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المشاركة المجتمعية  مشارکت جامعه
هناك العديد من الطرق لالنخراط في مجتمعكم. يوجد 

وصف لبعض األمثلة هنا.

مراكز الترفيه المجتمعية

يوجد في معظم مجتمعات أونتاريو مكان حيث تستطيع 
المجموعات المجتمعية أن تلتقي. كما توجد أيضاً لدى 

العديد من المراكز حلقات/حلبات للتزلّج، ومسابح، 
وصاالت رياضية، ومالعب رياضية.

•

تكون برامج البالغين واألطفال إّما مجانية أو بتكلفة 
بسيطة

اّتصلوا بالرقم 211 للعثور على مركز الترفيه 
المحلي.

المكتبات العامة

إليكم بعض أنواع البرامج التي قد تكون ُمتاحة في 
مكتبتكم العامة المحلية:

موارد للغة اإلنجليزية كلغة ثانية. •

عاملون في مجال التوطين واالستقرار يوّفرون •
المعلومات.

نوادي الواجبات المدرسية للطالب ونوادي القراءة •
لألطفال.

خّط إنترنت مجاني يمكن الوصول إليه. •

كتب، وأقراص مدمجة )سي دي(، وأقراص فيديو •
)دي في دي(، وألعاب فيديو، وجرائد، ومجالت 

باللغة اإلنجليزية وغيرها من اللغات.

للحصول على بطاقة المكتبة، ستحتاجون إلى مستند 
رسمي للهوية )جواز السفر أو ُرخصة القيادة( ودليل 
ُيثبت عنوانكم، مثل فاتورة الهاتف أو الكهرباء والماء.

للعثور على مكتبتكم العامة المحلية، زوروا موقع وزارة 
قطاعات التراث والرياضة والسياحة والثقافة ontario.ca أو 

  findlink.at/opl

أماكن العبادة

تحت ميثاق الحقوق والحريات، يمتلك الكنديون حق ممارسة 
ديانتهم. بينما ُتعتبر أونتاريو مجتمعاً علمانياً، ُيعّبر العديد من 

سّكان أونتاريو عن عقيدتهم من خالل التجّمع في الكنائس، 
والمعابد اليهودية، والمساجد )الجوامع(، والهياكل وغيرها من 

أماكن العبادة.

   findlink.at/worship أو settlement.org زوروا موقع

yellowpages.ca اّطلعوا على الصفحات الصفراء عبر موقع

اسألوا مستشاراً للتوطين واالستقرار.

التطّوع

إن منح وقتك لوكالة ما هو طريقة جيدة لاللتقاء بالناس، 
واكتساب خبرة في العمل، والتعلّم أكثر عن مجتمعك.

لمعرفة المزيد عن التطّوع، زوروا حكومة أونتاريو على موقع 
ontario.ca أو findlink.at/MCI-Active  للعثور على مركز 

للتطّوع في منطقتكم:

زوروا التطّوع في كندا على موقع volunteer.ca أو شبكة 
.ovcn.ca مركز التطّوع في أونتاريو على

الستكشاف أماكن تطّوع شاغرة في القطاع غير الربحي، 
  findlink.at/volunteer أو charityvillage.com زوروا موقع



الزواج

يمكنكم الزواج من شخص واحد فقط في نفس الوقت في 
أونتاريو. إذا كنتم متزوجين شخصاً آخر في دولة أو مقاطعة 
أخرى، يتوجب عليكم الحصول على الطالق قبل أن تتزوجوا 

قانونياً شخصاً آخر في أونتاريو.

إن الزواج الِمثلي شرعي في أونتاريو وفي جميع أنحاء 
كندا. تعترف أونتاريو بالزواج من دول أخرى حيث 

ُيعتبر الزواج الِمثلي شرعياً.

إذا كنتم تعيشون مع شريككم/شريكتكم بدون زواج، 
ُتعتبرون حينها “شركاء القانون العام”. يجب أن يكون 
شركاء القانون العام في عالقة زوجية ألكثر من ثالث 

سنوات، أو لسنة واحدة إذا كان لديهما طفل مشترك.

الطالق

يستطيع أّي من الطرفين التقدم بطلب للطالق. المحكمة 
هي وحدها القادرة على منح الطالق، لكن يمكن االتفاق 

على الطالق من دون الذهاب إلى المحكمة من خالل 
استخدام الوساطة، أو التحكيم، أو التفاوض ما بين 

المحامين. قد يواجه شركاء القانون العام الذين ينفصلون 
مشاكل قانونية عندما يتعلق األمر بالممتلكات وحضانة 

الطفل، لذا من الهام البحث عن نصيحة قانونية.

العنف المنزلي

إن جميع أشكال العنف الجسدي ضد الشريكة/الشريك أو 
شريك/شريكة القانون العام أو أّي فرد من أفراد العائلة 

غير قانونية. وهذا يتضّمن النشاط الجنسي غير المرغوب 
فيه. كما أن التهديد بأذّية أحدهم جريمة أيضاً. يخضع أّي 
شخص صدر عليه حكم بالعنف المنزلي لعقاب شديد، بما 

فيه السجن.

إذا كنتم في خطر، اّتصلوا بالرقم 911 أو اطلبوا 
الشرطة.

تستطيع النساء اللواتي يتعّرضَن لإلساءة من أحد أفراد 
العائلة أو من شخص آخر االّتصال بخّط مساعدة النساء 

الُمعتَدى عليهّن 0511-863-866-1، وهو ُمتاح 
24 ساعة على مدى 7 أيام في األسبوع. للمزيد من 

المعلومات، زوروا موقع awhl.org. تتوّفر خدمات الهاتف 
بأكثر من 154 لغة.

اإلساءة إلى الطفل

ُتعتبر اإلساءة إلى الطفل أّي شكل من سوء المعاملة 
الجسدي، والنفسي، و/أو الجنسي أو عدم الرعاية التي 

تسّبب إصابة أو أذى نفسي للطفل أو الشاب/الشابة. 
تشتمل أنواع اإلساءة لألطفال/الشباب اإلساءة النفسية، 

والجسدية أو الجنسية )سواء عبر التالمس أو بدونه(، 
والتعّرض للعنف المنزلي، واإلهمال. يمكن تحديد 

اإلهمال على أنه الفشل في توفير المأوى، والطعام، 
والملبس، والتعليم، والنظافة الصحية الجيدة، واإلشراف، 

والرعاية الصحية، والراحة الكافية، والبيئة اآلمنة، 
والهواء النقّي.

اعرفوا عن اإلساءة للطفل واإلهمال على موقع 
.findlink.at/protechild أو  justice.gc.ca

لمعرفة المزيد عن قانون األسرة في أونتاريو، بما 
فيه الحقوق والواجبات، زوروا موقع وزارة المّدعي 

)النائب( العام attorneygeneral.jus.gov.on.ca أو 
findlink.at/on-famlaw

للحصول على معلومات عن حقوق المرأة تحت قانون 
األسرة في أونتاريو، زوروا تعليم قانون األسرة للنساء 

onefamilylaw.ca على موقع

للعثور على مساعدة لضحايا العنف الجنسي أو 
المنزلي، زوروا مديرية أونتاريو للنساء على موقع. 

findlink.at/serviwomen أو women.gov.on.ca

للحصول على المزيد من المعلومات عن خدمات 
الضحايا، زوروا  attorneygeneral.jus.gov.on.ca  أو 

findlink.at/ovs

العالقات العائلية
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