
  Feed Nova Scotiaالتابع لمنظمة  الكریسمیس لموسم  المساعدات برنامج
 لمعرفة المزید من التفاصیل عن ما یمكنك توقعھ عند التسجیل في برنامج المساعدات لموسم الكریمیس ، یرجى قراءة مایلي:  

 

 ماھي طرق التسجیل المتاحة؟

 طرق للتسجیل كما یلي:  4ھناك  
یمكنك تعبئة طلب التسجیل من خالل زیارة الرابط التالي:     

https://www.feednovascotia.ca/find-food/find-christmas-
support 

الحصول على   او من خالل زیارة موقعنا الرسمي  والنقر على خانة (این یمكنني 
 مصادر للطعام؟ 

   

 

 عن طریق االنترنت 

902-457-2849 
 مواعید االتصال: 

 الجمعة   –االثنین 
 عصراً  4:30صباحا حتى   9
 

 
 عن طریق الھاتف 

  ممن قبل ، أو إذا كان ھناك بنك طعام تزوره ، فتحقق معھ خیریة  إذا كنت قد تلقیت دعًما من منظمة
  المساعدات لموسم الكریسمیس.  ببرنامجبشأن التسجیل 

 عن طریق الشركاء الخیرین  

Christmas Program C/O Feed Nova Scotia 
PO Box 9198 Station A 
Halifax, Nova Scotia 
B3K 5M8 

 

 
 عن طریق ارسال طلب لصندوق البرید 

 

 ماھي فرص حصولي على مساعدات من خالل برنامج موسم الكریسمیس؟

٪ من األسر التي طلبت ذلك. المفتاح ھو التسجیل  96لـ  والعون على مدار العامین الماضیین ، تمكنا من تقدیم الدعم محتملة جدا.  مساعدةفرص حصولك على 
 والتأكد من أن لدینا دائًما معلومات االتصال الحالیة الخاصة بك. في أقرب وقت ممكن 

 

 كم مرة یجب أن أقوم بالتسجیل؟ ھل تكرار مرات التسجیل یزید من فرصي في الحصول على دعم؟

في  المساعدة.  ل على ولن یزید ذلك من فرصك في الحصو   تم ارسالھاالتسجیل التي  طلبات  مرة واحدة ، بغض النظر عن عدد  مساعدةستتلقى كل أسرة 
 . معالجة الطلباتتسجیل متعددة إلى تأخیر في  طلبات  الواقع، سیؤدي إرسال 

 

 ھل ھناك "طریقة" للتسجیل أفضل من الطرق األخرى؟

 منھ.   تأتیك المساعدة، فإن التسجیل معھ سیزید من احتمالیة أن وسبق لك التعامل معھ  تعرفھال، لیس تماما. ولكن لو كان ھناك منظمة أو بنك طعام 

 

 ماھو المقصود ب "شریك خیري"؟  

خالل   والعون  " لإلشارة إلى مختلف بنوك الطعام والمنظمات غیر الربحیة والبرامج ونوادي خدمة المجتمع التي تقدم الدعم شریك خیرينستخدم مصطلح " 
في  الدعم   تحتاجیساعد أكبر عدد ممكن من األسر التي  خالل موسم العطالت رك معھم لضمان أن دعمنا الجماعي . نحن نتشاالكریسمیس والعطالتموسم 

 . ھالیفاكس والمناطق المحیطة بھا

 عندما أقوم بالتسجیل، من ھم األفراد الذي یمكنني اعتبارھم من ضمن أسرتي؟

https://www.feednovascotia.ca/find-food/find-christmas-support
https://www.feednovascotia.ca/find-food/find-christmas-support


إذا كان ھناك أشخاص  مل أسرتك األسرة الممتدة التي تعیش عادة في مكان آخر. تتكون أسرتك منك ومن أي شخص یعیش معك على أساس منتظم. ال تش
 . لموسم الكریسمیس المساعدةللحصول على  بأنفسھم یمكنھم التسجیلاخرین ترغب ب تسجیلھم، 

 

 كیف یمكنني التأكد بأن تم إستالم طلبي من خالل فریقكم؟

أیام عمل من   5تأكیدیة إلعالم األشخاص بأننا تلقینا طلباتھم. إذا لم تتلق واحًدا خالل  ورسائل ھاتفنرسل رسائل برید إلكتروني أن  نحاول على قدر االمكان
 من التحقق لمعرفة ما إذا كنا قد تلقینا طلبك. سیقوم أحد ممثلینا .   2849-457-902على الرقم  موسم الكریمیسالتسجیل ، فاتصل بخط 

 

 جابة على طلبي؟ إ ماھي الفترة التقدیریة المتوقعة للجصول على 

تلقیت  لذلك إذا لم تكن قد  بحالة طلبھم.إلعالمھم  باألشخاص الشریكة لدینا باالتصال  الخیریة  بحلول منتصف كانون األول (دیسمبر) ، تقوم معظم المؤسسات
من حالة طلبك. قد یكون من المحتمل أن شخًصا ما حاول الوصول إلیك ولكن محاوالتنا  للتحقق  2849-457-902 دیسمبر ، فاتصل بالرقم  15بحلول أجابة 

 باءت بالفشل. 

 

 ماھي الطرق التي سیتم التواصل بھا مع مقدمي الطلبات؟

ساریة   البرید الصوتي  ت إعدادأن  الملف ونحاول عادةً االتصال باألشخاص من خالل مكالمة ھاتفیة ، لذا یرجى التأكد من أن لدینا دائًما رقم ھاتفك الحالي في 
 إذا تعذر الوصول إلیك بمكالمة ھاتفیة ، فسنحاول إرسال رسالة نصیة أو برید إلكتروني إذا قمت بتزویدنا بواحد عند التسجیل.  المفعول. 

 

 تروني أو عنوان المنزل)؟كیف یمكنني إعالمكم بحصول تغییر في بیانات التواصل الخاصة بي (تغییر رقم الھاتف أو البرید االلك

، لذلك    والعنوان  بناًء على الموقع  الخیریین  بأسرع ما یمكن. في كثیر من األحیان نطابق األشخاص مع الشركاءفي حال حصول ذلك، نرجو منك التواصل معنا  
  قمت بتغییر رقم ھاتفك،   ، لذلك إذا   مقدمي الطلبات ل إلى  من المھم الحصول على معلومات محدثة ودقیقة. كما ذكرنا أعاله ، نستخدم عادةً أرقام الھواتف للوصو

 من خالل استعمال نفس الرابط المستخدم لتعبئة الطلبات.  نموذج تحدیث المعلومات ال  رسأو قم بإ 2849-457-902فاتصل بنا على الفور. اتصل بالرقم 

 

 ھل یجب أن أثبت أني بحاجة للحصول على مساعدات عینیة وغذائیة؟

 . المساعدة تستطیع التي  للمنظمة بتوصیلك سنقوم معنا، تواصلت  اذا .الكریسمیس مساعدة على  للحصول حاجتك إلثبات  تحتاج لن 
 

 ماھي أنواع المساعدات المتوفرة؟

. لن نفترض  تحتاجھا التي  المساعدة. عندما تقوم بالتسجیل ، یجب أن تشیر إلى نوع ھناك نوعان من المساعدات، مساعدات غذائیة أو ھدایا و ألعاب لألطفال
 وھم بحاجة إلى ھدایا ألطفالھم.  أو أن كل أسرة لدیھا أطفال  ةغذائی  مساعدات أن كل أسرة تبحث عن 

 

 المساعدات الغذائیة:
من شركائنا قادرون على تلبیة حاجة  أو مزیًجا من االثنین. العدید  للتسوق  عادةً ما یوفر شركاؤنا لألسر مواد غذائیة لوجبة خاصة في العطلة أو بطاقات ھدایا

غذائیة حالل. عند التسجیل  منتجات  توفیر، ویمكن لبعض الشركاء  مع توفیر األجبان واأللبان أو نباتیة بحتة خالیة من جمیع المنتجات الحیوانیة  غذائیة نباتیة
كل وجبة عبارة    – مترو ھالیفاكس متوفرة في منطقة  للكریمیست عشاء ُمعّدة إذا كان لدیك أي من ھذه االحتیاجات الغذائیة. لدینا أیًضا وجبا اإلشارة تأكد من 

  الكریمیس في لیلة ھذه الوجبات  . یتم تسلیمھا و نوع من الحلوى  وخضار جانبیةمع الدیك الرومي والبطاطا المھروسة والمرق   للكریمیس عشاء "تقلیدي" عن 
 حسب المكان الذي تعیش فیھ.  الكریمیسأو یوم  

 

 ت األطفال والھدایا:مساعدا
، یقدم شركاؤنا الھدایا أو بطاقات الھدایا أو مزیًجا من االثنین. نحن نعلم أن األطفال لدیھم العدید   2022دیسمبر  24عاًما في  18 إذا كان عمر األطفال أقل من

، یجب أن  لتقدیم المساعدة وتوفیر الھدایا ألكبر عدد ممكن من األطفال، ومع ذلك ،    في موسم الكریمیسمن األشخاص في حیاتھم یرغبون في تقدیم ھدایا لھم  



ذلك في تسجیلك  نقصر دعمنا على طلب واحد لكل طفل ، ولیس لكل أسرة أو بالغ. إذا كان ھناك معالون كبار السن ترغب في طلب الھدایا لھم ، فیرجى تضمین  
 ھذه الطلبات بقدر ما نستطیع.  سنحاول أن نلبيو

 

 ھل من الممكن توصیل المساعدات إلى األشخاص؟  

ضع في  إذا لم تستطع القدوم بنفسك إلستالم مساعداتك، في العامین الماضیین.  الوضع أكثر مما كان علیھكنھا ستكون محدودة ھناك خدمات توصیل و ل
 نیابة عنك.  إستالمھااعتبارك أن أحد األصدقاء أو أحد أفراد األسرة یمكنھ أیًضا 

 

 ثقافات مختلفة؟دیانات ولالحتفال بمناسبات من ومبادرات لماذا ال تقومون بحمالت خیریة 

ثقافة وشعب احتفاالت و مناسبات تمیزھم.    ة نحن على علم أن مقاطع  الثقافي والسكاني ولكل  بالتنوع  أن  ونوفا سكوشا غنیة جدا  ھناك الكثیر من  نعلم أیضاً 
ألوقات مھمة   التبرعاتلدینا  الداعمة م وبرامج الوجبات تقدم بعض بنوك الطعا والتقریب بینھم. حیث یلعب الطعام دوًرا مھًما وخاًصا في جمع الناس  المناسبات

مثل رمضان ، على سبیل المثال. نحن نعمل على زیادة الوصول العادل إلى الدعم الغذائي كل یوم من أیام السنة وھو جزء مھم من عملنا ،    - أخرى من العام  
 ولكنھ یستغرق وقتًا وتعاونًا كبیًرا مع المجتمع.

 

 حتفل بموسم الكریمیس، ھل نستطیع التقدم للحصول على مساعدة رغم ذلك؟أنا وعائلتي ال ن 

 نعم و بكل تأكید. إن ھذا البرنامج وجمیع مصادر المساعدات متاح للجمیع. 

 

 


	المساعدات الغذائية:
	مساعدات الأطفال والهدايا:

