الـكـادر اإلداري

فــوائـد العـضـويـة

مرحــبا بــكم عــنـدنــا !

تـبقـى على تـواصـل مع مـجتمعـك
تصـلك النشـرات اإلخـباريـة
تـشـارك في مخـتلف الـبرامـج
تـلتـقـي مع جـيـرانك
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إشــتــرك اليـوم!

الجــار

Burnaby, BC V5J 1C5
Phone : 604-431-0400

كمـبرلي باروج

مدير المنهاج  -البرنامج

سـاره شا

مدير المنهاج -البرنامج

ماكـنايز دين

مدير ضمان الجودة

لـيزا فالـكونبرج

مدير اإلدارة

وانـه سي
مـهريـن كورام

آفــا ترنر

سنـويـا $2/الفــرد الواحـد

4845 Imperial Street

أنـتونيا بيك

مديــــر
مديــر الخدمات العائلية

مـجـلــس اإلدارة

سنـويـا $5/عــضـوية الـعـائـلـة

ســــنــد
لـجــاره

المدير التنفيذي

مرحبا بك عندنا
4845 Imperial Street
Burnaby, BC V5J 1C5

الـعنـوان

الرئيس

ديـف فيرهل

أمين الصندوق

جـنيفـير شورت

نائب الرئيس

لـينكا ماركوفا

سكرتيرة

جـاكو نوته بوم

عضــو

راجـندر بيندر

عضــو

ســو جونك

عضــو

مـاري هوتسون

عضــو

أيـرني كاشيمه

عضــو

كـاثي الوي

عضــو

لـوري مورين

عضــو

604-431-0400

الهاتـف

info@sbnh.ca

البـريـد األلكتروني

لإلستفسار عن فرصة الحصول على
العمل التطوعي الرجاء اإلتصال
بـ :عبدول سالزي على الرقم:

604-431-9499

فـاكــس

 604-431-0400أو الرجوع إلى:

www.sbnh.ca

الصفحة األلكترونية

/SouthBurnabyNeighbourhoodHouseالفـيس بوك

www.sbnh.ca/volunteer

مطلوب متطوعون

أين تجدنا؟
نادي الواجب البيتينادي الصداقةالمخيم الصيفيتجمعات الحي في المناسباتمطبخ الحيو -مدرسة شارع دوغالس اإلبتدائية
4861 Canada Way
مركز رعاية الطفولةمركز الصداقةأمسيات عشاء الحيف -مدرسة كلنتون اإلبتدائية
5858 Clinton Street
مركز رعاية الطفولةأمسيات عشاء الحي المركز العائليك -مدرسة لوكديل اإلبتدائية
6990 Aubrey Street
مركز رعاية الطفولةل -مدرسة كلبين اإلبتدائية
5490 Eglinton Street
مركز رعاية الطفولةي -مركز برنت وود العائلي
2- 4430 Halifax Street
المركز العائلي لحي برنت وود

أ -بيت الحـــي
4845 Imperial Street
المكان العائلي ( لألهالي وأطفالهم والذين تترواح أعمارهم من (0
—  5سنوات )
 المعلومات واإلحالةأمسيات عشاء لبناء الترحيب وتعزيز الروابط بين الجيران امسيات عشاء الثقافات المتنوعةتوعية أهالي الحي برامج مجاميع كبار السنبرامج توعية كبار السن صفوف اللغة اإلنكليزية كلغة ثانيةالقيادة الشبابية
 مركز معالجة معامالت ضريبة الدخل مركز معالجة المعامالت القانونية دعم المتطوعين من ذوي اللغات المتعددة صفوف الكمبيوتر إستيعاب عمل المتطوعينب -مدرسة مارلبورو اإلبتدائية
Sanders Street & Royal Oak Avenue
مركز رعاية الطفولة
المخيم الصيفي
 تجمعات الحي في المناسباتج -مدرسة حي مي وود
4567 Imperial Street
 مركز رعاية الطفولةبرامج مابعد البرامج المدرسيةالمخيم الصيفيمطبخ الحيتجمعات الحي في المناسباتد -مدرسة حي سترايد
7014 Stride Avenue
مركز رعاية الطفولةنادي الواجب البيتيالمخيم الصيفيتجمعات الحي في المناسباته -مدرسة حي ادموندز
7651 18th Avenue

في بيت حينا (مجموعتنا).........
الترحيب باألهالي
في مجموعتنا وتقديم الصداقة والدعم لهم
اإلستجابة لمتطلبات المجتمع المحلي وذلك
بتطوير البرامج والخدمات من خالل مشاركة المجتمع المدني
بمنظماته وسكانه واعماله المختلفة

التزود بالمعلومات واإلحالة
إلى مجموعتنا وحسب كل حالة
شمول كل األهالي وبدون إستثناء
في مجموعتنا
توفير المكان المناسب
لبناء الروابط والعالقات مع الجيران
مساعدة األهالي
لمواجهة الصعوبات المالية واإلجتماعية
منظمتنا منظمة خيرية
يديرها المتطوعين وتعمل من خاللهم

مهمتنا
مهمتنا
أن نجعل حينا المكان األفضل للعيش
هدفنا
تمكين األهالي من تحسين حياتهم وتعزيز مجتمعاتهم المحلية
لدينا التحدي من خالل
العمل مع المجتمعات المحلية لتطوير البرامج المبتكرة
والخدمات ،لتلبي اإلحتياجات المتغيرة لمجاميع السكان
المتنوعة
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