
 تعرف على حقوقك بلغتك
 هذه المعلومات القانونية الجديدة تتيح لمواطني آندا الجدد التعرف على الحقوق المتاحة لهم في آندا

 
 Français/العربية/Chinese/Spanish/أردو/Tamil: انقر فوق اللغة التي تود قراءة هذا اإلصدار من خاللها

 
) CLEO: التوعية القانونية المجتمعية بأونتاريو (Community Legal Education Ontarioسوف تعلن مؤسسة 

(بمكتبة ليليان سميث )  ظهرًا12:00 – ص 9:30(شباط / فبراير24عن معلومات جديدة في لقاٍء يوم 
Lillian H. Smith Library ( في قلب الحي الصيني العتيق)Chinatown (بمدينة تورونتو. 

 
. في رعاية األطفال على الباب من مصادر الذعر لدى المواطن الكندي الجديدقد يكون نقر صاحب العقار أو أحد موظ

وقد يكون موقع العمل المليء باألخطار مصدر دخله الوحيد، أو يكون تعرض أحد أبناءه لمالحقات رجال األمن سرًا 
 أو تكون مزاعم آما يمكن أن تكون إجراءات الكفالة الالزمة لتجميع أفراد األسرة عصية على الفهم،. مخجًال

مستشاري إجراءات الهجرة والجنسية محيرة، وآذلك قد يعتقد المواطن الكندي الجديد أن الزيادة غير القانونية في 
قد ال : "CLEOوآما قالت جولي ماثيوز، المديرة التنفيذية لمؤسسة . أجرة السكن تكلفة ال مفر منها للحفاظ على سكنه

لكن مع توفير المعلومات الصحيحة، تصبح : "، ثم عقبت مؤآدة" لهم في آندايدرك بعض الناس الحقوق المتوفرة
 ".لديهم العدة المطلوبة لوضعهم على بداية الطريق إلى األمام

 
 هذا الدعم باللغات العربية والصينية والصومالية واألسبانية والتاميل واألردو واإلنجليزية CLEOواآلن توفر مؤسسة 

الدعاوى الجنائية في آندا وعالقتها "و" معلومات للوالدين: مساعدة األطفال"ناوين مثل والفرنسية، وذلك تحت ع
وتتوفر هذه . وغير ذلك من العناوين األخرى"هل تريد أن تكفل أسرتك للحاق بك في آندا؟"و" بوضعك آمهاجر

ساعة طوال أيام  24المعلومات آنصوص مقروءة أو مسموعة إلى جانب الدعم المتخصص عبر الهاتف المتواصل 
 CLEO، والذي يقدمه الخبراء المدربون تدريبًا متخصصًا على موارد مؤسسة Findhelpاألسبوع من خالل 

 .وهذه الخدمة مجانية ومتوفرة في آل أنحاء مقاطعة أونتاريو. 5366‐667‐866‐1القانونية، وذلك على الرقم 
ca.yourrightsyourlanguage.www://http 
 

نتمنى أن تكون هذه مجرد بداية لتطوير الموارد متعددة اللغات التي تهم جميع الموطنين : "وختمت جولي ماثيوز قائلة
 ".الكنديين الجدد الذين يستقرون في أونتاريو
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