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كيف يمكنك المساعدة ؟
نحن في منظمتنا نتطلع دائما الى المتطوعين للمساعدة في التدريس الخاص  ,اعداد وجبات
الطعام  ,الموصالت  ,برامج الشباب و الكثير الكثير  .كما نوفر فرص التعليم في مجال خدمة
المجتمع لطالب المدارس الثانوية و الجامعات كذلك فرص التدريب العملي لهم .
كما يمكنك أيضا ان تدعم برامجنا للتوعية االجتماعية و الخدمات االستشارية من خالل
مساهماتك المالية علما ان جميع التبرعات و المساهمات المالية خاضعة للضرائب.
شباب من اجل السالم و العدالة.
تأسس برنامج الشباب في منظمتنا من أجل تقوية و دعم شبابنا المسلم  .نحن نقوم بتنظيم مختلف
البرامج لدمج الشب اب في مجتمعنا من خالل برامج مثل التدريب الريادي و الدمج المدرسي و
كذلك برامج الصحة النفسية و العقلية .ان قيادة الشباب من قبل شباب اخرين يعتبر نموذج ناجح
لبناء قدرة الشباب ليكونو افراد فاعلين في مجتمعنا و بعض برامجنا المخصصة للشباب تضم
التعليم و التعليم ما بين االعمار و المشاركة في منظمات المجتمع المحلية و التراث و حوار
الحضارات و األديان.
تاريخنا
تأسست مسلم للخدمات االجتماعية في شهر كانون الثاني من سنة  7002تلبية لحاجة المجتمع
لوجود منظمة اجتماعية حساسة روحيا و ثقافيا  .تعمل منظمتنا على اتباع التعاليم و القيم
اإلسالمية ألنشاء مجتمع عادل  ,منصف و مسالم .
تم تبني نظام مسلم للخدمات االجتماعية في بدايته ليكون واحد من األنظمة التي تعتمد على
المشاركة و التعاون مع الهيئات و المنظمات األخرى التي تعمل في نفس المجال و الجماعات
الدينية و المراكز االستشارية ذات البنى التحتية الراسخة في مجال الخدمة االجتماعية و
بمساعدة هذه الشراكات و العمل الدؤوب لمنظمتنا و متطوعيها تمكنا من خلق منظمة خيرية
متكاملة .
شعارنا هو التعامل مع أي شخص يطرق باب منظمتنا بكل كرامة و احترام و تعاطف ,نحن
نقدر مكانة األديان و الثقافات في حياة الناس و نقدم مكان آمن و خصوصي لكل أعضاء
المجتمع .
لألتصال بنا عبر البريد االلكتروني :
المدير التنفيذي
ed@muslimsocialserviceskw.org
المستشار :
counselor@muslimsocialservices.org

فيما يخص مسلم للخدمات االجتماعية :
مسلم للخدمات اال جتماعية في كتشنر واترلوو،هي منظمة خيرية تقدم خدمات اجتماعية  ،ثقافية
وانسانية لكل المسلمين وغير المسلمين في منطقة واترلوو .وتهدف الى انشاء بيئة صحية
متكاملة وتقدم فرص متنوعة في التعليم واالزدهار الشخصي من خالل البرامج التربوية
وبرامج الرعاية االجتماعية ودعم المبادرات ،كما تسعى الى خلق وتصور واضح عن االسالم
والمسلمين في كندا وبناء الجسور مع المجتمعات المؤمنة االخرى وكذلك مع منظمات المجتمع
العاملة في مجال الخدمة االجتماعية.
رؤيتنا:
رؤية مسلم للخدمات االجتماعية هي وجود مجتمع شامل يتفهم احتياجات كل فرد فيه ويقدم
الدعم للجميع.
قيمنا:
مبادئ أساسها االيمان
الشمولية
التعاطف
االحترام
الخصوصية
العدالة االجتماعية
البرامج االساسية:
مشروع االسر االكثر أمانا:
يهدف البرنامج الى نشر الوعي حول قضايا االعتداء والعنف وخاصة العنف االسري والقضايا
االخرى ذات العالقة مثل قضايا الشرف والعار ،كما يهدف الى القضاء على العنف المنزلي من
خالل برامج تعليمية تربوية حساسة ثقافيا وروحيا ،وكذلك دعم ومساندة النساء واالطفال الذين
تعرضوا للعنف واالعتداء والصدمة .
قمنا بتشكيل ( مسلمين من أجل أسر أكثر أمانا) وهي عبارة عن فريق من االخصائيين
االجتماعيين المسلمين والذين هم أئمة  ،قادة مجتمع  ،مهنيين وشبه مهنيين ذوي خلفيات ثقافية
ولغوية متنوعة  ،جميعهم يعملون مع بعض من أجل القضاء على االظطهاد والعنف االسري.
ويعتبر هذا الفريق هو المصدر للوكاالت الممحلية االخرى التي شاركت في معالجة قضايا
العنف االسري.

توطين الالجئين:
تصل الى منطقة كتشنر واترلوو الكثير من االسر الطالبة للجوء .نحن نقدم المساعدة في توطين
القادمين الجدد ونساعدهم في مواجهة الكثير من التحديات والتي تتضمن الترجمة والترجمة
الفورية  ،المواصالت ،تعلم استخدام الكومبيوتر ،مساعدات غذائية باالضافة الى االحتياجات
العاطفية والجسدية االخرى.
برنامج العناية:
يقوم متطوعو مسلم للخدمات االجتماعية باعداد وجبات طعام وتنسيق زيارات لذوي الحاجة من
افراد المجتمع ابان المرض وفقدان االعزاء ،ويقدمون المساعدة والمساندة لكبار السن على
شكل توفير مواصالت وتنظيم وجبات طعام وكذلك توفير الرفقة لهم.
االستشارة:
تقدم مسلم للخدمات االجتماعية االن خدمات االستشارة والدعم لجميع افراد مجتمع منطقة
واترلوو ،وجميع هذه الخدمات مقدمة من قبل اخصائيين اجتماعيين مسلمين ذوي كفاءة مهنية
عالية ،ويتعاملون بحذر وحساسية نحو االعتبارات الدينية لطالبي هذه الخدمة .
تتوفر هذه الخدمة في :
Family Center Hub
65 Hanson Ave. Kitchener, ON
PH: 519 – 772 – 4399
كل يوم اثنين بالحضور الشخصي من الساعة العاشرة صباحا و حتى الساعة الثانية بعد الظهر
او يمكنك حجز موعد خالل ساعات العمل االعتيادية .
رعاية المجتمع :
تساهم مسلم للخدمات االجتماعية في برنامج الوجبات الباردة من خالل كنيسة ترينيتي المتحدة
حيث تقدم وجبات طعام في
St. John’s Soup Kitchen
مرتين بالسنة كما تقوم بتزويد المتطوعين في مجال السكن و الخدمات اإلنسانية و بعض
المجاميع األخرى بوجبات الطعام .
و بالشراكة مع بيت الصداقة لالعانات الغذائية الطارئة
House of Friendship Emergency Food Hamper
نقوم بيزويدهم و بشكل منتظم بطعام الحالل كما نحرص على ان تستلم االسر المحتاجة
كوبونات الطعام خالل شهر رمضان المبارك .

تعليم المجتمع :
نوفر ندوات و ورش عمل حول التنوع و الحساسية الثقافية للمدارس و الكليات و الجامعات و
المستشفيات و اقسام الشرطة و وكاالت الخدمة االجتماعية باإلضافة الى منظمات المجتمع
األخرى  ,كما نشارك و بفعالية في العمل على مد الجسور بين األديان في منطقة كتشنر –
واترلوو .

