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ما هو هدفنا وما الذي نطمح إليه؟

تقديم الدعم واملشورة لكل من يرنو إليها ويحتاجها ، وذلك من خالل مرافقتهم 
والوقوف بجانبهم حتى وصولهم إىل ما يطمحون إليه ، ودعمهم حتى وصولهم 

لالندماج بشكل مثايل ورائع

األمور واملوضوعات التي ندعمها عىل سبيل املثال:

 تعلم اللغة	 
املدرسة ، الجامعة 	 
العمل ، التدريب املهني	 
تأمني فرص عمل ، العاطلني عن العمل	 
األمور املالية	 
تأمني سكن 	 
التواصل مع الدوائر الحكومية	 
العائلة 	 
الصحة	 
التواصل االجتامعي	 
أوقات الفراغ	 
اإلقامة	 
كل ما يتعلق بالجنسية 	 

ما الذي نقوم به؟

ننظ  معا ، ونقدر احتياجاتك ونرتبها حسب األولويات ونسري معك خطوة بخطوة  أ - 
، ونقدم لك أفضل العروض املتاحة، حتى وصولك إىل أعىل مراتب االندماج .

ب -  عروضنا مقدمة للجميع ، وخاصة لألشخاص الذين أمامهم تحديات وصعوبات 
كثرية وكبرية ،يسعدنا ويرسنا مساعدتكم وتذليل العقبات أمامكم ، وبناء شبكات 

واسعة من العالقات للوصول إىل أفضل الحلول.
ت -   ندعمك ونبقى إىل جانبك جنبا بجنب حتى وصولك إىل هدفك الذي تطمح إليه 

هو: عرضنا 
تطوعي: 

املشاركة مبحض إرادتك وليست إجبارية

شخيص: 
خطة املساعدة تكون خاصة بك أنت وحدك ، حسب حاجتك 

احتياجات هادفة . 
تولد األفكار وتزهر من خالل التعاون مع بعضنا البعض من أجل الوصول إىل هدفكم 

املنشود  .

متنوعة :
املساعدة تجمع بني الخدمات والعروض ، لدينا شبكات واسعة من العالقات والتواصل 

طويل األجل : 
ندعمكم ونبقى بجانبكم عىل طول فرتة االندماج ، بغض النظر عن االفرتة الزمنية التي 

يستغرقها هذا األمر . 

رّسّي :
نضمن لكم بإن كل تعامل معنا هو  رسي  ، وال يوجد أي شخص أو مؤسسة تتطلع 

عليه ، فالرّسيّة التامة هي من صميم عملنا .

مجانا : 
كل ما نفعله من أجلكم هو  مجانا 

)أكرب أجر نطمح إليه : هو وصولكم إىل أهدافكم التي تطمحون  وتتشوقون إليها (


