

الحصول عىل طبيب العائله

للحصول عىل الطبيب الذي يقبل املرىض الجدد ،ميكنك البحث عن
طريق الرمز الربيدي أو الجنس أو اللغة من خالل:
املوقع األلكرتوينwww.edmontonareadocs.ca :
PRIMARY CARE NETWORKS

شبكة أنظمة الرعايه األوليه

ميكنك أيضا الرجوع اىل شبكة أنظمة الرعاية األولية ( )PCNمنطقتك لالتصال بنظام الرعاية الصحية
والحصول عىل طبيب .تجمع  PCNsأطباء محليني وغريهم من أخصائيي الرعاية الصحية معا لتوفري
رعاية شاملة للمرىض .قم بزيارة املوقع اإللكرتوين الخاص ب ال PCN-املحيل للحصول عىل طبيب
يف منطقتك الذين يقبل مرىض جدد ،ملعرفة ما إذا كانوا يستقبلون مرىض بدون موعد سابق ،ومعرفة
خدماتهم األخرى.

Edmonton North PCN

إدمنتون نورث بسن

هاتف780-473-7131 :

ااملوقع األلكرتوينwww.enpcn.com :

Edmonton Oliver PCN

إدمنتون أوليفر بسن

هاتف780-701-5393 :

ااملوقع األلكرتوينwww.edmontonoliverpcn.com :

Edmonton Southside PCN

إدمنتون ساوث سايد بسن

هاتف780-395-2626 :

ااملوقع األلكرتوين:

www.edmontonsouthsidepcn.ca

Edmonton West PCN

إدمنتون وست بسن

هاتف780-702-6860 :

ااملوقع األلكرتوين:

www.edmontonwestpcn.com
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يف حالة املشاكل الصحية الغري عاجله،
حدد موعدا مع طبيب العائلة أو
اذهب إىل عيادة االستقبال

HOSPITAL EMERGENCY SERVICES

خدمات الطوارئ يف املستشفيات
للحاالت الطارئة التي تهدد الحياة استدعي سيارة إسعاف
أو اذهب مبارشة إىل أقرب قسم للطوارئ
هاتف 911 :لسيارة اإلسعاف.
مواقع املستشفيات
غرب ادمنتون

HOSPITAL LOCATIONS

West Edmonton

Misericordia Hospital
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ميرسيكورديا هوسبيتال

هاتف780-735-2000 :
العنوان16940 – 87 Avenue :

شامل رشق ادمنتون

Northeast Edmonton

جنوب رشق إدمنتون

Southeast Edmonton

Grey Nuns Community Hospital

قراي ننس هوسبيتال

هاتف780-735-7000 :
العنوان1100 Youville Drive West :

جنوب غرب إدمنتون

عيادات االستقبال

ميكنك الذهاب إىل عيادة االستقبال لرؤية الطبيب دون موعد إذا مل يكن لديك طبيب األرسة أو ال
ميكن أن تنتظر موعد.

Dominion Medical Centres

Medicentres

مراكز دومينيون الطبية لديها ثالثة عيادات
لالستقبال جنوب ادمنتون .ميكنك األتصال
هاتفيا ملعرفة أوقات االنتظار.
املوقع األلكرتوينwww.dominionhc.com :

مديسنرتس لديها العديد من العيادات االستقبال
ادمنتون .للعثور عىل أحدها بالقرب منك،أرجع
اىل اىل:
املوقع األلكرتوين:

Century Park
هاتف780-436-0020 :

Locations

Northeast Community Health Centre

Southwest Edmonton

سنشوري بارك

هاتف780-342-4000 :

University of Alberta Hospital and
Stollery Children’s Hospital

ماكتغارت

نورث ايست كوميونتي هلث سنرت

العنوان14007 – 50 Street :

وسط ،شامل رشق ادمنتون

Central, Northeast Edmonton
Royal Alexandra Hospital

رويال أليكساندرا هوسبيتال

هاتف780-735-4111 :
العنوان10240 – Kingsway Avenue :

يونيفريستي أوف ألربتا هوسبيتال اند
ستولري جيلدرن هوسبيتال
هاتف780-407-8822 :
العنوان 8440 – 112 Street:

WALK-IN CLINIC

Mactaggart
هاتف780-801-1220 :

بارسونز

هاتف:

Parsons
780-801-3360

www.medicentres.com> Clinic

Other Walk-In Clinics

عيادات إستقبال أخرى

للمزيد من عيادات االستقبال يف ادمنتون ابحث
يف قوقل

Edmonton walk-in clinics

مراكز الصحة العامة

PUBLIC HEALTH CENTRES

توفر مراكز الصحة العامة املعلومات الصحية والخدمات الصحية األخرى للمجتمع .وتشمل هذه
التحصينات ،والرعاية السابقة للوالدة ورعاية الطفل حديث الوالده  ،ومجموعة متنوعة من عيادات
الصحه والعافية .كام توفر مراكز الصحة العامة معلومات عن أشياء مثل مقعد السيارة لسالمة الرضع
واالستخدام السليم لخوذة الدراجات .
مواقع مراكز الصحة العامة Public Health Centre Locations

بوين دون

نورث ايست

Bonnie Doon
هاتف780-342-1520 :
العنوان8314 – 88 Avenue :

North East
هاتف780-342-4020 :
العنوان14007 – 50 Street :

Northgate
هاتف780-342-2400 :
العنوانSuite #2020 :
Northgate Centre
9499 – 137 Avenue

Twin Brooks
هاتف780-342-1560 :
العنوان1110 – 113 Street :

نورث قيت

ايست إدمنتون

توين بروكس

وست جاسرب بليس

West Jasper Place
هاتف780-342-1234 :
العنوان9720 – 182 Street :

East Edmonton
هاتف780-342-4719 :
العنوان 7910 – 112 Avenue :

وودكروفت

Millwoods
هاتف780-342-1660 :
العنوان 7525 – 38 Avenue

رثرفورد

ملوودز

Woodcroft
الهاتف 780-342-1600 :
العنوان 13221 – 115 Avenue :
Rutherford
الهاتف 780-342-6800 :
العنوان 11153 – Ellerslie Road:

)MULTI-CULTURAL HEALTH BROKERS CO-OPERATIVE (MCHB

تعاونية وسطاء الصحة متعددي الثقافات

( )MCHB

تقدم ( )MCHBالدعم لألرس املهاجرة والالجئة .لديهم العديد من الربامج والخدمات التي تركز عىل صحة األرس
الشابة كام تساعد  MCHBاألرس الجديدة الوافدة التي أصبحت تتوقع مولودا ومساعدة الوافدين الجدد عىل
الوصول إىل الخدمات الصحية بلغتهم الخاصة بطريقة مناسبة ثقافيا.
الهاتف780 423-1973 :
العنوان9538 – 107 Avenue :
املوقع األلكرتوينwww.mchb.org :
COMMUNITY MENTAL HEALTH CLINICS
( )ALBERTA HEALTH SERVICES

عيادات الصحة العقلية املجتمعية (الخدمات الصحية يف ألربتا)

خدمات للبالغني الذين يعانون من مرض عقيل مزمن وشديد.
ألهاتف780-342-7600 :
املوقع األلكرتوين:

www.albertahealthservices.ca > Information For > Patients & Families > Addiction
and Mental Health

CRISIS SUPPORT CENTRE – 24-HOUR CRISIS SUPPORT LINE

مركز دعم األزمات خط دعم األزمات عىل مدار  24 -ساعة

يقدم مركز دعم األزمات الدعم الفوري لألشخاص الذين يعانون من أزمة .فهو يساعد الناس عىل التعامل مع
ضغوط الحياة اليومية والحاالت التي ال ينبغي ألحد أن مير بها لوحده ،مثل االنتحار واالعتداء الجنيس والعنف
العائيل ،وضغوط العمل ،واملشاكل املالية ،واإلدمان ،وما إىل ذلك .عن طريق الهاتف ،شخصيا ،وعىل شبكة
اإلنرتنت فهم دامئا موجودون.
ألهاتف780-482-(HELP) 4357 :
املوقع األلكرتوينwww.crisissupportcentre.com :
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تقديم

املشورة COUNSELING

تقدم مدينة إدمنتون التقييم واالستشارات قصرية املدى .تحدث بشكل خاص مع أخصايئ املخاوف من
الضغوط اليومية ،والعالقات ،والتحديات األرسية واالبويه مبا يف ذلك االعتداء أو العنف األرسي - .سيقدم
املوظفون املعلومات واإلحالة والدعم القصري املدى مثل تقديم املشورة الفردية أو الجامعية املالمئه.
اتصل هاتفيا لتحديد موعد .ساعات العمل من الساعة  8:30صباحا حتى  4:30مساء ،من ااالثنني إىل
الجمعة .تتوفر مواعيد مسائية ولكن محدوده.
الهاتف 780-496-4777 :
العنوانCircle Square 11808 – St. Albert Trail :
املوقع األلكرتوينwww.edmonton.ca > Counselling Services :
)211 Edmonton (The Support Network

 211إدمنتون (شبكة الدعم)

یمكنك االتصال بالرقم  211والتحدث إلی األشخاص الذین یقدمون مساعدة مجانیة ملشاكل الحیاة.
ميكنهم مساعدتك عندما تكون يف أزمة أو محنة .الخدمة متوفره  24ساعة يف اليوم .األشخاص الذين
تتحدث معهم عىل الهاتف ال تحكم عليك .يستمعون ويعطوك معلومات عن خدمات الدعم األجتامعي
املتوفره من خالل العديد من الوكاالت ف إدمنتون 211 .إدمنتون ميكن أن تساعدك عىل الحصول عىل:
• االحتياجات األساسية (الغذاء وامللبس واملأوى والدعم املايل)
• مصادر التوظيف
• دعم األبوة واألمومة
• مجموعات املشورة  /الدعم
• الرعاىة الصحية
• خدمات قانونية
• وأكرث بكثري...
الهاتف 211 :
املوقع األلكرتوينwww.211edmonton.com :

خدمات األطفال والشباب

CHILDREN AND YOUTH SERVICES

معرفة ما هي االنشطه والفرص املتاحة لألطفال والشباب يف إدمنتون

Child Friendly Edmonton

إدمنتون مدينه ودوده لطيفه مع الطفل
املوقع األلكرتوين:

www.edmonton.ca > Programs & Services > Children,
Kids, Youth >Child Friendly Edmonton

Youth Services Directory map

خريطة دليل خدمات الشباب

اانقر عىل الخدمات املوجودة عىل الجانب األمين للحصول عىل ما
تبحث عنه
املوقع األلكرتوين:

www.edmonton.ca > Programs & Services > Children,

Kids, Youth > YouthPrograms > Youth Services Directory

برنامج زيارة الشباب

Youth 124 124

برنامج إيجايب وممتع ،وبناء للمهارات ف منطقة إنغلوود
 Inglewoodللشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني
12 - 17سنة.
الهاتف 780-944-7421 :
املوقع األلكرتوين:

www.edmonton.ca > Programs & Services > Children,

Kids, Youth > Youth Programs > 124 Youth Program

قادة تحت التدريب

Leaders in Training

برنامج القيادة الصيفي للشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني
 13 - 17سنة.
الهاتف 780-944-7421 :
املوقع األلكرتوين:

www.edmonton.ca > Programs & Services > Children,

Kids, Youth > Youth Programs > Leaders in Training

برنامج زيارة للشباب الصاعد

Rising Youth

يشارك الشباب من املجتمعات الجديدة والناشئة يف برامج الرتفيه
واملواطنة والقيادة وتنمية املهارات داخل إدمنتون.
الهاتف 780-944-7421 :
املوقع األلكرتوين:
www.edmonton.ca > Programs & Services > Children,
Kids, Youth > Youth Programs > Rising Youth

برامج الشباب الصيفيه

Summer Children’s Programs

برامج األطفال الصيفية

برامج زياره ترفيهية لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  12و 6

عاما
املوقع األلكرتوين:

> www.edmonton.ca > Activities, Parks & Recreation
Playgrounds and Spray Decks

Summer Programs

برامج زياره ،وورش عمل لتعلم لوح التزلج واملناسبات الخاصة
للشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  12 - 17سنة .
الهاتف 780-944-7421 :
املوقع األلكرتوين:

www.edmonton.ca > Programs & Services > Children,

Kids, Youth > YouthPrograms > Summer Programs

Fall, Winter and Spring Drop-In Programs

برامج زياره يف الخريف ،الشتاء ،والربيع

برامج زياره ترفيهية لألطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني  12و 6

عاما
املوقع األلكرتوين:

www.edmonton.ca > Activities, Parks & Recreation

>Courses and Programs > Drop-in Community Programs
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تقدم العديد من املنظامت املجتمعية خدمات وبرامج لألطفال والشباب .هذه
القليل منها فقط
رعاية الطفل

CHILD CARE

ترك األطفال دون سن  12سنة وحدهم يف املنزل ميكن اعتباره إهامل مبوجب قانون ألربتا.
إدمنتون لديها العديد من مراكز رعاية االطفال ،وبرامج الرعاية بعد املدرسة واملنازل األرسية لرعاية االطفال .يجب أن يدفع االفراد من أجل
أن يكون أطفالهم يف مراكز رعاية االطفال .إذا كانت عائلتك لديها دخل منخفض ،قد تكون مؤهال للحصول عىل إعانة للمساعدة يف دفع
تكاليف رعاية الطفل.

للحصول عىل معلومات حول إعانات رعاية الطفل:
هاتف780-427-0958 :

ويجب أن تكون جميع مرافق رعاية الطفل يف ألربتا مرخصة وتحت إرشاف عاملني مدربني
املوقع األلكرتوين:

www.humanservices.alberta.ca > Programs & Services > Family & Community > Child Care > Child Care Lookup Tool

Edmonton Boys and Girls Clubs
Big Brothers Big Sisters

نوادي إدمنتون للفتيان والفتيات األخوان االكرب
األخوت االكرب
هاتف780-424-8181 :

املوقع األلكرتوينwww.bgcbigs.ca :

)YMCA (Young Men’s Christian Association
)
( YMCA

جمعية الشبان املسيحية

الصحة ،والتعليم ،والخدمات االجتامعية ،والرتفيه لالفراد من جميع
املعتقدات.
هاتف780-428-9469 :
املوقع األلكرتوينwww.northernalberta.ymca.ca: :

)YWCA (Young Women’s Christian Association

( YWCAجمعية الشابات

املسيحيات)

متكني وتعزيز الفتيات ،ومنع العنف ،واملجتمعات الصحية ،وبرامج
القيادة النسائية .يخدم الناس من جميع املعتقدات.
هاتف780-428-9469 :
املوقع األلكرتوينwww.ywcaofedmonton.org :
)Youth Emergency Shelter Society (YESS

جمعية مأوى الطوارئ للشباب

()YESS

توفر املأوى للشباب الذين يحتاجون إىل مكان آمن للجوء إليه،
ويساعدهم عىل الحصول عىل املشورة يف ما يخص اإلدمان،
واملنارصه يف الدعوات القانونية ،أو الخدمات اإلنسانية ،ودعم
املشاكل
الصعبة األخرى.
هاتف780-468-7070 :
املوقع األلكرتوينwww.yess.org :

خدمات الدعم

خدمات وبرامج كبار ألسن
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SENIORS SERVICES & PROGRAMS

SUPPORT SERVICES

وقف إساءة معاملة املسنني

Stop Elder Abuse
780-471-1122 :هاتف

:املوقع األلكرتوين

www.catholicsocialservices.ab.ca > Find
Services by Location > Edmonton > Elder
Abuse Resource and Supports (EARS) Program

:املوقع األلكرتوين

www.edmonton.ca > Programs & Services > for
Seniors > Support Services > Stop Elder Abuse

Northgate Lions Seniors Recreation Centre

مركز ليونز نورثقيت للرتفيه لكبار السن

780-496-6969 :هاتف

:املوقع األلكرتوين

www.edmonton.ca > Programs & Services >
For Seniors > Senior’s Centres

SAGE Seniors Association
SAGE

جمعية كبار السن
توفر الدليل لخدمات كبار السن
780-423-5510 :هاتف

www.mysage.ca

:املوقع األلكرتوين

Edmonton Seniors Coordinating
Council (ESCC)
)ESCC(

مجلس تنسيق كبار السن بإدمنتون
780-423-56355 :هاتف
:املوقع األلكرتوين

www.seniorscouncil.net

Spring-cleaning, snow shovelling
help for seniors

 وجرف الثلوج،مساعدة كبار السن يف نظافة الربيع
311 :هاتف

:املوقع األلكرتوين

HOUSING

ألسكن

برامج املنح السكنية

Housing Grant Programs
311 :هاتف
Alberta Senior Citizens Housing
Association

جمعية إسكان املسنني بألربتا
:املوقع األلكرتوين

www.ascha.com

Operation Friendship Seniors
Society (inner city)

مرشوع جمعية الصداقة لكبار السن
)(وسط املدينة

780-408-2955 :هاتف

www.ofss.org

:املوقع األلكرتوين

SAGE Seniors Association
SAGE

جمعية كبار السن

www.edmonton.ca > Programs & Services > for
Seniors > Help Around the Home

Housing Information Services

Relationship with Your Adult
Children Drop-in

780-701-9018 :هاتف

الزياره مبا يخص العالقة مع ابنائك البالغيني

780-944-5447 :هاتف

Central Lions Senior Citizens
Recreation Centre

مركز ليونز املركزي لرعاية كبار السن

780-496-7369 :هاتف

:املوقع األلكرتوين

www.edmonton.ca > Programs & Services >
For Seniors > Senior’s Centres

خدمات معلومات السكن
:املوقع األلكرتوين

www.mysage.ca > Need Help? Housing
Information

T R A N S P O RTAT I O N F O R S E N I O R S
Parking Placards for Persons
with Disabilities

مواقف السيارات لألشخاص ذوي
اإلعاقة
:املوقع األلكرتوين

www.servicealberta.ca > Drivers/
Vehicles > Parking for Persons
with Disabilities
Society of Seniors Caring
About Seniors

جمعية كبار السن املهتمون بكبار
السن
780-465-0311 :هاتف
www.sscas.com :املوقع األلكرتوين

النقل لكبار السن

Edmonton Transit System (ETS)

خدمة النقل العام إلدمنتون
311 :هاتف
:املوقع األلكرتوين

)ETS(

www.edmonton.ca > Programs &
Services > For Seniors > ETS
(Edmonton Transit System)
Disabled Adult Transit Service
(DATS)

)DATS(

خدمة النقل للمعاق البالغ
780-496-4567 :هاتف
:املوقع األلكرتوين

SENIORS CENTRES / GROUPS

: مثل، فام فوق55 اتصل بوكاالت مستقله للخدمات املقدمة ف منطقتك لكبار السن
 وإصالح املنازل وخدمات ساحة الفناء،• املساعدة داخل املنزل
• برامج الصحة واللياقة البدنية والرتفيه
• خدمات التوعية؛ الدعم شخص لشخص
• األنشطة والنوادي االجتامعية

www.edmonton.ca > Programs & Services > For Seniors > Senior’s Centres :املوقع األلكرتوين

Central Edmonton وسط ادمنتون

South Edmonton جنوب ادمنتون

مركز إدمنتون لكبار السن من السكان االصليني

جمعية ميلوودز لكبار السن

Edmonton Aboriginal Seniors Centre
780-342-8625 :هاتف

Edmonton Seniors Centre

مركز إدمنتون لكبار السن

780-342-8625 :هاتف

www.edmonton.ca > Programs &
Services > For Seniors > ETS
(Edmonton Transit System) > DATS
Program and Services

Jewish Seniors Citizen’s Centre

جمعية األيدي املساعدة يف منط
الحياة لكبار السن
780-450-2113 :هاتف
www.lhhsa.org :املوقع األلكرتوين

Senior Citizens Annual Passes

Operation Friendship Seniors Society

Operation Friendship Seniors
Society (inner city)

www.edmonton.ca > Programs &
Services > For Seniors > ETS
(Edmonton Transit System) >
Senior’s Fares and Annual
Transit Pass

Lifestyle Helping Hands Seniors
Association

مرشوع جمعية الصداقة لكبار السن
)(وسط املدينة
780-429-2626 :هاتف
www.ofss.org :املوقع األلكرتوين

البطاقات السنويه للمواطنني كبار
السن
780-496-1665 :هاتف
:املوقع األلكرتوين

Service Alberta - Consumer
Information

خدمة ألربتا
780-496-1665 :هاتف
:املوقع األلكرتوين

www.servicealberta.gov.ab.ca >
Consumer Information

مجموعات كبار السن/مراكز

مركز لكبار السن من اليهوديني

780-488-4241 :هاتف

مرشوع جمعية الصداقة لكبار السن

780-429-2626 :هاتف

SAGE Seniors Association
 لكبار السنSAGE جمعية
780-423-5510 :هاتف

North Edmonton شامل إدمنتون

North West Edmonton Seniors Society

جمعية الشامل الغريب لكبار السن
780-451-1925 :هاتف

Central Lions Seniors Association

رابطة ليونز سنرتال لكبار السن

780-496-7369 :هاتف

North Edmonton Seniors Association

جمعية كبار السن بشامل إدمنتون
780-496-6969 :هاتف

Mill Woods Seniors Association

780-496-29977 :هاتف

Multicultural Women and Seniors Services
Association

جمعية خدمات النساء متعددي الثقافات
وكبار السن
780-465-2992 :هاتف

Senior Citizens Opportunity
Neighbourhood Association (SCONA)
)SCONA( جمعية الحي لفرص املواطنین كبار السن
780-433-5377 :هاتف
South East Edmonton Seniors Association

رابطة جنوب رشق ادمنتون لكبار السن
780-468-1985 :هاتف

South West Edmonton Seniors Association

رابطة جنوب غرب ادمنتون لكبار السن

780-987-3200 :هاتف

Strathcona Place 55+ Centre
55+ مركز سرتاثكونا بليس
780-433-58077 :هاتف

West Edmonton غرب ادمنتون

Westend Seniors Activity Centre

مركز ويستند لنشاط كبار السن

780-483-1209 :هاتف
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البقاء بأمان يف إدمنتون

إميجرنس الطوارئ

EMERGENCY

 911هو الرقم لالتصال هاتفيا لجميع حاالت الطوارئ عندما تكون بحاجة
إىل مساعدة فورية للوصول  -إىل خدمات الرشطة الحريق أو اإلسعاف .ال
تتصل بالرقم  911عند الحاالت غري الطارئة أو أالستفسارات

فاير ريسكيو رسيفيس

)FIRE RESCUE SERVICE (FRS

خدمة اإلنقاذ من الحريق ) (FRSبإدمنتون تستجيب للحرائق ،تصادم
السيارات ،واألحداث الطبية الطارئة .كام يوفر
التعليم للعامه عىل السالمة من الحرائق .
الهاتف للطوارئ فقط911 :
الهاتف لغري الطوارئ311 :

)EDMONTON POLICE SERVICE (EPS

إدمنتون بوليس رسيفيس ( )EPSخدمة رشطة مدينة إدمنتون هي
املسؤولة عن تطبيق القانون يف إدمنتون .
الهاتف للطوارئ فقط911 :
الهاتف لغري الطوارئ 780-423-4567 :أو 311
املوقع األلكرتوينwww. edmontonpolice.ca :
لدى  EPSأيضا العديد من الربامج والخدمات للمساعدة يف الحفاظ عىل
مدينتنا آمنة من خالل الرشطة املجتمعية .وللحصول عىل مزيد من
املعلومات عن دور الرشطة يف إدمنتون ،انظر كتيب تعزيز االنسجام بني
املجتمعات املهاجرة وخدمة رشطة إدمنتون
Handbook for Strengthening Harmony Between Immigrant
16
( Communities and the Edmonton Police Service

ااملوقع األلكرتوين:

متوفر ب

لغة)

www.edmontonpolice.ca > About EPS > Community Initiatives > Equity,
Diversity and Human Rights > Strengthening Harmony Handbook
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إي يب اس فيكتم رسيفيس

EPS VICTIM SERVICES

خدمات الضحيه EPS

عندما تكون ضحية لجرمية ،قد تكون قد تعرضت لصدمة وتحتاج لخدمات الدعم EPS .لديها برنامج يسمى "خدمات
الضحيه " "Victim Servicesملساعدة ضحايا الجرمية .
الهاتف780-421-2218 :
املوقع األلكرتوينedmontonpolice.ca >Victim Services :

ترانزيت ووتش
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TRANSIT WATCH

مراقبة النقل ترانزيت ووتش هو برنامج التوعية العامة للحفاظ عىل بيئة آمنة عىل جميع الحافالت والقطارات أو املمتلكات
التابعه للنقل يف مدينة إدمنتون  .ميكنك االتصال االتصال برتانزيت ووتش لإلبالغ عن نشاط مريب
الهاتف780-442-4900 :
املوقع األلكرتوين:

www.edmonton.ca > Transportation > ETS (Edmonton Transit System) > Safety & Security > Transit-Watch

باي لووز

BYLAWS

اللوائح القانونيه الداخلية هي لوائح املدينة التنظيميه التي تضمن أن مجتمعاتنا آمنة ومنظمة ونظيفة .التدخني ،وإزالة الثلوج،
وقوف السيارات ،وترخيص الحيوانات األليفة ،الفناءات املهمله ،والرتخيص وقطع الشارع خالفا النظمة السري وتقسيم املناطق،
ودفع أجرة النقل العام ليست سوى بعض من األشياء االتي تسيطر عليها لوائح املدينة .إذا قمت بكرس \ الالئحة ،سيكون عليك
أن تدفع غرامة إىل املدينة .ميكنك معرفة املزيد عن لوائح مدينة إدمنتون الداخلية عىل
املوقع األلكرتوينwww.edmonton.ca > Bylaws & Licenses :

فاميل فيولنس

FAMILY VIOLENCE

العنف األرسي
خدمة 211إلدمنتون ميكن أن توصلك إىل قامئة من
املصادر لحاالت تنطوي عىل العنف االرسي أو سوء
املعاملة.
الهاتف 211:
املوقع األلكرتوين:

www.211edmonton.com and search for Family

Violence

Emergency Shelters for Victims of
Family Violence and Abuse

مالجئ الطوارئ لضحايا العنف األرسي وسوء املعاملة
توفر مالجئ الطوارئ مكانا مجانيا وآمنا وداعام للبقاء
لألفراد الذين تعرضوا للعنف األرسي وسوء املعاملة.
WOMEN’S SHELTERS (AND
)DEPENDENT CHILDREN

ومين شلرتس (اند دبيندنت شيلدرن)
مالجئ النساء (واألطفال املعالني)
Alberta Council of Women’s Shelters

مجلس ألربتا ملالجئ النساء
املوقع األلكرتوينacws.ca :
لورنا شلرت سوسيتي Lurana Shelter Society
الهاتف 780-424-5875 :
املوقع األلكرتوينwww.canacal.com/lurana :
 WIN Houseوين هاوس
لدى دار وين ملجأ للنساء من املهاجرين والالجئني و  /أو
ضحايا االتجار بالبرش.
الهاتف 780-479-0058 :
املوقع األلكرتوينwww.winhouse.org :

وينجس أوف بروفيدنس
الهاتف
املوقع األلكرتوينwww.wingsofprovidence.ca :

WINGS of Providence

780-426-4985 :

سينريس شلرت

SENIORS SHELTER

ملجأ كبار السن
دار كبار السن اآلمن (رجال  /نساء ،لعمر )60
الهاتف780-702-1520 :
املوقع األلكرتوين:

> www.mysage.ca > Need Help? > Elder Abuse
Seniors’ Safe House

منظامت أخرى لدعم الطوا رئ

ACT Alberta (Alberta Coalition On
)Human Trafficking

أكت ألربتا (تحالف ألربتا بشأن االتجار بالبرش)
أكت ألربتا تنسق الخدمات لضحايا االتجار بالبرش تدير
صندوق مساعدة الضحية ، Victim's Assistance fund
تجري البحوث ،والتدريب ،والتعليم وأملزيد
الهاتف780-474-1104 :
املوقع األلكرتوينwww.actalberta.org :
Child Abuse Hotline

شايلد أبيوز هوتالين

الخط الساخن إلساءة معاملة األطفال
اتصل لإلبالغ عن إساءة معاملة الطفل .ينص القانون عىل
أنه يجب عىل أي شخص يشتبه يف تعرض طفل لسوء
املعاملة أن يبلغ عنها
الهاتف1-800-387-5437 :
املوقع األلكرتوين:
www.edmontonandareacfsa.gov.ab.ca

كرايم ستوبرس
مانعيني الجرميه
تعمل هذه املنظمة غري الربحية مع الرشطة لحل الجرائم
من خالل نصائح مجهولة املصدر من املجتمع
الهاتف1-800-222-TIPS (8477) :
املوقع األلكرتوين:
Crime Stoppers

> www.edmontonpolice.ca > Crime Files

CrimeStoppers

Sexual Assault Centre Of Edmonton
)(SACE

مركز االعتداء الجنيس يف إدمنتون
ميكنك االتصال لإلبالغ والحصول عىل املساعدة بعد
االعتداء الجنيس.
خط  24ساعة ألزمات االعتداء الجنيس )الهاتف(:
)(SACE

780-423-4121

هاتف املكتب:
( T.T.Yجهاز الهاتف للصم):
املوقع األلكرتوينwww.sace.ab.ca :
مركز التحكم عىل السموم Poison Control Centre
اتصل هاتفيا للمعلومات عن السموم و  /أو إذا كنت
أنت أو شخص تعرفه قد أصيب بالتسمم
الهاتف1-800-332-1414 :
املوقع األلكرتوين:
780-423-4102
780-423-4102

> www.albertahealthservices.ca > Health Information
PADIS > Poison

ريتش إدمنتون Reach Edmonton

تواصل إدمنتون تعمل ريتش إدمنتون مع املجتمع لربط
السكان مع النصائح ،واألدوات ،واملصادر لبناء مجتمع
آمن ورا ع.
املوقع األلكرتوينwww.reachedmonton.ca :
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القانون وحقوق اإلنسان
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CANADIAN LEGAL SYSTEM

النظام القانوين الكندي
يتوقع من االفراد الذين يعيشون يف كندا أن يتعلموا ويطيعوا القانون .يف كندا ،هناك ثالثة أنواع
من القوانني :القوانني الجنائية ،القوانني املدنية ولوائح البلدية.
يحمي القانون الجنايئ جميع أفراد املجتمع .وهو يغطي العديد من الجرائم مبا يف ذلك الرسقة
والقتل واالعتداء واالتجار وحيازة املخدرات غري املرشوعة ،واالحتيال وغريها من الجرائم .يف كندا،
عندما يتم اتهامك بجرمية يفرتض أنك بريئ حتى تثبت إدانتك من قبل محكمة قانونية .والحق
يف محاكمة عادلة مهم جدا يف القانون الكندي .إذا متت ادانتك بارتكاب جرمية ،فستحصل عىل
سجل جنايئ وتوضع قيودا معينة عليك .يف حالة قضية املحكمة الجنائية ،يدفع نظام العدالة
الجنائية تكاليف املحكمة مبا يف ذلك تكاليف املرتجم الشفوي إذا كانت هناك حوجه له.
يحسم القانون املدين النزاعات أو الحجج بني األفراد ،أو املنظامت ،أو الرشكات ،حول أشياء مثل
ملكية العقارات والعقود .ويف قضية املحكمة املدنية ،يدفع األفراد تكاليف املحكمة.
اللوائح القانونيه للبلدية هي القوانني املحلية التي تحافظ عىل مجتمعاتنا آمنة ومنظمة
ونظيفة .التدخني ،وإزالة الثلوج ،موقف السيارات ،وترخيص الحيوانات األليفة ،الفناءات املهمله،
والرتخيص ،وقطع الشارع خالفا النظمة السري ،وتقسيم املناطق ،ودفع أجرة النقل العام ليست
سوى بعض من األشياء التي تسيطر عليها لوائح املدينة .إذا قمت بكرس الالئحة ،سيكون عليك أن
تدفع غرامة إىل املدينة.

لوويرس

LAWYERS

ااملحامني

Law Society of Alberta’s Lawyer Referral
Service

لوو سوسيتي أوف ألربتا لويرس رفرل رسفيس

خدمة األحاله التابعه لجمعية القانون ملحامي ألربتا إذا كنت
بحاجة إىل محام فإن جمعية القانون ميكن أن تساعدك عىل
الحصول عىل محا م.
الهاتف1-800-661-1095 :
املوقع األلكرتوين:
www.lawsociety.ab.ca > Lawyer Referral

Edmonton Community Legal Centre

إدمنتون كومينتي ليجل سنرت

املركز القانوين املجتمعي إلدمنتون
إذا كنت غري قادر عىل تكلفة املحا م ،فإن املساعدة القانونية
متوفره لألشخاص ذوي الدخل املنخفض.
املوقع األلكرتوينwww.eclc.ca :
ليقل أييد Legal Aid

أالعانة ألقانونية
إذا كنت غري قادر عىل تكلفة املحا م ،أالعانة ألقانونية قد
تكون قادرة عىل مساعدتك

الهاتف1-866-845-3425 :

املوقع األلكرتوينwww.legalaid.ab.ca :

نوتاري بابليكس Notary Publics

أملوثقني ألعمومني
أملوثقني ألعمومني هم افراد (عىل األغلب محامني)
الذين أذن لهم قانونيا بإدارة القسم ،وشهادة وتوثيق
الوثائق .هناك العديد من أملوثقني ألعمومني يف إدمنتون.
للعثور عىل احدهم ،ابحث أملوثقني ألعمومني إلدمنتون
 Edmonton Notary Publicsعىل شبكة االنرتنت.

حقوق اإلنسان

HUMAN RIGHTS

يف كندا ،يعترب جميع الناس متساوين .يحمي قانون/
ترشيع ألربتا لحقوق اإلنسان واملواطنة ،والثقافات

Alberta Human Rights, Citizenship and
 Multicultural Actمواطني ألربتا من التمييز بأي شكل

من األشكال عىل أساس العرق ،أو الدين ،أو اللون ،أو الجنس،
أو العمر ،أو النسب ،أو مكان املنشأ ،أو الحالة االجتامعية أو
الحالة األرسية أو مصدر الدخل ،أو القدرة البدنيه ،أو القدرة
العقلية ،أو امليول الجنيس .إذا كنت تشعر أنك قد عوملت
بشكل غري عادل بناء عىل أي من األسباب أعاله ميكنك
االتصال ب :

فامىل لوو

FAMILY LAW

قانون العائلة
يف كندا ،توجد قوانني لحامية االفراد من العنف يف العالقات
وغريه من أشكال إساءة املعاملة التي قد تحدث داخل العائله،
أو ضد األزواج /الزوجات ،أو األطفال ،أو كبار السن .وتشمل
أشكال إساءة املعاملة املختلفة االعتداء الجسدي والجنيس
والعاطفي واملايل .إذا كنت تشك يف أن شخصا ما يتعرض إلساءة
املعاملة ،فإنك مطالب مبوجب القانون أن تبلغ الرشطة بذلك.

Alberta Human Rights and Citizenship
Commission

لجنة حقوق اإلنسان واملواطنة أللربتا
الهاتف780-427-6013 :

املوقع األلكرتوين:

www.albertahumanrights.ab.ca

John Humphrey Centre for Peace and
Human Rights

جون همفري سنرت فور بييس اند هيومان رايتس

مركز جون همفري للسالم وحقوق اإلنسان
الهاتف780-453-2638 :
املوقع األلكرتوينwww.jhcentre.org :
Centre for Race and Culture

سنرت فور ريس اند كلرش
مركز العرق والثقافة

الهاتف 780-425-4644 :

املوقع األلكرتوينwww.cfrac.com :
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یوفر تقویم األحداث ملدینة إدمنتون معلومات عن ما یجري يف إدمنتون
املوقع األلكرتوين:

www.edmonton.ca > Attractions & Events > Events Calendar

املوقع األلكرتوين:

& www.edmonton.ca > Attractions & Recreation > Festivals
Events > Events Calendar

استخدام املوقع األلكرتوين ملدینة إدمنتون للحصول عىل معلومات حول
املرافق املحلیة ،والحدائق ،واملصادر مبا يف ذلك املحطات البيئية وادي
النھر ،والریاضة والرتفيه.
الھاتف311 :
املوقع األلكرتوينwww.edmonton.ca :
للمزید من املعلومات حول املھرجانات ،والفنون ،والثقافة وغیرھا من
األحداث يف إدمنتون قم بزیارة:

املوقع األلكرتوينwww.exploreedmonton.com :

CITY OF EDMONTON ATTRACTIONS

االماكن السياحية الجاذبة يف إدمنتون

مدینة إدمنتون  City of Edmontonتدیر االماكن السياحية الجاذبة
عىل مستوى-عاملي حیث یمكن لجمیع أفراد العائلة أن یعیشوا التجربة
والتمتع بالتاریخ ،والطبیعة ،والحیاة الربیة وأكرث من ذلك بكثیر.

History: Fort Edmonton Park

التاریخ :فورت إدمنتون بارك

إرجع بالزمن اىل الوراء واكتشف جذور إدمنتون وتراثھا السابق.
الھاتف311 :
املوقع األلكرتوينwww.fortedmontonpark.ca :
Nature: John Janzen Nature Centre

الطبیعة :مركز جون جانزن للطبیعة

اكتشاف البیئة الطبیعیة يف شامل ألربتا  Northern Albertaووادي نھر
شامل ساسكاتشوان North Saskatchewan River
الھاتف311 :
املوقع األلكرتوين:

www.edmonton.ca > Attractions & Events > John Janzen Nature
Centre

Nature: Muttart Conservatory

الطبیعة :موتارت كونرسفاتوري

اسرتخي يف ھذا املجمع ملحميه خرضاء من املستوى-العاملي واستمتع بنباتات
من جمیع أنحاء العامل.
الھاتف311 :
املوقع األلكرتوين:
www.edmonton.ca > Attractions & Events > Muttart Conservatory

Wildlife: The Valley Zoo

الحیاة الربیة :فايل ذوو

استمتع بالحیوانات من ألربتا وحول العامل.
الھاتف311 :
املوقع األلكرتوين:

www.edmonton.ca > Attractions & Events > Edmonton Valley Zoo

الریاضة والرتفيه

54

54

SPORTS & RECREATION

تدیر مدینة إدمنتون عددا من مراكز
الرتفيه وحاممات السباحة حیث یمكنك
الذھاب ومامرسة التمرین طوال العام.
تقدم مراكز الرتفيه مجموعة متنوعة
من الربامج والدروس .كام أن لدیھا
صالة لأللعاب الریاضیة ،والصاالت
املیدانیة ،ومسارات الجري الداخلیة
ومعدات اللیاقة البدنیة .بعض حاممات
السباحة لدیھا أوقات مخصصه لسباحة
اإلناث فقط .اتصل بالھاتف 311
للحصول عىل معلومات.

ACT Aquatic and Recreation Centre

جاسرب بالس

االعنوان2909 – 113 Avenue :

كنسممن

اكت اكواتیك اند ركریشن سنرت
بووين دوون

Bonnie Doon
االعنوان8648 – 81 Street :

سیتي أريت سنرت

City Arts Centre
االعنوان10943 – 84 Avenue :

كالیرفیو

Clareview
االعنوان3804 – 139 Avenue :

كومونویلث

Commonwealth
العنوان11000 – Stadium Road :

كونفدراشن

Confederation
العنوان11204 – 43 Avenue :

إیستجلن

Eastglen
العنوان11410 – 68 Street :

جراند ترنك

Jasper Place
العنوان9200 – 163 Street :
Kinsmen
العنوان9100 – Walterdale Hill :

لندندیري

Londonderry
العنوان14528 – 66 Street :

میل وودز

Mill Woods
العنوان7207 – 28 Avenue :

او'لیري

O’Leary
العنوان8804 – 102 Avenue :

بیرت ھمنجواي

Peter Hemingway
العنوان13808 – 111 Avenue :

سكونا بوول

Scona Pool
العنوان10450 – 72 Avenue :

St. Francis Xavier

Grand Trunk
العنوان13025 – 112 Street :

سانت فرانسیس إكسیفیر

Hardisty
العنوان10535 – 65 Street :

تیرولیجر

ھاردستي

لیجیر اكسس بروجرام

العنوان9240 – 163 Street :

Terwillegar
العنوان2151 – Leger Road :

LEISURE ACCESS PROGRAM

برنامج األذن بالدخول للرتفيه
برنامج األذن بالدخول للرتفيه یسمح للعائالت ذات الدخل املنخفض والذین یعیشون يف إدمنتون
بزیارة االماكن االسياحية الجاذبة والرتفيهية يف إدمنتون مجانا أو بأسعار مخفضة للربامج املسجلة.
الھاتف780-496-4918 :
املوقع األلكرتوين:
www.edmonton.ca > Programs & Services > Leisure
Access Program

أرت جالیري أوف ألربتا Art Gallery of Alberta

معرض الفن يف ألربتا
املوقع األلكرتوينwww.youraga.ca :

رویال ألربتا میوزیم Royal Alberta Museum

متحف ألربتا املليك
املوقع األلكرتوينwww.royalalbertamuseum.ca :

إدمنتون سیمفوين أوركسرتا Edmonton Symphony Orchestra

األوركسرتا السيمفونية إلدمنتون

املوقع األلكرتوينwww.edmontonsymphony.com :

سیتادل ثییرت Citadel Theatre

مرسح سیتادل
املوقع األلكرتوينwww.citadeltheatre.com :

إدمنتون أوبرا كمبني Edmonton Opera Company

رشكة إدمنتون لألوبرا

املوقع األلكرتوينwww.edmontonopera.com :

ھناك مسارح العروض الحیة ،والفرق واملجموعات املوسیقیة ،ورشكات الرقص ،وفناين الفنون املرئية وأكرث
من ذلك بكثیر يف املدینة .ابحث عن األحداث القادمة يف الصحف املحلیة ،واملحطات التلفزیونیة واإلذاعیة،
وكذلك عىل شبكة اإلنرتنت .مجلة فو األسبوعية  Vue Weekly magazineاملجانية واملحلية مصدر
جيد للمعلومات وهي موجوده يف أكشاك الصحف وعىل االنرتنت.
املوقع األلكرتوينwww.vueweekly.com :

ارتس اند كلرش ARTS & CULTURE

الفنون والثقافة
إدمنتون لدیھا مجتمع مزدھر من الفنون
املحلیة .برصف النظر عن جمیع املھرجانات
عىل مدار السنة ،ھناك العدید من
الرشكات واملنظامت مختصة بالفنون
يف إدمنتون.
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EDMONTON FAVORITES

املفضالت يف إدمنتون

للحصول عىل معلومات عن أمور مثل مطاعم إدمنتون ،وأالحداث يف املدینة ،واألشیاء التي
یمكن القیام بھا يف إدمنتون وأكرث من ذلك بكثیر ،قم بزیارة :
املوقع األلكرتوينwww.exploreedmonton.com :
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بعض أالنشطة املفضلة يف إدمنتون ھي:
• التسوق يف أي من أسواق املزارعین  Farmers' Marketيف جمیع أنحاء املدینة
زیارة الحي الصیني  Chinatownأو إیطالیا املصغره Little Italy

•
• زیارة املعارض واملطاعم واملحالت التجاریة يف الشارع  Street 124 ١٢٤أو وایت
افینیو Whyte Avenue
•

امليش أو ركوب الدراجات عىل  150كلم من مسارات وادي النھر River Valley

•

االستمتاع بنزھة يف واحدة من العدید من حدائق وادي النھر River Valley

• زیارة احد املناطق الجاذبه الرئیسیة لدینا
• االستمتاع باملناسبات العامة يف ساحة ترششل
• حضور األحداث الریاضیة املھنیة
• تناول الطعام يف أحد من املطاعم العدیدة يف إدمنتون

الروابط املجتمعیة

COMMUNITY LEAGUES

الرابطه املجتمعية ھي منظمة تابعه للحي السكني توفر لك الفرص للمشاركة يف األنشطة االجتامعیة
والرتفیھیة والتعرف عىل جیرانك .ھناك  ٤٥١من الروابط املجتمعیة يف إدمنتون .ملعرفة املزید عن
االرابطه املجتمعية التابعة لحیك السكني وعن ما ھي الربامج والخدمات التي توفرھا ،اتصل عىل:
اتحاد إدمنتون للروابط املجتمعیة Edmonton Federation of Community Leagues
الھاتف780-437-2913 :
املوقع األلكرتوينwww.efcl.org :

CULTURAL AND COMMUNITY GROUPS

كلرشال اند كومیونتي قروبس

املجموعات الثقافیة واملجتمعیة
إدمنتون ھي مدینة فخوره متعددة الثقافات .ھناك العدید من املنظامت العرقیة-الثقافیة املختلفة التي
متثل ثقافات من أنحاء العامل .للحصول عىل معلومات ،اتصل بأحد وكاالت خدمة املھاجرین العدیدة يف
إدمنتون (انظر تحت خدمات االستیطان .(Settlement Services

فستیفالس

FESTIVALS

املھرجانات

تعرف إدمنتون باسم مدینة املھرجانات "فستیفال سیتي  ."Festival Cityوتضم إدمنتون اكرث من 30

مھرجانا كبیر إحتفاال بالفنون ،والجاز ،والشعبیات ،والبلوز ،واملوسیقى الكالسیكیة ،واملرسح ،والرقص،
والفنون املرئية ،واملؤديني يف الشوارع ،والطعام العرقي ،والشتاء .من لیلة رأس السنة  New Year's Eveيف
وسط املدینة إىل أیام الرتاث  Heritage Daysيف أغسطس،إىل االحتفاالت يف فصل الشتاء ،ھناك دامئا يشء
رائع یحدث يف إدمنتون.
املوقع األلكرتوينwww.edmonton.ca > Attractions & Events > Festivals & Events :
COMMUNITY INVOLVEMENT - VOLUNTEERING

كومیونتي إنفوفلمنت  -فولنتیرنغ

املشاركة املجتمعیة – التطوع
العمل التطوعي ھو جزء من الحیاة الیومیة للعدید من سكان إدمنتون .التطوع ھو وسیلة ممتازة ملعرفة
املزید عن املدینة ،وتلبیة الناس واالنخراط يف مجتمعك .ویعرف سكان إدمنتون بروحھم التطوعیة .یعطون
وقتھم بدون مقابل كمتطوعین غیر مدفوعي األجر يف مجالس اإلدارة ،ويف اللجان ،ويف املناسبات الخاصة.
شارك!
الھاتف780-732-6649 :
املوقع األلكرتوينwww.volunteeredmonton.com :
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WINTER LIVING IN EDMONTON

املعيشة الشتوية يف إدمنتون

EDMONTON WINTER CITY STRATEGY

اسرتاتیجیة مدینة إدمنتون الشتوية

إدمنتون ھي مدینة شتویة ،حیث یمكن أن تصل درجات الحرارة إىل  ٤٠- ٣٠درجة مئویة تحت الصفر
لذا من املھم جدا معرفة كیفیة اللبس بشكل مالئم واالستعداد للشتاء.
عىل الرغم من أن الطقس یصبح باردا ،ھناك العدید من املھرجانات يف فصل الشتاء واألنشطة العامة
يف الھواء الطلق وفرص الرتفيه حتى تتمكن من االستمتاع بالشتاء .املدینة تبذل جھدا كبیر للتأكد من
أن إدمنتون مكان رائع للعیش فیھا حتى عندما یكون الطقس باردا.

املوقع األلكرتوين:

www.edmonton.ca > City Government > Initiatives & Innovation > WinterCity Strategy

الشتاء يف إدمنتون یستمر ملدة تصل إىل  ٦أشھر من السنة .أول تساقط للثلوج یحدث عادة يف أواخر
أكتوبر  /أوائل نوفمرب ویستمر الشتاء حتى أواخر مارس  /أوائل أبریل.

االرصاد الجوي

POPULAR WINTER
ACTIVITIES IN EDMONTON

النشاطات الشتوية الرائجة
يف إدمنتون

التزلج عىل الجلید يف األماكن املغلقة
والھواء الطلق
التزلج إنحدارا من الجبل وعرب البالد
والتزحلق عىل الجلید
التزحلق مبزلجه والتزحلق بلطبق عىل
الجلید
زیارة واحد من العدید من الكرنفاالت
واملھرجانات
زیارة مركز الرتفيه

WEATHER FORECAST

معرفة أحوال الطقس يف فصل الشتاء يف إدمنتون و لبس املالبس الالئقة لذلك یمكن أن یساعدك عىل االستمتاع ويف
الھواء الطلق بالعدید من األنشطة الشتوية التي ستوفرھا املدينة.
لدى كل من شبكة الطقس  The Weather Networkوبیئة كندا  Canada Environmentمواقع الكرتونيه
حیث یمكنك التحقق من الطقس والتنبوءات له .وباإلضافة إىل ذلك ،شبكة الطقس لدیھا قناة تلفزیونیة عىل مدار
 24ساعة عىل تلفزیون الكیبل
املوقع األلكرتوينwww.theweathernetwork.com :
املوقع األلكرتوينwww.weatheroffice.gc.c :
یمكنك أیضا العثور عىل تقاریر الطقس يف الصحف الیومیة وعىل األخبار التلفزیونیة واإلذاعیة.

برودة الرياح

WIND CHILL

سوف تسمع اثنني من درجات الحرارة عىل تقارير الطقس يف كندا يف فصل الشتاء .واحده منها درجة الحرارة الفعلية
واآلخرى يسمى "برودة الرياح"" .برودة الرياح" هي درجة الحرارة الفعلية يف الخارج إضافة إىل عامل برودة الرياح
املدرجة .عىل سبيل املثال ،قد تكون درجة الحرارة الفعلية  -10درجة مئوية ،ولكن مع برودة الرياح تصبح -20
درجة مئوية .وهذا يعني أن يف خارج سوف تشعر مثل  -20درجة مئوية ،عىل الرغم من أن ميزان الحرارة يقرأ
 -10˚C.لذا ،فإن درجة الحرارة "برودة الرياح" هي التي نوليها اهتامما أكرب يف فصل الشتاء.

التوقیت الصیفي

DAYLIGHT SAVINGS TIME

إدمنتون ھي مدینة شاملیة تقع عىل خط العرض  53وخط الطول  .113ویشار إلیھا باسم "بوابة الشامل
 ."Gateway to the Northموقعھا الجغرايف أقرب إىل قمة العامل مبا یعني أن لدینا اختالف يف عدد ساعات النھار
التي نتلقاھا يف الفصول املختلفة من السنة.
التوقیت الصیفي ھو وسیلة لالستفادة بشكل أفضل من ضوء النھار يف املساء من خالل تقدیم الساعات إىل األمام ساعة
واحدة خالل األیام أالكرث طوال من الصیف ،والرجوع مرة أخرى يف الخریف .وتذكر األخبار اإلذاعیة والتلفزیونیة السكان
عندما یحین الوقت لتغییر الساعات ،وعادة يف آذار  /مارس  -نیسان  /أبریل ("الربیع إىل األمام" عندما نفقد ساعة) ويف
ترشین األول  /أكتوبر  -ترشین الثاين  /نوفمرب ("الخریف اىل الخلف" عندما نكسب ساعة).
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MEDIA - LOCAL

وسائل اإلعالم  -املحلیة
يف ما یيل بعض من محطات التلفزیون واإلذاعة املحلیة اإلنجلیزیة والفرنسیة التي سوف تساعدك عىل معرفة املزید عن
املدینة واملقاطعة والبالد.

CBC (Canadian Broadcasting
)Corporation

يس يب يس (ھیئة اإلذاعة الكندیة)

التلیفزیونChannel 4, 15 :
الرادیو93.9 FM, 740 AM:
املوقع األلكرتوينwww.cbc.ca :
CBC French – Société
Radio Canada

يس يب يس الفرنسية
رادیو كندا

Société -

التلیفزیونChannel 12 :
الرادیو90.1 FM :
ا www.src.ca

سیتي تیفي City TV
التلیفزیونChannel 7 :

املوقع األلكرتوين:

www.citytv.com/edmonton

يس جي أس ار رادیو CJSR Radio

طالب/متطوع من جامعة ألربتا یدیر
محطة إذاعیة بھا برامج بلعدید من اللغات
الرادیو88.5 FM :
املوقع األلكرتوين:
www.cjsrfm88.blogspot.ca

يس يك یو أ رادیو CKUA Radio
الرادیو94.9 FM :
املوقع األلكرتوينckua.com :
يس جي أس ار رادیو CTV
التلیفزیونChannel 2 :

املوقع األلكرتوين:

www.edmonton.ctvnews.ca

قلوبال Global
التلیفزیونChannel 8 :

املوقع األلكرتوين:

www.globalnews.ca/edmonton

شا تیفي Shaw TV
التلیفزیونChannel 11 :

املوقع األلكرتوين:

www.shaw.ca/ShawTV/
Edmonton

وسائل اإلعالم  -العرقیة

MEDIA - ETHNIC

ھذه قامئة فقط لبعض من وسائل األعالم بإدمنتون من اإلذاعة والتلفزیون والطباعة ،و شبكة اإلنرتنت للعدید
من املجتمعات الثقافیة أو مع برامج بلغات مختلفة.

وتقدم الصحیفة اإلثنیة الوطنیة The
 National Ethnic Pressقامئة من
الصحف العرقیة واإلذاعة والتلفزیون
املوقع األلكرتوين:
www.nationalethnicpress.com

التلفزیون

TELEVISION

ألتا تفي Alta TV
املوقع األلكرتوينwww.altatv.ca :

أومني تفي OMNI TV
املوقع األلكرتوينwww.omnitv.ca :
صویا ھیسبانو Soy Hispano
املوقع األلكرتوينwww.soyhispano.tv :

اإلذاعة

سین فرونتیراس Sin Fronteras
الھاتف780-974-3017 :

املوقع األلكرتوين:

www.sinfronteras.ca
وورلد أف أم World FM
الھاتف780-423-2005 :
املوقع األلكرتوينwww.worldfm.ca :

PRINT & WEB NEWS

وسائل اإلعالم املطبوعة وعىل
الشبكة اإللكرتونية

Asian Tribune Journal

أشیان تریبیون جورنال

RADIO

الھاتف780-423-9922 :

Chinese Outreach Christian
Fellowship

www.asiantribune.ca

شاینیز إوتریش إدمنتون
الھاتف780-466-4809 :

املوقع األلكرتوين:

املوقع األلكرتوين:

Canadian Arab News

كنادیان أرب نیوز

الھاتف780-406-2238 :

دایفیرستي مقازین

Diversity Magazine
الھاتف780-705-3338 :

املوقع األلكرتوين:

www.diversitymag.ca
Edmonton China Webpage

إدمنتون شاینا ویبیج

Edmonton Chinese News

الھاتف780-465-7526 :

إدمنتون شاینیز نیوز

الھاتف780-488-3693 :

Vietnam Time Magazine
Edmonton (Vietnam Thoi Bao
)Edmonton

فیتنام تایم ماقازین إدمنتون (فیتنام
ثوي باو إدمنتون)

www.edmontonchinesenews.com

North American Chinese
Weekly Edmonton

Edmonton Jewish News

إدمنتون جویش نیوز

الھاتف780-421-7966 :

املوقع األلكرتوين:

www.edmontonjewishnews.com
Edmonton Korean Newspaper

www.cjsrfm88.blogspot.ca

www.thechinesejournal.com

Radio Desh Punjab

Des Pardesh Times

الھاتف604-506-6123 :
املوقع األلكرتوينwww.ammsa.com :

یوكراینسيك فیستي یوكرینیان نیوز

www.vietnamtimemagazine.com/
vnt_edmonton.html

املوقع األلكرتوين:

ایل نوفو مندو Il Nuovo Mundo
الھاتف780-475-4645 :
ایتالین تایمز Italian Times
الھاتف780-473-8136 :
كوریان ویكيل Korean Weekly
الھاتف780-422-9222 :

رادیو دیش بونجاب

Ukrainski Visti Ukrainian News

الھاتف780-426-3452 :

CJSR FM 88.5
يس جي أس ار FM 88.5

الھاتف780-463-8800 :
املوقع األلكرتوينwww. :
despardeshtimes.com

الھاتف780-455-8695 :

نیوكمرس تیفي Newcomers TV
املوقع األلكرتوينwww.nctv.ca :

الھاتف780-424-1213 :

دا باردیش تایمز

مل وودس موزایك

یوكرینیان كنادیان ھیرالد

الھاتف780-429-4781 :

املوقع األلكرتوين:

املوقع األلكرتوين:

ذي لنك The Link
الھاتف780-475-4645 :

املوقع األلكرتوينwww. :
edmontonchina.ca

The Chinese Journal

املوقع األلكرتوين:

ال برنسا La Prensa
الھاتف780-800-1672 :

Mill Woods Mosaic

www.chineseoutreach.ca

ذي شاینیز جورنال

)L'Eco D'italia (Western Canada
L’Eco D’Italiaوسرتن كندا
الھاتف780-475-4645 :

Ukrainian Canadian Herald

إدمنتون كورین نیوزببیر

www.hanguksinmun.com

املوقع األلكرتوين:

نورث امیریكان شاینیز وویكيل إدمنتون وندسبیكر أم أم أس أ

الھاتف780-454-8918 :
املوقع األلكرتوينwww.nacnews.ca :

بنجايب نت Punjabi Net
املوقع األلكرتوينwww.rasoion50th.ca :

Windspeaker AMMSA
الھاتف780-455-2700 Ext 244 :
املوقع األلكرتوينwww.ammsa.com :
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ELECTED OFFICIALS

الیكتد أوفیشلیس
املسؤولین املنتخبین

ملعرفة من ھم ممثلینك املنتخبین ،وكیفیة االتصال بھم
الھاتف311 :
املوقع اإللكرتوين:
> www.edmonton.ca > City Government
Councillors & Mayor

مجلس املدینة  City Councilھو الحكومة البلدیة أو املحلیة
ملدینة إدمنتون.

تتكون حكومة بلدیة إدمنتون من  ١٣مسؤوال منتخبا  :العمدة  the Mayorواثني عرش مستشارا .یتم
انتخابھم كل أربع سنوات .وینتخب عضو واحد يف كل شعبة من ال  ٢١شعبه انتخابیة يف إدمنتون
وتسمى الدوائر  .wardsملعرفة أي دائره تعیش فیھا ،انظر
املوقع اإللكرتوينwww.edmonton.ca > Ward Map :
مجلس املدینة یعین مدیر املدینة  City Managerلإلرشاف عىل إدارة مدینة إدمنتون City of
( Edmonton Administrationجمیع موظفي املدینة) .مدیر املدینة  The City Managerیتاكد
من أن إدارة املدینة تتبع توجھات مجلس املدینة  City Councilيف تقدیم الخدمات للمقیمین.
مجلس املدینة  City Councilولجانه یجتمع عادة عدة مرات كل شھر .ھذه االجتامعات مفتوحة
للعامه ویمكن لألفراد من العامه التسجیل للتحدث يف اجتامعات اللجنة.
املوقع اإللكرتوينwww.edmonton.ca > City Government :

باي لووز

BYLAWS

اللوائح القانونيه الداخلیة
مبوجب دستور كندا  ،the Constitution of Canadaتضع حكومة كندا Canada Government
قوانین للبلد بأرسه .وتضع حكومات املقاطعات واألقالیم قوانین ال ترسي إال عىل مقاطعتها أو اقليمها
وتضع كل مدینة لوائح قانونيه داخليه تعالج قضایا مثل الفناءات املهمله وإزالة الثلوج ،وقوف
السیارات،السیطره والرتخیص للحیوانات  .إذا كان لدیك شكوة الئحة داخليه حول الضوضاء ،كلب یركض
من غیر قید أو ینبح ،أو أي مسألة تتبع لالئحه داخليه أخرى ،یمكنك االتصال باملدینة.
الھاتف311 :
الربید األلكرتوين311@edmonton.ca :
املوقع األلكرتوينwww.edmonton.ca > Bylaws & Licenses :

ماذا یحدث يف سیتي ھول؟

?WHAT’S HAPPENING AT CITY HALL

ھناك دامئا يشء یحدث يف سیتي ھول  .City Hallمقر الجتامعات القیادة املدنیة بإدمنتون  ،واملجلس،
واللجان تعقد عىل مدار السنة ،وھي مفتوحة للجمھور .یمكن لسكان إدمونتون أیضا التمتع باألحداث
واملھرجانات واألنشطة املختلفة يف سیتي ھول  City Hallوترششل سكویر .Churchill Square
املوقع االلكرتوينwww.edmonton.ca > Attractions & Events > City Hall :
إذا كنت ترغب يف معرفة املزید عن سیتي ھول والحكومة املدنیة یمكنك األخذ باالعتبار التسجیل لجولة
ارشاديه مجانيه أو التقدم بطلب إىل مدرسة سیتي ھول City Hall School
املوقع االلكرتوينwww.edmonton.ca > Attractions & Events > City Hall > Tours :

سیفیك إللیكشنس اند فوتنغ

CIVIC ELECTIONS AND VOTING

األنتخابات املدنيه والتصویت
للتصویت يف االنتخابات البلدیة (املدنیة) ،یجب أن تكون مواطنا كندیا ،تبلغ من العمر  ١٨عاما عىل
األقل ،تعیش يف ألربتا ملدة الستة أشھر االخیره قبل ويف یوم االنتخاب ،ویكون مقر سكنك يف إدمنتون
یوم االنتخابات.
إن حق التصویت وانتخاب قادتك أمر أسايس ألي مجتمع دیمقراطي .ھو وسیلة للسامح للمسؤول
املنتخب الخاص بك معرفة ما ھي القضایا الھامة بالنسبة لك ولعائلتك .إجعل صوتك مسموعا عن طریق
التصویت يف االنتخابات املدنیة ،واإلقلیمیة ،واالتحاديه للعثور عىل منطقتك من املدینة وأین سوف
تصوت ،انظر اىل خریطة الدوائر
املوقع االلكرتوينwww.edmonton.ca > City Government > Ward System :

إللیكشن اند سانسس رسفیس

ELECTION AND CENSUS SERVICES

خدمات االنتخابات وتعداد السكان
الھاتف780-496-8008 :
املوقع االلكرتوينwww.edmonton.ca > City Government > Elections :

بابلیك إنقاجمنت

PUBLIC ENGAGEMENT

املشاركة العامة
تقویم املشاركة العامة  Public Engagement Calendarھو قامئة من اجتامعات مدینة ادمنتون
التي تكون مفتوحة للعامه .يف اجتامعات املشاركة العامة ،یمكنك أن تقول رأیك عن التغییرات التي
تجرى يف حیك السكني وتصبح مشاركا يف مجتمعك
املوقع االلكرتوينwww.edmonton.ca > Programs & Services > Public Engagement :

سیفیك بوردس اند أجنسیس

CIVIC BOARDS AND AGENCIES

الھیئات والوكاالت املدنیة
تدیر مدینة إدمنتون عددا من الھیئات والوكاالت للتعامل مع املسائل التي تھم السكان .وتتعامل الھیئات
املدنیة مع أمور مثل رقابة الحیوان أو الحیوانات األلیفة واملناشدات اإلمنائیة .یمكن لألفراد من العامه
التقدم بطلب لالنضامم إىل الهيئه .یتم اختیار أعضاء الهيئه من قبل مجلس املدینة بناء عىل من یشعرون
بأنھم سوف یقومون بتادیة الوظيفه عىل أفضل وجه املوقع االلكرتوين:
www.edmonton.ca > City Government > City Organizations > Agencies, Boards,
Committees and Commissions
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كل املعلومات والخدمات املذكورة يف ھذا الدلیل ھي املعلومات االنیه وكام موجوده يف السنه .٢٠١٦

 / Language: Arabicاللغة :العربیة

مرتجمة من قبل مركز األرسة  ،The Family Centreخدمات الرتجمة املركزیة
فریق الرتجمة تكون من (ناھد عبد املجید) و (آیان احمد) .متت مراجعة الرتجمة بالرشاكة مع
( Multicultural Health Brokers Cooperativeتعاونیة وسطاء الصحة متعددي الثقافات)
بواسطة صباح طاھر.

