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 مهارات مركز قبل من سرةألل المدني للمجتمع القيادة شبكة مشروع تتم إدارة

 تمويل تم. المهاجرين خدماتلة وكا الفاتإئتا كافة عن بالنيابة العالمي العمل

 لدى الخدمة هذه ًحاليا وتتوفر الجرائم لوقاية أوتاوا هيئة جانب من المشروع

 .ةألسري  ا للخدمات الصومالي المركز

 المشروع هو: االهدف من هذ

 حزمة الخدمات الرئيسية و زيادة التواصل بين جاليات المهاجرين •

 ،والنظام القضائي العام

 ،نشر التوعية لمنع الجرائم •

 .بواجباتهم ومسؤلياتهم هلزيادة وعي األ •

 هذا الكتيب سيساعدك فيما يلي:

 ،ألبناءوالتعرف على كيفية مساعدة االعالمات التحذيرية التعرف على  •

 ،فهم النظام القانوني القضائي الكندي •

 .الموارد المتوفرة لديكتوفير  •

 

 

 

 

 ههذا الكتيب يشتمل على معلومات عامة وال يجب استخدام

ستشارة قانونية يرجى ذا كنت في حاجة إلإللمشورة القانونية. 

 ستشارة محامي. إ
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عندما  ال شك بأن تنشئة األطفال ليست باألمر الهين وخصوصا  

مثل المشاكل الصحية او يواجه األهل بعض التحديات اإلضافية 

 .تعلم االنكليزية والفرنسية، الغربة، العنصرية، وعدم الفقر

يحتوي هذا الكتيب على معلومات مهمة و يعرض بعض 

 لألخذ بالحسبان.تيجيات الجديرة االسترا

 

مكافحة  ساليبأوتعلم  ،الشك تثيرالعالمات التي تعرف على 

 : جرائم االحداث

تكون على حذر اذا استمرت  أنيجب  نطبيعية ولكتعد معظم تصرفات الشباب 

التصرفات وتحولت الى سلوك مستمر. يمكنك التدخل في مرحلة مبكرة قبل  بعص

لالستفسار عن   211ان يتورط ابنك في مشكلة قانونية. يمكنك االتصال بالرقم: 

 خدمات في اوتاوا. 

 

 المشاكل األسرية -ولى العالمة التحذيرية األ

بكيفية  الجهلسرهم وأبنائكم وأصدقاء أعدم معرفة  – سري المحدوداألشراف اإل

 وقاتهمأقضاء 

معين ثم  سلوكبناء على مثلة هي معاقبة األوبعض األ – غير الثابتة وسائل التأديب

 ً ، عدم وجود نظام محدد السلوك الحسن و التصرفحسن  مكافئة، عدم تجاهله الحقا

بطريقة تخالف  رفبالتص ألبناءمحدود،  ومطالبة افي البيت او وجود نظام 

 اتكمتصرف

رية، عنف، أسوبعض االمثلة على ذلك:  وجود خالفات  – سرية صعبةأعالقات 

او  والديند الأحبوين فقط واندماج حد األأالنشأة مع  همال منزلي،إساءات او إ

 خوة في جرائم ما، تعاطي الكحول مع /أو المخدرات. األ
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 فعله؟ كماذا يمكن

سرهم، وكن على علم أصدقائهم وأتعرف على  – أبنائكعليك باالشراف الجيد على 

شخاص مسؤولين حين ال تكون أوقاتهم واتركهم مع أ بناؤك بتقضية أاين يقوم 

 متواجدا في المنزل.

يمكن ترك االطفال تحت   - االبناء في المنزل بمفردهمتعرف على قوانين لترك 

خوانهم حسب نضج هذا الطفل ) قانون إبمفردهم في المنزل للعناية ب 16سن 

سرة والطفل(  ولكن ترك طفل في سن العاشرة في البيت بمفرده او خدمات األ

 شراف على اخواته بمفرده يعد جريمة )قانون جنائي كندي(لإل

قم بمناقشة القواعد  – معه المتوافق قابلتهذيب والعب أسلوقم باستخدام 

طفالك مع  منحهم الدعم العاطفي, ومكافأة أوالسلوكيات مع  ئوالتوقعات والمباد

واجبات  أطفالك طاءإعالسلوك الحسن. كما يمكنك تطبيق روتين منزلي و

 ومسؤوليات

قم بقضاء ظهر الحب والمودة البنائك، أ –  ئليةالعالقات واألواصر العا قم  بتوطيد

ً  نشطة أسريةوقت ايجابي معهم، قوموا بالتخطيط أل وكن مصدر الدعم االيجابي  معا

 في االسرة

، أوجد لمه أبناؤكيتع أنقم بتجسيد السلوك الذي ترغب  – بنائككن قدوة حسنة أل

سرتك أعضاء أصدقائك وظهر ألأسرة، مناخ من االستقرار العاطفي والمالي في األ

االحترام والصبر والخلق   الطيب. احتفظ باسلوب حياة صحي ومتوازن، واحصل 

، دروس في االرشاد االسرييها من خالل خدمات إلذا احتجت إعلى مساعدة لنفسك 

 كيفية تربية االبناء، ودورات تسوية النزاعات. 

 

 المشاكل السلوكية - الثانيةالعالمة التحذيرية 

بعض  –التي تسعى لتحقيق المتعة ، ندفاعالسلوكيات التي تتسم بالمخاطرة، اال

يندمج ابنك في مثلة هي: األ

المشاجرات، يقوم بقيادة سيارة 

او  /عقب شرب المسكرات مع

المخدرات، ينفق الكثير من االموال 

وليس لديه وظيفة،  يسرق من 

يهرب من المنزل، المتاجر ، 

ويمارس الجنس بصفة عشوائية 

 وبدون اتخاذ وسائل احترازية. 
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صعوبة مثلة تشتمل على وبعض األ –سلوكيات عدوانية، غير مستقرة ومتوترة 

صلية، تغيير األة الثقافي شخصيته الحفاظ على ية، مع أوته الكندتكوين ابنك لشخصي

و المعتقدات الدينية. كما قد  يكثر الجدال معك أ و السلوكياتأفي الشخصية  ئمفاج

ه أنيعرف عنه و اخوته، ُأويصعب عليه النوم، يقوم بتخريب المملتكات، يهددك مع 

 سلحة، قد مر بتجاربجسدية، يخبيء األالصابات إلاشخص بلطجي، ال يفسر 

و خدمات الصحة أاستشاريين  ينخصائيأالحرب والصراعات يرفض مقابلة 

 النفسية. 

 

 ماذا يمكنك فعله؟

قم باالستماع  – يك للمساعدةإلنائك اللجوء بحتى يمكن ألوودودا  كن متعاونا  

جابية ودورية وامنحهم الدعم إيبنائك ومالحظة تصرفاتهم، تحدث معهم بصفة أل

سبيل المثال: مشاكل  ىبنائك )علأسباب خلف سلوكيات األالعاطفي وحاول تفهم 

 صحة نفسية، أي اساءة، أي بلطجة تعرضوا لها(.

لخدمات االرشاد، خدمات  211اتصل برقم  –قم بالتدخل المبكر واطلب المساعدة 

باء اخرين للحصول على مقترحات النفسية وعالج الغضب وتكلم مع ٓ الصحة

 ومساندة منهم.

يحتاج للحماية  16أي طفل تحت سن  –بالغ الشرطة عن االطفال المفقودين إقم ب

 .)قانون خدمات الطفل واالسرة(

 .و سالمتكأو/بنائك أذا شككت في سالمة إ  911قم باالتصال برقم 

 

)القانون الجنائي  النشاط الجنسيكن على علم بقوانين الموافقة على 

 الكندي(

ً أسنة او  11ي طفل في سن أ •  .الموافقة على النشاط الجنسي قل ال يمكنه قانونيا

ذا كان إسنة يمكنه الموافقة على النشاط الجنسي  13-12ي طفل بين سن أ •

  .قل من سنتينأكبر سنا لكن فارق السن أخر الشخص األ

ذا إعطاء الموافقة على النشاط الجنسي إسنة يمكنه  15-14ي طفل بين عمر أ •

 .قل من خمس سنواتأكبر سنا ولكن فارق السن ألشخص االخر ا

ذا إن يوافق على النشاط الجنسي فيما عدا أكثرأسنة أو  16يمكن لطفل في عمر  •

ذا كان إخر في منصب سلطة عليا )كمدرس او رئيس عمل( او كان الشخص األ

 لطفل في عالقة تابعية تسمح باستغالله. ا
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مشاكل في المدرسة والعمل وعدم  - الثالثة العالمة التحذيرية

 االشتراك في انشطة ايجابية

  انخفاض الدرجات، مشاكل سلوكية في -فقدان االهتمام في الدراسة او العمل 

الفصل المؤقت او الدائم من المدرسة، عدم المشاركة  ،المدرسة، غياب عن المدرسة

في انشطة ما بعد المدرسة ، يصعب 

عليه االستمرار في  وظيفة، وتم 

  .فصله من عدة وظائف

قلة المشاركة في انشطة ترفيهية 

ال يشترك طفلك في  –واجتماعية 

وقاتا طويلة أنشطة رياضية، يمضي أ

وقاتا ألعاب الفيديو، يمضي أفي 

و وحيدا، أعلى االنترنت،  طويلة

سرية أنشطة أيوجد تغيير مفاجيء في االهتمامات والهوايات، يرفض المشاركة في 

 وخدمية. 

 

 ماذا يمكنك فعله؟

بعد سن السادسة الذهاب يجب على كل شخص  – تعرف على قانون حضور المدرسة

 سنة )قانون التعليم(  18للمدرسة حتى يتخرجوا او يصلوا الى سن 

  في االستقرار  عن المسؤول الموظف) الثقافات تعدد إرتباط مأمور على عرف

 .طفلك مدرسةفي  والمعلمات المعلمين كذلك و (المدرسة

قم بالذهاب الى اجتماعات   - ن في المدرسةيتعرف على المدرسين ومشرفة التوط

 المدرسة.  أنشطة مور وقم بالتطوع فياأل أولياء

 .معلومات عنكتمكن من إخفاء التعلم  اللغة الرسمية في مدرسة طفلك حتى ال ي

شطة أنيجابية في المدرسة والمشاركة في إقم بتشجيع طفلك لتكوين عالقات 

 .بالغينشخاص أراف إش خرين وتحت آمدرسية مع طالب 

  .قم بتشجيع طفلك على استغالل خدمات توظيف الشباب

 في االنشطة الترفيهية واالجتماعية.  أطفالكقم بمشاركة 
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 مشاكل المسكرات والمخدرات - العالمة التحذيرية الرابعة

يقوم ابنك باحتساء الكحول  –او المخدرات غير القانونية /شرب المسكرات مع 

دوية مسكنة خاصة ألماريجوانا ويستخدم المنشطات ويأخذ  او/وتدخين السجائر مع 

دوية من الصيدلية )مثل دواء الكحة بنيلين او جرافول  او حبوب أخرين وآشخاص أب

  اً ويخرج لفترات قصيرة خالل الليل، وال يعطي تفسير جالكافيين( ويسهر في الخار

شياء الثمينة من ريبة على مالبسه، يقترض النقود، تفتقدون المال واأللروائح غ

المنزل، يمر بتغيرات مفاجئة في  الشخصية )االكتئاب، تقلبات مزاجية( تغيرات 

 مفاجئة في الوزن والبشرة وعدم العناية بالنظافة الشخصية. 

 ماذا يمكن فعله؟

و منح التبغ ابيع باتا ًيمنع منعا ً.  والكحولياتتعرف على القوانين الخاصة بالتبغ 

اي شخص تحت سن . الي شخص اقل من تسعة عشر سنة )قانون مكافحة التدخين(

سنة ال يمكنه شرب الكحوليات او حملها او شرائها او محاولة شرائها بأي طريقة  19

 .)قانون ترخيص الكحول(

 .دراتنائك بصراحة بخصوص المسكرات والمخأبقم بمناقشة 

بنائك بتدخين السجائر او شرب المسكرات او استخدام المخدرات في ال تسمح أل

  .المنزل

ال تحتفظ بأوية مسكنة غير مستخدمة او متبقية في المنزل )مثال: تايلنول من 

ال  .تعرف على القانون بخصوص منع التجول الخاص باالطفال. كودايين, فينتايل(

بالتواجد في مكان عمل او مكان ترفيهي عمومي بين  16لطفل دون سن يسمح 

 او مرافق قانونيالوالدين   أحدال بصحبة إمنتصف الليل والساعة السادسة صباحا ً

باء بمخالفة قانون اآل تغريم)حسب قانون خدمات االسرة والطفل( حيث يمكن 

 منع التجول. دوالر لعدم احترام قانون  إلى ألف مبلغ يصلبالمقاطعة  

دمان مثل إللحصول على معلومات بخصوص خدمات  211قم باالتصال بهاتف رقم 

 برنامج االباء واالبناء في مركز ريدو وود لالسرة واالدمان. 
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اتصل بمركز شرطة الجالية للحصول على معلومات عن برنامج حماية االحياء 

 .السكنية

نشطة مشبوهة أي أبالغ عن مكافحة الجريمة لإلقم باالتصال بالشرطة او ببرنامج 

 او تجارة مخدرات في حيكم السكني. 

 

كنت هل  

 ؟ تعلم

 

 

 

 

 

 

 

هناك احد عشر هيئة محلية لخدمة المهاجرين في •

 اوتاوا. 

هناك اكثر من ثمانين موظف توطين يمكنهم •
 مساعدتك انت وابنائك للتأقلم على الحياة في كندا. 

 يقوم موظفي التوطين بتقديم خدماتهم بعدة لغات. •

تعرف على المزيد عن طريق االتصال بهيئات السي •
 .14المنصوصة في صفحة رقم 
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وجود معتقدات ومواقف سلبية  -العالمة التحذيرية الخامسة 

 القانون اتجاه

ك بالقاء ذنب جريمته على الفقر، لفيقوم ط – عذار لمخالفة القانونأتقديم 

  ال تؤذي احد. ائم االصدقاء، الشرطة او المجتمع ويعتقد  بأن الجر

لدى طفلك تجارب سيئة مع الشرطة وال يحترم  – ال يحترم القانون والسلطات

ويعطيه  ويعتقد بأن القاء القبض على شخص ما يجعله مشهوراً  القانون والسلطات

 بأنك ووالده او الشخص المسؤول عنه ال يحترم القانون والسلطة.  ويعتقدمنزلة 

 

  ماذا يمكنك فعله؟ 

بنائك عن القانون وواجباتهم ودور السلطات قبل ان يكون لدى ابناءك أقم بتوعية 

 تعامل مع الشرطةأي 

 ليكون لديهم فخر بهويتهم و ثقة بانفسهم  أبنائكقم بتشجيع 

 

 

تعرف على النظام 

القضائي الجنائي 

 الكندي

 

 

 لمعظم الجرائم واالجراءات في كندا. القانون الجنائي الكندي هو القانون المطبق

الجاليات. أمان  و أمن على  بقاءالقانون الجنائي يركز على حماية المجتمع واإل

مسؤلية ادارة المحاكم على ع يمكن للحكومة الفيدرالية فقط فرض قوانين جنائية )تق
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 حكومات المقاطعات واالقاليم (. تقوم الشرطة، وكالء النيابة والمحاكم وضباط

حداث بتطبيق القانون. يتم حماية الحقوق القانونية من خالل شراف على األاإل

ضافة الى قانون الحقوق والحريات. والمتهم بريء حتى الدستور المدون كتابة باإل

 محاكمة عادلة وعامة  من خاللتثبت ادانته بدون اي شك معقول 

 

 الكندي الجنائيفهم النظام القضائي قم ب
 

ويقع على المجتمع مسؤولية مساندة  ،سنة 17و  12الحدث"  هو شخص بين سن " 

. قم بالتعرف على النظام القضائي الجنائي قبل أن يواجه تنشئتهمالشباب خالل فترة 

قانون جرائم االحداث، . يشتمل هذا الجزي على معلومات عن: ابنك مشاكل قانونية

 حقوق ابنائك في حال اتهامهم بجريمة ما وحقوقك وواجباتك في نظام القضائي  

 الجنائي لالحداث. 

 

 حداثالقانون القضائي الجنائي لأل

 .الخاص بالقضاء الجنائي في كندا قانونالالقانون القضائي الجنائي لالحداث هو 

 التعامل معهم بعيدا عن البالغين.توجد لدى االحداث حقوق خاصة ويتم 

 .يوجد محاكم لقوانين االحداث، مراكز سجن لالحداث، خدمات تأهيلية لالحداث

 

 هذه الخدمات على ما يلي: تركز كل

العواقب التي تساعد الشباب على فهم تصرفاتهم ومعالجة االذي الذي لحق  •

 بالضحاي والمجتمع

وقاموا بجرائم  ولىفة القانون للمرة األبرامج تأهيلية للشباب الذين قاموا بمخال •

 اقل خطورة الجل ابقائهم خارج النظام القضائي

 خطورة كثر جدية للجرائم األكثرالتدخل األ •

 أقصرالسجن لفترات  •

 ادة التأهيل(إعمساعدة الشباب على مواجهة اسباب مخالفة القانون ) •

 ادة االندماج(إعمساعدة الشباب للعودة للمجتمع ) •
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 ولياء امور؟أواجباتكم ومسؤلياتكم كما هي 

جراءات بما في ذلك جلسات الكفالة إلنائك طيلة فترة اأبقم بمساندة 

 واعادة التأهيل واعادة االندماج. 

التأهيل  إعادةطول الفترة بما في ذلك جلسات الكفالة،  ئكأبناقم بمساندة 

 االندماج إعادةو

لديك الحق  حينما تطالب بهالك الحق في الحصول على خدمات ترجمة 

 بنائكفي معرفة ماذا يحدث أل

 

 هل تعلم؟

 

 

 

  ألحداثالشائعة لجرائم ا نواعاأل

 تخريب الممتلكات، رش مبان عامة بالدهان.  –التخريب المتعمد  •

 السرقة من السيارات أو المحالت  –السرقة  •

تهديد شخص ما بالعنف او بوضع صور  –تهديدات التلفظ ب •

 محرجة على االنترنت 

 اقتحام بيت او ملحق او مبنى مهجور –االقتحام  •

عدم اتباع شرط  –مشروط  أمر  إخالء كفالة او أمر مخالفة  •

 صدقاء ال يجب مرافقتهم أحظر تجول او مرافقة 

 حيازة ماريوانا مع مخدرات اخرى –يازة مواد مخدرة ح •

 بعد اتمام الشاب لدورة تأهيل سيتم ازالة التهم الجنائية. •

يمكن للشرطة ووكالء النيابة اقتراح برنامج تأهيلي •
 للشباب

تأهيلية او يمكن للشاب أن يقرر المشاركة في دورة  •
 ان يمثل امام محكمة.
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 : بين االحداث شيوعا أقلخطورة و أكثرجرائم  أنواع

الشجار، ضرب من قبل مجموعة شباب  بما فيه احتمال  – االعتداء •

 االنضمام لتشكيل عصابة. 

 تحرش جنسي غير مرغوب فيه – اعتداء جنسي •

 حمل سكين او سالح ناري – حيازة سالح لغرض خطير •

سرقة من قبل مجموعة من الشباب الذين يستخدمون العنف  – السرقة •

احتمال انضمام  او يهددون باستخدام العنف في تشكيل جماعي في

 لتشكيل عصابة. 

بيع ماريجوانا او مسكنات الم ، فيه  – متاجرة في مواد مخدرةال •

 احتمال انضمام لتشكيل عصابة.

 

  الجماعية دانةاإل 

فا في انة شباب بتهمة كونه " طرإدالعلم بانه يمكن  باءيجب على اآل

قاموا بجريمة ما حيث يمكن  أفرادمع القضية"  اذا كانوا على صداقة 

 للشباب مواجهة نفس العواقب مع شخص قام بجريمة ما. 

 ما هي العصابة؟ 

منظمين بصفة  أو أكثر أفرادالعصابة هي مجموعة مكونة من ثالثة 

 رمزاو  إشارةتستخدم هذه المجموعة اسم او رسمية او غير رسمية وقد

مال شغب أعالعصابات متورطون في  أفرادوعادة ما يكون  خاص

 ويثيرون الخوف والترهيب في المجتمع او الجالية. 

 

 

 تعلم؟هل 

 

 

 

 

 يمكن لطفلك  االنضمان لعصابات حينما: 

 يكرر طفلك مخالفة القانون•

 لدى طفلك اصحاب منضمون الى عصابات•

 لدى طفلك اقارب منضمون الى عصابات •

 يوجد حضور للعصابات في الحي الذي تسكنونه. •



 

14 

 

 

 ما هي حقوق ابنائك اذا تم اتهامه بجريمة ما

 .مترجم خدمات حق الحصول على •

القبض عليهم وحجزهم من قبل  إلقاءحق معرفة سبب )التهمة الجنائية(  •

 .الشرطة

 بما في ذلكم خالل تحقيقات الشرطةحق الصمت وعدم الكالم مع الشرطة ) •

حق مكالمة هاتفية مجانية مع محامي قبل التحدث مع الشرطة )في حال اتهام  •

 .الحدث بجريمة(

 .يجب على ابنائكم التحدث مع محامي دفاع جنائي •

القانون. يمكنكم تقديم النصح  أماممثيلكم وليس بتأبنائكم يقوم المحامي بتمثيل  •

 للمحامي ولكن سيقوم المحامي بمناقشة ما يسمح به ابنائكم فقط.

حق التحدث مع االباء او شخص بالغ موثوق به و/او محامي حين يتم  •

استجواب الحدث من قبل الشرطة وحق تمثيلهم خالل استجوابهم من قبل 

 الشرطة

ة باثبات االتهامات قبل االعتراف بالذنب )والحصول حق مطالبة وكيل النياب •

 على صحيفة سوابق لالحداث(

 

 بخصوص االعتراف بالذنب 

يجب على ابنك التحدث مع محامي دفاع جنائي قبل االعتراف بمخالفة القانون حيث 

حداث قد يتسبب في عواقب وخيمة ويؤثر على فرص وجود سجل اجرامي لأل أن

، العمل مع أو التطوع، القبول في الجامعة او المعاهد  قامةمستقبلية مثل: وضع اإل

 والسفر خارج كندا. 

 

 حقوقكم وواجباتكم

  :ما هي حقوقكم اذا ظن الشرطة ان طفلك قام بمخالفة القانون .1
عطاء طفلك مخالفة او اشعار او إاذ تم  لك الحق ان يتم اعالمك فوراً  •

خطاره إالقبض عليه او  دورة تأهيلية او تم إلىخطار او تم تحويله إ

 بالمثول امام المحكمة. 
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في حال القبض على  او حجز طفلك. ياً او كتابخطارك شفويا ًإسيتم  •

الجنائية، تاريخ وموقع ستحصل على وثيقة تحتويى على : اسم طفلك، التهمة 

  مثول ابنك امام المحكمة، وحق ابنك لتعيين محامي.

 

 األبناءما هي حقوقكم في حال حبس  .2

•  ً ً و/او كتاب سيتم اخطاركم شفويا  بنائكمأالقبض على  في حال تم يا
بنائكم تحت كفالتكم او لشخص بالغ أطالق سراح إعادة ما سيتم  -

 )عادة ما يسمى الكفيل(آخر ومسؤول
لون عن ونتم مسؤأخالء سبيل طفلك تحت كفالتكم فإذا تم إ -

مام المحكمة عند مطالبته بهذا أنه يمثل أشراف عليه والتأكد من اإل
 ويلتزم بالشروط التي يأمره بها القاضي. 

 
  كم للتواجد امام المحكمةناب استدعاءما هي حقوقكم في حال   .3

 اذا تم القبض على احد ابنائكم ياً خطاركم شفويا و /او كتابإسيتم  •

 المحكمة مع ابنائكم  الحضور الىيمكنكم  •

 يمكنكم الحصول على سجالت المحكمة الخاصة بابنائكم •

 
 هل تعلم؟

 
 
 
 
 

 
 

 
 ما هي حقوقكم في حال تمت ادانة ابنائكم بارتكاب جريمة ما:  .4

ما قبل  بيانيأخذ في االعتبار  أنيقوم القاضي بحبس حدث عليه  أنقبل  •

الذي سيقوم  االحداث راقبةوهو تقرير يتم كتابته من قبل ضابط مالحكم 

خرين ذوو اهمية في حياة اطفالكم آبمقابلتك باالضافة على اشخاص 

 خصائيين(أ)مدرسين او 

اذا كانت لديك معلومات تساعد في حسم جريمة يمكنك االتصال •

 بالشرطة او بهيئة مكافحة الجريمة. 

اذا اتصلت بهيئة مكافحة الجريمة ال يجب عليك الكشف عن اسمك •
 او اي معلومات شخصية

تقدم هيئة مكافحة الجريمة مكافئات مالية مقابل معلومات تؤدي الى •
 القبض على متهم 

 تعرف على المزيد عن طريق زيارة موقعهم االلكتروني: •
www.crimestoppers.ca 

http://www.crimestoppers.ca/
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الطفل( بناء على  والدابنائكم ان يقوموا بمقاضاتكم )أيمكن لضحايا جريمة  •

قانون المسؤولية االبوية حيث يمكن للضحايا استخدام وثائق المحكمة 

لمقاضاتكم للحصول على تعويض في محكمة القضايا الصغرى. ويمكن 

باركم على تعويض الضحية عن الممتلكات التي تمت سرقتها، إجحينذاك 

 بناؤكم. أضرار بها من قبل تخريبها او األ
 

 

 هل تعلم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ام أملم يكن لدى طفلك محامي وكان عليه المثول  إذا•

ساعة القادمة  رينربع وعشالمحكمة في خالل األ

يمكن لطفلك التحدث مع محامي مجاني في مكتب 

 خدمة المساعدة القانونية 

 ابقد هناك مكتب للخدمة القانونية المجانية في الطيوج•
 االول من مبنى محكمة أوتاوا 

يجب على طفلك التحدث مع محامي الخدمة المجانية •
 في نفس يوم المحاكمة قبل بدء المحاكمة. 
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 استخدم الموارد المتوفرة لديكم

 

 محلية تخدم المهاجرونخدمات المجتمع: هيئات 

         www.cciottawa.ca          9634-232 613          المركز الكاثوليكي للمهاجرون •

 3145-729 613  خدمات السيدات المهاجرات في اوتاوا •

www.immigrantwomenservices.com         

       www.jfsot awa.com2225             -613 722            سرة اليهوديةالخدمات ا •

      www.lassa.ca     0003-236 613الوكالة اللبنانية العربية للخدمات االجتماعية •

 www.cesoc.ca  1343-248 613االقتصادية واالجتماعية الوتاوا وكارلتون اللجنة  •

            www.occsc.org              4875-235 613مركز خدمات المجتمع الصيني •

              www.ociso.org             0202-725 613  منظمة خدمات المهاجرين في اوتاوا •

   www.somalifamilyservices.org 2075-526613   مركز خدمات االسرة الصومالي •

 www.ottawa-worldskills.org            0453-233 613مركز المهارات الدولية    •

 

 خدمات الترجمة والترجمة الشفوية القانونية 
 )توجد رسوم للخدمة(

 0502-237 -613مركز خدمات الترجمة الثقافية لجالياتنا:  •
 7834-261 613وبعد ساعات العمل الرئيسية:        

 

 1393-729 613خدمات اللغات والترجمة  •
 0066-784 613وبعد ساعات العمل الرئيسية: 

 3770-232-613   لغات العالم •
 
 

http://www.cciottawa.ca/
http://www.immigrantwomenservices.com/
http://www.lassa.ca/
http://www.cesoc.ca/
http://www.occsc.org/
http://www.ociso.org/
http://www.somalifamilyservices.org/
http://www.ottawa-worldskills.org/
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 االجتماعية والمعلومات اإلحاالت والخدمات
 

 :613 788-5000     (YMCA-YWCA) مركز معلومات القادمون الجدد •

www.ymcaywca.ca/Adults/nic/  

 خط المساعدة لخدمات المجتمع والخدمات االجتماعية في انتاريو  211رقم هاتف  •

ottawa.org-www.cominfo 

 لخدمات المجتمع في اوتاوا   311بلدية اوتاوا: اتصل رقم:  •

 
 

 خدمات الطورايء والسالمة
 

  للطواريء 911خدمة شرطة اوتاوا : اتصل برقم  •
 www.ottawapolice.ca        236 613-1222ولغير الطواريء:      

   

 خدمات استشارات المحامين

 الخاصة بالجمعية القانونية  التحويل خدمة •
www.lsuc.on.ca8326 -268-800-1 

 الدعم القانوني لمقاطعة اونتاريو •
www.legalaid.on.ca8258 -668-800-7931 /  1-613 238 

 /www.centreinfojuridique.ca/en     842 613-7462   القانونية الوتاوامركز المعلومات  •
 

 اذا كنت تبحث عن المزيد من المعلومات

وزارة خدمات الشباب واالطفال )باللغة االنجليزية والفرنسية(  •
www.children.gov.on.ca 

 االنجليزية والفرنسية(هيئة استراتيجية مكافحة العصابات في اوتاوا )باللغة  •

  www.crimepreventionottawa.caهيئة مكافحة الجريمة في اوتاوا  •

دليل االباء )بلغات عديدة( مدينة سري   –مكافحة العصابات  •
www.surrey.ca/community/12408.aspx 

 العصابات، وفهم الشباب والعصابات، دليل االباء )بلغات عديدة(القضاء على حياة  •

 life-gang-www.cfseu.bc.ca/en/end اتحاد القوى الدعم الخاص، بريتش كولمبيا •

 www.cleo.on.ca التوعية القانونية المجتمعية في اونتاريوهيئة  •

اوا • وت ا  www.connectingottawa.com ربط 

 www.jfcy.org العدالة لالطفال واالحداث •

 www.justice.gc.ca وزارة العدل الكندية •

 www.attorneygeneral.jus.gov.on.caوزارة المدعي العام  •

 
 
 

http://www.ymcaywca.ca/Adults/nic/
http://www.cominfo-ottawa.org/
http://www.cominfo-ottawa.org/
http://www.cominfo-ottawa.org/
http://www.cominfo-ottawa.org/
http://www.ottawapolice.ca/
http://www.ottawapolice.ca/
http://www.ottawapolice.ca/
http://www.ottawapolice.ca/
http://www.lsuc.on.ca/
http://www.lsuc.on.ca/
http://www.lsuc.on.ca/
http://www.lsuc.on.ca/
http://www.legalaid.on.ca/
http://www.centreinfojuridique.ca/en/
http://www.children.gov.on.ca/
http://www.crimepreventionottawa.ca/
http://www.surrey.ca/community/12408.aspx
http://www.cfseu.bc.ca/en/end-gang-life
http://www.cleo.on.ca/
http://www.connectingottawa.com/
http://www.jfcy.org/
http://www.justice.gc.ca/
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/
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 مركز المهارات الدولية للتوظيف

 330شارع ارجايل، مكتب    219

     K2P 2H4اوتاوا  انتاريو

 0453-233-613هاتف رقم   :

worldskills.org-www.ottawa 

الشبكة االسرية القيادية تم تأليف هذه الكتيب من قبل ليلي يازيداني مديرة مشاريع، مشروع 

 للجاليات

http://www.ottawa-worldskills.org/
http://www.ottawa-worldskills.org/
http://www.ottawa-worldskills.org/
http://www.ottawa-worldskills.org/
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 شكر وتقدير

بالنيابة عن مجموعة السي فإننا نشكر هيئة مكافحة الجريمة في اوتاوا لدعم 

اللجنة هذا المشروع الهام للقادمين الجدد. كما نتوجه بالشكر العضاء 

 االشرافية الذين ساهموا في تطوير هذا الكتيب: 

 جورد بويد من مكتب خدمات الشباب في اوتاوا •

 العائلة الصومالياكرام احمد من مركز خدمات  •

 جيسكا رايس من جمعية جون هاوارد في اوتاوا •

 جون واترز من وزارة االطفال والشباب  •

 كيلي ريتزما من مكتب المدعي العام الكندي •

 ليلي يزداني من مركز توظيف المهارات الدولي •

 مرسي اللوفي من مكتب خدمات النساء المهاجرات في أوتاوا •

 ليكي للمهاجرينموسي حابتي من المركز الكاثو •

 ناثان هوديمان من مركز االسكان الشعبي في اوتاوا •

 صحرا هابباني من مركز باين كريست كوينز واي لصحة المجتمع •

 شارمارك عبد اللالهي من مكافحة الجريمة في أوتاوا •

 ستيف ساليفان من مكتب خدمات الضحايا، اوتاوا •

 توم شولبرج من نادي الشباب والشابات في اوتاوا •

   ي هنتز من مؤسسة محاميي الدفاع في اوتاوافيك •


