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الشباب

•

هناك العديد من الخدمات الخاصة لألطفال، والمراهقين، 
والبالغين من فئة الشباب في أونتاريو. توّفر العديد من 

المنّظمات والوكاالت الحكومية مساعدة في التعليم، 
والتوظيف، والتطّوع، والصحة، والقضايا االجتماعية.

إن NewYouth.ca هو منتدى على اإلنترنت 
للقادمين الُجدد من فئة الشباب فيه معلومات عن 

المدرسة، والعمل، والصحة، والهجرة. كما ينشر 
أيضاً قوائم بعدد من الِمنح الدراسية بعدة أشكال 
ُمتاحة للقادمين الُجدد من فئة الشباب على موقع 

www.newyouth.ca

توفّر Youth Opportunities Ontario )فرص •
أونتاريو للشباب( معلومات عن برامج التوظيف 

والتعليم والبرامج االجتماعية والتطّوع في جميع أنحاء 
www.youthconnect.ca  المقاطعة

التعليم

يجب على الفئة الشابة في أونتاريو الذهاب إلى المدرسة 
حتى عمر 18 سنة أو إلى أن يكملوا شهادة الثانوية 
العامة. توجد العديد من مسارات التعليم ُمتاحة في 

أونتاريو. ال تستطيع مدارس الثانوية العامة في أونتاريو 
أن تسألكم عن وضعيتكم في الهجرة عندما تسّجلون فيها.

يتيح برنامج التعليم التعاوني في مدارس الثانوية العامة 
للطالب الحصول على اعتماد علمي ُيحسب لهم للشهادة 
بينما يكتسبون خبرة العمل. كما يستطيع طالب برنامج 
التعليم التعاوني البدء بالتدريب المهني في الِحَرف من 

 Ontario Youth Apprenticeship خالل برنامج
Program – OYAP. المعلومات على موقع 

findlink.at/oyap أو www.tcu.gov.on.ca

لة من  لدى أونتاريو أكثر من 40 كلية وجامعة ُمموَّ
الحكومة.

كما توجد أيضاً أكثر من 400 كلية مهنية خاصة في 
المقاطعة.

اعرفوا المزيد عن التعليم ما بعد الثانوي على موقع 
findlink.at/findschool أو www.tcu.gov.on.ca

تقّدم القوات المسلّحة الكندية مجموعة واسعة من الفرص 
التعليمية والمهنية للرجال والنساء من فئة الشباب. مع 
ذلك، يجب أن تكونوا مواطنين كنديين لالنضمام إلى 

القوات المسلّحة.

التوظيف

ُيعتبر توظيف الفئات الشابة قلق كبير في أونتاريو. هناك 
العديد من المنظمات والوكاالت التي تساعد الفئات الشابة 

في العثور على عمل بدوام جزئي واستكشاف الفرص 
المهنية.

يضع موقع Youth Jobs Program اإللكتروني 
قوائم بالوظائف، وتدريب المهارات، ودعم ريادة األعمال 

للفئات الشابة بحسب سّنهم ووضعيتهم في أونتاريو 
.findlink.at/yjprogr أو www.ontario.ca

الحقوق واألمان في العمل

إن الفئات الشابة معّرضة أكثر بنسبة الضعفين لإلصابة 
في مكان العمل. اعرفوا المزيد عن األمان في العمل 

على موقع خدمات كندا الحكومي للفئات الشابة: 
  findlink.at/jobsafe أو www.youth.gc.ca

توّفر وزارة العمل في أونتاريو معلومات عن حقوقكم 
findlink.at/youngwork أو www.ontario.ca :كعاملين

انخراط وتطّوع الشباب

توّفر العديد من المراكز المجتمعية برامج للشباب، بينها 



•

النوادي، والتجّمعات االجتماعية، واألنشطة الرياضية 
وأنشطة الرشاقة، واالنخراط المدني.

ابحثوا على اإلنترنت عن منظمات في منطقتكم 
وتواصلوا مع وكالة التوطين واالستقرار المحلية: 

.findlink.at/youth أو newyouth.ca

للحصول على معلومات عن مجموعات التأييد  •
والمناصرة، زوروا موقع  http://newyouth.ca أو 

findlink.at/youthadvoc

إن التطّوع طريقة جيدة لاللتقاء بالناس، وتعلّم مهارات 
جديدة، والتعّرف أكثر على مجتمعكم.

 Ontario اعرفوا المزيد عن التطّوع على موقع
Youth Volunteer Challenge )تحّدي المتطّوعين 

http://ctw.ovcn.ca :)الشباب في أونتاريو

العدالة الجنائية للشباب

إن نظام العدالة للشباب منفصل عن نظام المحكمة 
العادي. عندما يكسر شاب ما بين عمر 12 و17 سنة 

القانون، تستطيع الشرطة استخدام استراتيجيات مختلفة 
للتعامل مع الوضع. قد يتلّقى الشباب الذين يرتكبون 

جرائم إنذاراً أو تحذيراً من الشرطة أو قد تتّم إحالتهم إلى 
برنامج مجتمعي. في الحاالت الخطيرة، قد يصدر حكم 

بالجريمة على الشاب ويذهب إلى المحكمة.

العثور على مساعدة

إن خّط مساعدة األطفال KidsHelpPhone هو خدمة 
استشارات ال تكشف عن الهوية وتكون سّرية لألطفال 
والشباب من أّي سّن. يمكنكم االّتصال بخّطهم الساخن 

الُمتاح على مدار 24 ساعة أو طرح األسئلة عبر 
اإلنترنت. يستطيع KidsHelpPhone المساعدة كل 
يوم في قضايا مثل الصحة النفسية، واإلساءة، والبلطجة 

أو التنّمر. اّتصلوا على الرقم 6868-668-800-1 أو زوروا 
www.kidshelpphone.ca موقع

لمعرفة المزيد عن الطريقة التي يساعد بها خّط 
KidsHelpPhone األطفال والشباب، زوروا 

New Youth على موقع http://newyouth.ca أو 
findlink.at/kidshelp

هل تعرفون؟

يمكنكم التقدم بطلب لُرخصة القيادة G1 عندما تبلغون 
عمر 16 سنة.

 Ontario يمكنكم التقدم بطلب ألونتاريو ووركس
Works  في عمر 16 سنة ما دمتم تستوفون شروطاً 

معّينة.

 Ontario Student يمكنكم التقدم بطلب لـ
Assistance Program – OSAP للحصول على 
قرض طالب إذا كنتم طالباً بدوام كامل في مرحلة التعليم 

ما بعد الثانوي.

يمكنكم التصويت في االنتخابات البلدية، وانتخابات 
المقاطعة، واالنتخابات الفدرالية عندما تبلغون عمر 18 

سنة.

يجب أن تكونوا في عمر 19 سنة لتشتروا منتجات التبغ 
في أونتاريو.

يجب أن تكونوا في عمر 19 سنة لتشتروا وتستهلكوا 
منتجات الكحول في أونتاريو




