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كجزء من تنفيذ أنشطتها  ،تستفيد المنظمة من الدعم المالي :
من حكومة كيبيك من خالل وزارة الهجرة والفرنسية واالندماج)(MIFI
من وزارة التشغيل والتضامن االجتماعي )(MTESS

المهمة ,الرؤية والفئة المستهدفة
المهمة
الهدف من المنظمة هو الترحيب بالوافدين الجدداىل شمال موتريال,مرافقتهم
ومساعدتهم في جهودهم لالستقرار والمشاركة ،الكاملة في الحياة االجتماعية
واالقتصادية والمجتمعيةمن خالل تزويدهم باألدوات الالزمة والعمل عىل اندماجهم
 .من اجل المواطنة النشطة والمستقلة
الرؤية
تتمثل رؤية المنظمة في قدرة جميع الوافدين والمهاجرين الجدد بالتمكن من االندماج
بشكل دائم من خالل ممارسة المواطنة النشطة والتشاركية ,من اجل التمتع الكامل
.بحقوقهم وتحقيق واجباتهم بجهة موتريال-الشمال
الفئة المستهدفة
خدمات المنظمة تهم كل األشخاص الجدد وكل الفئات العمرية(0اىل  )99الوافدين
اىل موتريال الشمال عىل فترة ال تزيد
عن  5سنوات( 5سنوات او اقل) بغض النظر عن حالة الهجرة او الجنس او األصل
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منظمة االندماج والمواطنة واالدراج هي منظمة غير ربحية محورية تهدف إىل العمل من
أجل التكامل المدني واالجتماعي واالقتصادي للقادمين الجدد

المنضمة لديها التفويض لضمان وصول الوافدين الجدد بسهولة إىل الخدمات
واألدوات التي تمكنهم من حل المشكالت التي واجهوها في رحلتهم .لهذا  ،تقوم
المنظمة بإعداد مجموعة من الخدمات
خدمات التثبيت المباشر :
 بوابة مباشرة الستقبال وتقييم احتياجات الشخص  ،وبالتالي إنشاء خطة دعم
شخصية وتحديد المسار الوظيفي.اندماج مناسب
 المساعدة في ملء االستمارات كجزء من اإلجراءات اإلدارية للحصول عىل أو
تجديد تصريح العمل بطاقة التأمين الصحي  ،تصريح الدراسة  ،بطاقة اإلقامة
الدائمة  ،المساعدة االجتماعية  ،والبرنامج الصحي االتحادي المؤقت
 دعم األسر في البحث عن حضانة ومدرسة لألطفال
 المساعدة في العثور عىل الموارد الالزمة داخل البيئة من أجل :الغذاء والرعاية
الصحية والدعم النفسي واالجتماعي والتنشئة االجتماعية والترفيه والتدريب وتعليم
الكبار والدفاع عن الحقوق وتعزيزها والتدريب عىل التوظيف
 اإلحالة إىل المنظمات المحلية حسب احتياجات الوافدين
عرض الدعم لطالبي اللجوء:
 للبحث عن سكن
 التسجيل في البرامج الحكومية المختلفة
األنشطة الجماعية للتعبئة والتكامل بين المواطنين والمجتمع:
 األنشطة التعليمية في الديمقراطية التشاركية  ،ثقافة وتاريخ كيبيك  ،حصص
إعالمية عن الحياة في كيبيك  ،وحمالت إعالمية عن التطوع  ،أنشطة التوأمة
والشبكات المواضيعية
 ورش عمل للمناقشة وتعبئة النشطاء المحليين بشأن قضايا العنصرية والتمييز
من أجل إيجاد حلول مبتكرة تراعي التنوع وتعزز العيش المشترك.
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الخدمات المقدمة

اتصل بنا
514 955-5454
info@licimontrealnord.org

 صباًحا حتى9:00 االثنين واألربعاء والخميس والجمعة
 مساًء5:00  بعد آلزوآلحتى1:00  مساًء والثالثاء5:00

www.licimontrealnord.org

L’organisme pour l’intégration, la citoyenneté et l’inclusion

5835 boulevard Léger, bureau 204, Montréal-Nord, H1G 6E1

