جوائز الترحيب لسفراء اوتاوا : 2018
دعوة لترشيح االسماء
فيمايلي الخطوات المطلوبة

جميع المهاجرين والالجئين القاطنين
رجاء  :الى
CALL
انتباهFOR
NOMINATIONS
في اوتاوا

 .1حاول أن تتذكر الشخص الذي تشعر أنه يستحق التقدير لمساعدتك على
االحساس بالراحة واالنتماء في أوتاوا وكأنك في بيتك
 .2يجب أن تقوم بتعبئة هذا النموذج البسيط .يجب أن تذكر اسمك ،واسم
الشخص الذي ترشحه ،ومعلومات لالتصال بكل منكما ،وفقرة قصيرة (ال
تتجاوز  200كلمة) تصف فيها كيف استطاع هذا الشخص أن ينقل إليكم
االحساس بالترحيب بكم في أوتاوا .
 .3مالحظة  :يجب أن يكون المرشح مهاجرا او الجئا الى كندا  ,وذلك لكي
يكون مؤهال للمشاركة في الترشيح  ,اما المر َشح فبااالمكان ان يكون اي
شخص وال يوجد اي قيد فيما يخص فترة تواجده في كندا.
 .4يرجى تقديم هذا النموذج عبر موقعنا على االنترنت خالل فترة ال تتجاوز
الساعة ّ  5مساء من يوم الثالثاء المصادف  1من شهر أيار . 2018
 .5ستقوم اللجنة المنظمة ألسبوع أأوتاوا ترحب بكم  2018باختيار عدد
من المرشحين لمناصب السفراء وسيتم االعالن عن الفائزين بهذا المنصب
ضمن فعالية خاصة بهذا الشأن في بداية اسبوع اوتاوا ترحب بكم . 2018
 .6إذا تم اختيارك أنت والشخص الذي رشحت اسمه/اسمها ،فسيتم االتصال
بكما للمشاركة في حفل التقاط الصور وكذلك لمشاركة حكايتكما مع
الحضور .وسنقوم بابالغكما بالزمان والمكان المحددين لهذه الفعالية.

يدعوكم االئتالف المحلي لخدمات الهجرة في أوتاوا لترشيح احد األشخاص
الذي كان له تأثيرا إيجابيا في رحلتكم إلى حياة جديدة في أوتاوا.
فكر مجددا في الفترة األولى من وصولك إلى أوتاوا كقادم جديد ،سواء كان
ذلك قبل  20عاما أو قبل  20يوما  .هل يوجد هنالك شخصا ما استطاع من
خالل القيام بعمل ما– صغيرا او كبيرا-ساعدك على الشعور بالراحة واالنتماء
في مدينتنا؟
ربما كان أحد الزمالء الذي شرح لك التفاصيل الدقيقة عن مكان العمل الكندي؛
ك بأسلوب ودي
أو مدرسا الهمك النجاح ،أو أحد الجيران الذي تصرف مع ّ
ومساند.
وقد يكون أحد األشخاص الذين قدموا من بلدك األصلي ويتحدث لغتك األم ،أو
أحد األشخاص الذي مد لك يد المساعدة على الرغم من أنه ينتمي إلى جيل
آخر وثقافة أخرى. .
أخبرنا كيف ساعدك هذا الشخص .كيف بذل المزيد من الجهد لدعمك أثناء
مرحلة التكيف على الحياة في أوتاوا؟ اخبرنا بالتأثير الذي احدثه هذا الشخص
على تجربتك خالل فترة استقرارك وانت تجعل من اوتاوا بيتك الجديد.

متى اخر موعد للتقديم ؟
الثالثاء  1 ,من أيار2018 ,
sssس  5مساء
الساعة

جوائز الترحيب بسفراء اوتاوا ٌقدمت الول مرة عام  2014وهي تعد االن ميزة ثابتة لالسبوع اوتاوا ترحب بكم (واو)  .للمزيد من المعلومات
يرجى مراسلتنا على العنوان الاللكترونيsuzanne@olip-plio.ca

