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Calgary Police Service
دﻟﻴﻞ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪد

مكاتب خدمة الرشطة يف مقاطعة كالغاري
املكتب الرئييس لخدمة رشطة كالغاري يف ()Westwinds
5111 47 St. N.E.
من االثنني إىل يوم األحد من ال  ٧صباحاً حتى ال  ٦مسا ًء
يُقفل يف نهاية األسبوع ويف العطل الرسمية
هاتف٤٠٣-٤٢٨-٢٢٠٠ :

املنطقة رقم  - ٧كونرتي هيلز ()District 7 - Country Hills
11955, Country Village Link N.E.
من االثنني إىل يوم األحد من ال  ٨صباحاً حتى ال  ٨مسا ًء
يُقفل يف العطل الرسمية
هاتف٤٠٣-٤٢٨-٦٧٠٠ :

املنطقة رقم  - ١رامساي ()District 1 - Ramsay
1010, 26 Ave. S.E.
من االثنني إىل يوم األحد من ال  ٨صباحاً حتى ال  ٨مسا ًء
يُقفل يف العطل الرسمية
هاتف٤٠٣-٤٢٨-٦١٠٠ :

املنطقة رقم  - ٨مدنابور ()District 8 - Midnapore
450, Midpark Way S.E.
من االثنني إىل يوم األحد من ال  ٨صباحاً حتى ال  ٨مسا ًء
يُقفل يف العطل الرسمية
هاتف٤٠٣-٤٢٨-٦٨٠٠ :

املنطقة رقم  - ٢روسكاروك ()District 2 - Rosscarock
4506, 17 Ave. S.W.
من االثنني إىل يوم األحد من ال  ٨صباحاً حتى ال  ٨مسا ًء
يُقفل يف العطل الرسمية
هاتف٤٠٣-٤٢٨-٦٢٠٠ :

مركز املطار ()Airport Corporate Centre
1601 Airport Road N.E.
هاتف٤٠٣-٧٣٥-١٢٠٠ :

املنطقة رقم  - ٣نورث هايفني (District 3 - North
)Haven
4303, 14 St. N.W.
من االثنني إىل يوم األحد من ال  ٨صباحاً حتى ال  ٨مسا ًء
يُقفل يف العطل الرسمية
هاتف٤٠٣-٤٢٨-٦٣٠٠ :
املنطقة رقم  - ٤فرانكلني ()District 4 - Franklin
3207, 12 Ave. N.E.
من االثنني إىل يوم األحد من ال  ٨صباحاً حتى ال  ٨مسا ًء
يُقفل يف العطل الرسمية
هاتف٤٠٣-٤٢٨-٦٤٠٠ :
املنطقة رقم  - ٥سادل ريدج ()District 5 - Saddle Ridge
800, Saddletowne Circle N.E.
من االثنني إىل يوم األحد من ال  ٨صباحاً حتى ال  ٨مسا ًء
يُقفل يف العطل الرسمية
هاتف٤٠٣-٤٢٨-٦٥٠٠ :
املنطقة رقم  - ٦فريفيو ()District 6 - Fairview
8325, Bonaventure Drive S.E.
من االثنني إىل يوم األحد من ال  ٨صباحاً حتى ال  ٨مسا ًء
يُقفل يف العطل الرسمية
هاتف٤٠٣-٤٢٨-٦٦٠٠ :

مركز متجر شينوك ()Chinook Centre Mall
محطة كوميونيتي ()Community Station
6455 Macleod Tr. South
من االثنني إىل يوم الجمعة من ال  ١٠صباحاً حتى ال  ٩مسا ًء
السبت من ال  ١٠صباحاً حتى ال  ٦مسا ًء
يُقفل يوم األحد
هاتف٤٠٣-٤٢٨-٥٨١٠ :
محطة ماركت مول كوميونيتي (Market Mall Community
)Station
3625 Shaganappi Tr. N.W.
من االثنني إىل يوم السبت من ال  ٩صباحاً حتى ال  ٦مسا ًء
يُقفل يوم األحد
هاتف٤٠٣-٩٧٤-٠٥١١ :
محطة فيكتوريا بارك ()Victoria Park Station
) (Downtownوسط املدينة 334 – 11 Ave. S.E.
من االثنني إىل يوم الجمعة من ال  ٨صباحاً حتى ال  ٥مسا ًء
هاتف٤٠٣-٤٢٨-٥٥٠٠ :
قسم مرور خدمة رشطة كالغاري ()CPS
6528, 11 St. N.E.
من االثنني إىل يوم الجمعة من ال  ٨صباحاً حتى ال  ٤مسا ًء
يُقفل يف نهاية األسبوع ويف العطل الرسمية
هاتف٤٠٣-٤٢٨-٤٠٠٠ :

مقدمة
يوضح هذا الدليل دور خدمة رشطة كالغاري ،مبا فيه:
•متى وكيف تتصل بالرشطة
•ما ميكنك توقعه إن تقدم إليك أو استجوبك رشطي
•تفادي الجرائم
•إرشادات للسالمة

معلومات عن خدمة رشطة كالغاري

إن خدمة رشطة كالغاري هو مركز رشطة كالغاري املحيل.
ٍ
وكاالت خدماتية أخرى ومع مواطني كالغاري لحامية األشخاص الذين يقيمون أو يعملون أو
نعمل مع
يزورون مدينتنا لنجعلها آمنة قدر اإلمكان.
إن خدمة رشطة كالغاري تعامل كافة الناس باحرتامٍ  ،مهام كان أصلهم ومهام طالت اقامتهم يف كندا.
إن خدمة رشطة كالغاري مسؤولة عن:
•حامية الحياة واملمتلكات
•املحافظة عىل األمن والنظام
•منع الجرائم والتحقيق فيها
•فرض قوانني البلدية واملحافظة والفدرالية

االتصال بخدمة رشطة كالغاري
للطوارئ)911( ٩١١ :
لغري الطوارئ٤٠٣-٢٦٦ -١٢٣٤ :
املوقع االلكرتوينwww.calgarypolice.ca :
للتغريد@calgarypolice :
للفايسبوكCalgary Police Service :

فريق دعم املجموعات املتنوعة
إن فريق دعم املجموعات املتنوعة هو املرجع الرئييس لألشخاص الذين قد يكون لهم احتياجات خاصة
بداعي ثقافات بالدهم املختلفة .يركز الفريق بشكلٍ أسايس ومن خالل تنمية التعليم والتواصل االجتامعي،
عىل خلق مجتمعات آمنة وشاملة للجميع ،كام يعمل مع ضباط رشطة آخرين ملعالجة ما يواجهه أي مجمعٍ
من مخاوف.
يعني لكل من املجمعات التالية عضو مشرتك من فريق دعم املجموعات املتنوعة:
•السكان االصليون
•االفريقيون
•الكاريبيون واالمريكيون الالتينيون
•الرشق اوسطيون واألوروبيون
•الجنوب افريقيون
•الجنوب رشق آسيويون
•ذوو اإلعاقات
•مجموعات اختالف امليول الجنسية والهوية الجنسية
•تعليم التعددية
•منسق لجرائم الكراهية

كيف ميكنك التعرف عىل ضباط الرشطة
يرتدي ضباط رشطة كالغاري زياً متعدد االشكال .جميع بدالت خدمة رشطة كالغاري لديها رقعة عىل الكتف
طبع عليها “خدمة رشطة كالغاري” ( )Calgary Police Serviceوكلمة “رشطة” ( )Policeمطبوعة عىل
ظهر البدلة.
جميع سيارات الرشطة مجهزة بأضوا ٍء زرقاء وحمراء عىل لوحة القيادة وعىل الدفاع األمامي.
قد تصادف أحياناً ضباط رشطة بلباسهم املدين  ،ولكنهم ملزمني بحمل شاراتهم وبطاقاتهم الشخصية دامئاً.
اذا طلب منك أن تنتحي جانباً بسيارتك أو إذا صادف أن احدهم ادعى أنه ضابط رشطة وشككت أنت
باألمر ،بإمكانك طلب التحقق من بطاقتهم الشخصية.
يف حالة الطوارئ ،أو إذا شعرت بأنك يف خطرٍ ،ميكنك االتصال عىل .)911( ٩١١

حقوقك يف كندا
إن ميثاق الحقوق والحريات يف كندا جزء من دستورنا ويضمن حقوقاً معينة للجميع.
حني يصل األمر للتعامل مع الرشطة ،فامليثاق يلزم أي ضابط يقوم بايقافك بإبالغك عن سبب توقيفه لك.
بحال تم اعتقالك بسبب اعتقادهم بأنك ارتكبت جرمية ،فلك الحق بأن ترفض اإلجابة عن أسئلتهم (ولكن
عليك أن تع ّرف عن هويتك وأن تذهب معهم بهدوء) ،ولك ألحق أيضاً أن تتحدث مع محامٍ يف أقرب وقت
ممكن.
متثل الرشطة يف كندا الدعامة األوىل يف النظام القضايئ .إن أي ٍ
شخص يتم اعتقاله من قبل الرشطة أو يحصل
عىل مخالفة يعترب بريئاً حتى تثبت إدانته من قبل املحكمة املستقلة ،أو إذا اعرتف هذا الشخص بجرميته.

كيف تتصل بخدمة رشطة كالغاري
ميكنك االتصال بخدمة رشطة كالغاري لالبالغ عن جرمية أو أي تحرك مشبوه .يف حالة الطوارئ ،اتصل عىل
الرقم  .٩-١-١تتضمن حالة الطوارئ ما ييل:
•عندما يكون املرء يف خطر
•عندما تتعرض املمتلكات لإلصابة أو الرسقة
•عندما تشهد حصول جرمية
عندما تطلب  ٩-١-١سيطلب منك عامل الهاتف تفاصيل حول الحادثة .إن مل تكن تجيد التحدث
باإلنكليزية ،فبلِّغ العامل بأي لغة تتحدث ،وسيتم ايصالك مبرتجم فوري .إن مل يكن باستطاعتك التحدث،
سريسل العامل عىل الفور ضابطاً إىل عنوانك حيث موقع الهاتف للتأكد من سالمة الجميع.
ارشح ألوالدك كيف ومتى يجب االتصال برقم الطوارئ )911( ٩١١
إذا حدث وطلبت رقم  )911( ٩١١بالخطأ ،يرجى البقاء عىل الخط لترشح للعامل ما حدث .إذا اقفلت
الخط ،فيمكن للرشطة أن تحرض شخصياً للتأكد أنك بأمان.
للتحدث مع خدمة رشطة كالغاري يف حالة غري طارئة ،اتصل عىل رقم .)٤٠٣(٢٦٦-١٢٣٤
ال تخف أن تتصل بالرشطة إذا كنت قلقاً عىل سالمتك .لن يؤثر اتصالك بالرشطة عىل وضع إقامتك.

برنامج مكافحة الجرمية ()Crime Stoppers
برنامج خريي غري مادي بإدارة متطوعني من املجتمع
إن برنامج مكافحة الجرمية ()Crime Stoppers
ٌ
املحيلُ .صمم الربنامج ليشارك املجتمع يف مكافحة الجرمية .يتيح برنامج مكافحة الجرمية للمواطنني بأن
ٍ
مبعلومات حول جرمية أو جرمية مشتبه بها دون االفصاح عن هويتهم.يضمن برنامج مكافحة الجرمية
يدلوا
( )Crime Stoppersبأن االشارات التي يتلقاها ستبقى قيد الرسية .ليس لدى الهواتف املستخدمة من
قبل برنامج مكافحة الجرمية ( )Crime Stoppersشاشة إظهار رقم املتصل ( )call displayأو جهاز إقتفاء
مصدر اإلتصال الهاتفي ( ،)call traceكام ال يقومون بتسجيل أي مخابرة .ميكنك أن تقدم إشارة لربنامج
مكافحة الجرمية ( )Crime Stoppersعن طريق إحدى الوسائل التالية:
للتحدث١-٨٠٠-٢٢٢-٨٤٧٧ :
الرسالة الهاتفية :ارسل كلمة  ttTIPSعىل الرقم ٢٧٤٦٣٧
املوقع اإللكرتوينwww.calgarycrimestoppers.org :

القيادة وقوانني السري

القيادة وقوانني السري
لقيادة آلية يف كندا (مبا فيها سيارات ،دراجات نارية ،أو سيارات تجارية) ،تحتاج إىل رخصة قيادة آلية سارية
املفعول (تعرف برخصة القيادة) .وتستطيع الحصول عليها من أي مكتب تسجيل لآلليات ذات محرك .إن
رخصة قيادة اآللية تعطى بعد اجتياز امتحان خطي وإمتحان قيادة.
عىل جميع اآلليات أن ت َُسجل وتؤ ّمن .من مسؤلية السائق أن يضمن بأن اآللية التي يقودها مسجلة ومؤمنة،
حتى ولو مل تكن ملكه.

جنح السري
إذا تم توقيفك من قبل الرشطة خالل قيادة آليتك ،فعليك أن تركن سيارتك إىل جانب الطريق يف مكانٍ آمن،
وأن تبقى يف سيارتك إال إذا طلب منك غري ذلك .افتح نافذة سيارتك وسيتقدم ضابط الرشطة من جهتك .يف
بعض األحيان سيوقف سيارتك أكرث من ضابط ،فال تتفاجأ إذا رأيت رشطياً آخر يقرتب من جهة الراكب أيضاً.
حسب القانون عليك أن تقدم:
 -1رخصة القيادة
 -2دفرت تسجيل السيارة التي تقودها
 -3بطاقة التأمني للسيارة التي تقودها
بعض جنح القيادة تتضمن:
•القيادة برسعة تفوق الحد األقىص
•عدم التوقف عند إشارة “قف” أو اشارة حمراء
•القيادة مشتتاً
•عدم استخدام حزام األمان
سيرشح لك ضابط الرشطة سبب توقيفك .قد تحصل عىل بطاقة استدعاء سري (ما يسمى عام ًة باملخالفة)،
أو إنذا ٍر شفهي ملخالفة سريٍ ارتكبتها .ال تدفع مبلغ املخالفة للرشطي يف حينها ،وال تفكر أبدا ً أن تعرض عىل
الرشطي أي مبلغ .عليك أن تدفع أي مخالفة أو استدعاء يف محكمة املقاطعة ،أو مكتب تسجيل محيل ،أو
عرب االنرتنت.
بإمكانك أيضاً أن تراجع املذكرة أمام قايض محكمة املقاطعة (بروفينسيالية) ،كام ميكنك أن ترفع قضيتك
حيث يقرر القايض إذا ما كنت مذنباً أو بريئاً .إن املحاكم يف كندا عادلة ولكل ٍ
شخص الحق بأن يرفع قضيته
يف املحكمة.

القيادة مشتتاً
إن القيادة مشتتاً غري قانونية يف ألربتا ،وهذه تتضمن الحاالت التالية:
•استخدام األجهزة اإللكرتونية كالحاسوب املحمول ،ألعاب الفيديو ،الهاتف الخليوي ،والكامريات
•إرسال الرسائل الهاتفية أو اإلمييالت
•إدخال املعلومات عىل أجهزة نظام تحديد املواقع ()GPS
•قراءة مواد مطبوعة يف السيارة
•الكتابة ،الطبع ،أو الرسم
•الهندمة الشخصية
عقوبة القيادة مشتتاً يف ألربتا هي غرامة مالية وإنقاص ثالث نقاط من سجل القيادة .للمزيد من
املعلومات ،زر موقع حكومة ألربتا للنقل عىل املوقع التايل:
http://www.transportation.alberta.ca/distracteddriving.htm

القيادة تحت تأثري الكحول أو املخدرات
إن قيادة اآلليات تحت تأثري الكحول أو املخدرات غري قانونية  ،وعقاب هذه الجنحة ميكن أن يكون باعتقال
السائق والقبض عىل آليته من قبل الرشطة .قيادة اآلليات تحت تأثري الكحول أو املخدرات ميكن أن تتسبب
بتهم جنائية والحجز عىل رخصة القيادة .إذا ثبت ذنبك يف حال القيادة تحت تأثري الكحول أو املخدرات،
فعواقب ذلك تتضمن دفع غرامة مالية باهظة أو عقوبة السجن .قد يتم الحجز عىل رخصتك ،وقد تكون
عملية إرجاع الرخصة طويلة ،صعبة ،ومكلفة.
ٌ
مسؤول عن
إن امتالك رخصة قيادة هو امتياز وليس حق .هنالك العديد من قوانني السري يف ألربتا ،وأنت
معرفتها والعمل بها.

سالمة الطريق واملشاة
من املهم أن تتوخى أقىص الحذر عند عبور الطريق  -تذكر دامئاً أن تنظر يف كال االتجاهني .ال تعرب الطريق
وامش بهاِ .
إال يف التقاطعات املشار إليها ،وإذا كنت تقود دراجتك ،فانزل عنها ِ
ارتد
خوذتك دوماً أثناء ركوب دراجتك .القانون يلزم جميع الدراجني دون سن ال  ١٨بارتداء خوذة.

السالمة ومكافحة الجرمية
هنالك العديد من الخطوات ميكنك أن تتبعها للحفاظ عىل سالمتك الشخصية ولتجنب وقوعك ضحية جرمية.

السالمة الشخصية
فكر كيف تقلل من نسبة الخطر ،إذا تعرضت لهجوم ،من خالل الوعي الدائم ملا يحصل حواليك .تذكر هذه
النصائح الهامة:
•ال تحمل معك أو تبقي يف منزلك مبال َغ كبرية من املال أو املمتلكات الثمينة .تأكد من استخدام		
املصارف لحفظ ممتلكاتك الثمينة.
ٍ
طرقات فيها حركة والكثري من اإلضاءة ،واحمل معك إنذارا ً شخصياً لألمان ،أو جهازا ً		
•امش يف
يحدث الضجة.
•احمل معك هاتفاً خليوياً يف جميع االوقات إذا أمكن.
•إذا شعرت بأن احدهم يالحقك ،ابق يف مكانٍ عامٍ يكرث فيه الناس ،أو اتصل بالرشطة عىل رقم		
 ٤٠٣-٢٦٦-١٢٣٤لالبالغ عن أي حركة مشبوهة.
إذا تواجدت أنت أو أي شخص آخر يف خطر ،اتصل عىل رقم )9-1-1( ٩-١-١

النصب والجرائم اإلقتصادية
عندما يحتال عليك احدهم ليرسق مالك أو ممتلكاتك (التي لن متنحهم اياها إن علمت بأمرهم) فهذا يعرف
بالنصب .النصب هو من الجرائم اإلقتصادية التي تؤثر عىل العديد من الكنديني الجدد.
يأخذ النصب عدة أشكال تتضمن:
•حيلة مصلحة الدخل يف كندا ( )Canada Revenue Agency - CRAحيث يتلقى الضحية		
اتصاالً هاتفياً من ٍ
أحد يدَّعي بأنه محصل للرضائب (“ ،)”tax collectorويقوم هذا بتخويف		
الضحية ليسلب منه ماله.
•حيلة املتسوق الغامض (“ )”Mystery Shopperحيث يتلقى الضحايا رسالة يف الربيد تدعي بأنه
قد تم اختيارهم بطريق ٍة ما ليشرتكوا يف برنامج املتسوق الغامض.
شخص آخر املال املز ّور بدل املال		
•حيل التزوير حني يتلقى تاج ٌر أو بائ ٌع بالتجزئة (بامل ُف َّرق) ،أو ٌ
الصحيح.
ٍ
لشخص ما
•حيل بطاقات الدفع ،حيث يحصل املجرم عىل معلومات حساب أو بطاقة اإلئتامن
بطريقة غري رشعية بهدف خلق بطاقة إئتامن مزورة ،أو بهدف الحصول عىل املال من حساب
•الضحية.
•حيل اإلستثامر التي تكون عىل أشكا ٍل مختلفة املزور حيث يقوم الشخص املحتال مبطالبة عدد 		
من األشخاص باستثامر أموالهم يف مصلحة تجارية ،أو مرشوع أو صفقة عقارية.

يك تحمي نفسك من اإلحتيال وجرائم اإلقتصاد ،فعليك أن تتذكر النصائح التالية:
رسي (“ )”PINيلزمك إلكامل عملية مرصفية		
•عندما تتلقى بطاقة دفع من مرصفكَ ،ستُعطى رق ٌم ٌ
مستخدماً بطاقتك .من مسؤليتك أن تحمي رقمك الرسي .ال تطلع أحدا ً عىل رقمك الرسي ،حتى
لو طلب منك ذلك.
•ال تستثمر ماالً يف أم ٍر ما يحريك أو لست متأكدا ً منه.
•ال توقع عىل أي عقد أو وثيقة مالية تشك بأنها ليست صحيحة.
•ال تعطي معلوماتك الشخصية ٍ
ألحد ،أو ألي منظمة ال تعرفها.
•إن مصلحة الدخل يف كندا ( )Canada Revenue Agency - CRAال تقوم باإلتصال باألشخاص		
عرب الهاتف طالب ًة منهم دفع الرضائب .ال ترد عىل تلك الطلبات ،وقم باإلتصال بالرشطة لإلبالغ		
عن األمر إذا حدث واتصل بك احدهم مدعياً أنه من ِقبل الحكومة وطلب منك املال.
•إن كنت تشك بصحة املال النقدي أو الشيكات التي تلقيتها ،فلست مرغامً عىل قبولها .يف حال		
الشك ،قم باإلتصال مبرصفك املحيل أو بالرشطة.

الجرائم االلكرتونية
الجرائم اإللكرتونية ( )Cybercrimeهي التي ترتكب باستخدام الحاسوب واإلنرتنت .تتضمن الجرائم
اإللكرتونية االحتياالت املتعلقة بالربامجيات املؤذية ،القرصنة ،إرسال الرسائل الهاتفية ذات املحتوى الجنيس
( ،)sextingواملواد اإلباحية.
لحامية نفسك وعائلتك من االحتيال عرب اإلنرتنت والربيد اإللكرتوين عليك بالنصائح التالية:
•ال تفتح مرفقات الرسائل اإللكرتونية وال تضغط عىل روابط إن كانت من مصادر مجهولة ،فمن		
املمكن أن تحتوي عىل فريوسات قد تؤدي إىل تخريب حاسوبك.
•ال تثق برسائل إلكرتونية تطلب منك كلمة رس أو معلومات شخصية ،فإن فإن املرافق الرشعية لن
تطلب منك تلك املعلومات عرب الرسائل االلكرتونية.
•قم بتحميل برنامج مضاد للفريوسات ( ،)anti-virus programجدار الحامية ( ،)firewallمانع 		
للربيد املزعج ( )spam blockerوبرنامج ملكافحة التجسس اإللكرتوين
•( )anti-spyware softwareعىل حاسوبك .تأكد من أن جميع الربمجيات سارية الصالحية.
•دامئاً قم بالخروج من حساب بريدك االلكرتوين حني تنهي عملك.
•ال ترسل صورا ً حساسة أو معلومات شخصية ،مالية ،أو رسية عرب الربيد االلكرتوين أو الرسائل		
الهاتفية.

حامية األطفال عىل االنرتنت
إذا كان لديك أطفال ،فقم بحاميتهم أثناء استخدامهم اإلنرتنت من خالل هذه النصائح:
•حافظ عىل خطوط اإلتصال بني األهل واالوالد.
•ضع الحاسوب املوصول باإلنرتنت يف مكان يف املنزل يسمح لك مبراقبة ما يفعله أوالدك ،كام وال		
تسمح باستخدام اإلنرتنت إن مل يكن هناك من يرشف عليهم.
ٍ
معلومات شخصية عرب		
•تأكد من أن يعرف أوالدك بأنه ال يجوز ،مهام كانت الظروف ،إعطاء أية
اإلنرتنت ،إن كان يف غرف الدردشة ،عرب الدراسات اإلستقصائية ،أو عرب املواقع اإللكرتونية .يجب		
أال يوافقوا عىل مقابلة ٍ
أحد تم التعارف عليه عرب اإلنرتنت.
•علّم أوالدك أن يتوقفوا عن استخدام اإلنرتنت فورا ً وإخبار أحد الوالدين إذا ما شاهدوا أو قرأوا		
أي أم ٍر مزع ٍج.
إذا صادف وكنت أنت أو طفلك ضحية لجرمية إلكرتونية ،يرجى االتصال بخدمة الرشطة يف كالغاري عىل رقم
الهاتف للحاالت الغري طارئة ٤٠٣-٢٦٦-١٢٣٤ :لإلبالغ عن الجرمية .عليك بإبالغ خدمة رشطة كالغاري فور
حصول حادثة االستغالل الجنيس لألطفال عرب اإلنرتنت .اتصل عىل رقم  )9-1-1( ٩-١-١لإلبالغ عن أي جرائم
قيد التنفيذ أو أي ظروف تهدد الحياة .ميكنك أن تبلغ عن جرائم من تلك النوع من غري اإلفصاح عن هويتك
عرب اإلتصال باملركز الكندي لحامية الطفل (.)Canadian Centre for Child Protection

العنف املنزيل
إ َّن القانون يف كندا مينع العنف تجاه أي فر ٍد من العائلة ،ومينع أيضاً تخريب أو رسقة ممتلكات أي من أفراد
العائلة الراشدين .وبينام يفسح القانون بعض املجال لألهل لتأديب اوالدهم ،هنالك حدود ألنواع التأديب
التي تعترب ضمن املعقول.
كام أنه ال يسمح بالعالقات الجنسية مع أي شخص دون موافقة هذا الشخص ،حتى ضمن عالقات الزواج
واملصاحبة.
إ َّن خدمة رشطة كالغاري تستجيب إىل وتتحرى عن جميع حوادث العنف املبلَّغ عنها ضمن نطاق العالقات
العائلية أو املنزلية .وتتضمن هذه العالقات التايل:
•العالقات العاطفية الحالية أو السابقة
•عالقات الزواج بحكم القانون العام الحالية والسابقة
•عالقات الزواج الحالية والسابقة
•أفراد األرسة املبارشة والبعيدة (كاألوالد ،اإلخوة واألخوات ،والجدود)
وتتضمن العالقة املنزلية أيضاً األفراد البالغني الذين هم بعمر ال  ٦٥ومافوق ،وأفراد األرسة املبارشة والبعيدة.
قد يتخذ العنف األرسي أكرث من صورة ال تقترص فقط عىل العنف .قد يقع التعنيف عىل شكلٍ جنيس ،مادي،
ٍ
حاالت كالتايل:
لفظي ،وعاطفي .وقد يتضمن أيضاً العنف املنزيل
•عندما يسلب أحد الوالدين أطفالهم من اآلخر
•املطاردة خلس ًة أو التحرش
•العنف القائم عىل الرشف :أي الجرمية التي تُرتكب بدافع حامية أو الدفاع عن رشف العائلة أو		
املجموعة.
يوجد لدى خدمة رشطة كالغاري قس ٌم للنزاع املنزيل ( )Domestic Conflict Unitيختص مبكافحة وتقليص
العنف املنزيل ،وفرض القانون ضده .ال تقترص اإلساءة املنزلية عىل الضحايا من اإلناث ،بل تتضمن أيضاً
الرجال واألطفال واملسنني.
تشجع خدمة رشطة كالغاري أي ٍ
شخص يعاين من أو يشهد عىل العنف أو اإلساءة املنزلية عىل اإلستغاثة
بالرشطة ،أو أحد املراكز الطبية ،أو إحدى الوكاالت االجتامعية املتعددة يف كالغاري من أجل الدعم،
والنصيحة ،واملساعدة .هناك الكثري من املختصني الراغبني باملساعدة يف هذا الوضع املتأزم .وتأيت املساعدة
عىل شتى األشكال ،بد ًءا بتحقيق الرشطة يف املسائل اإلجرامية إىل وكاالت خارج نطاق سلطة الرشطة توفر
الدعم العائيل خالل الفرتات اإلنتقالية الصعبة.

اإلساءة تجاه املسنني وسالمتهم
تتضمن اإلساءة تجاه املسنني حاالت اإلهامل ،اإلساءة الجسدية ،اإلساءة الجنسية ،االستغالل املادي ،وغريها
من أشكال العنف املنزيل .تؤثر حاالت العنف هذه عىل املسنني (يف عمر  ٦٥وما فوق) .ويُعد اإلستغالل
املادي من األشكال األكرث شيوعاً يف هذا النطاق ،ويتضمن هذا النوع من اإلستغالل عمليات الغش والتزوير
للحصول عىل املال من املسنني.
تتضمن عمليات االحتيال تلك ،عىل سبيل املثال ،ما ييل:
•حيلة “ترميم املنزل” ( )Home Improvement Scamحيث يوافق أحد املقاولني الغشاشني عىل
القيام بأعامل ترميم منزلية ،ولكن حاملا يقبض بعض املال مسبقاً ،ال ينهي عملة أو/ويختفي.
•حيلة “الجد/جدة” ( )Grandparent Scamحيث يتصل املجرم ويخدع الجد بجعله يظن بأن
ٍ
بحادث
الحفيد/الحفيدة يتصل من خارج مدينة كالغاري بدافع الحاجة إىل املال ألنه تورط
خطريٍ.
•الحيلة الرومانسية (العاطفية) ( )Romance Scamحيث يصطاد املحتال الكبار يف السن مدعياً		
العالقة الرومانسية بينام يكون الهدف الحقيقي رسقة مالهم.
•حيلة اللوتو ( )Lottery Scamحيث يتصل أحدهم مدعياً بأن هذا املسن قد فاز يف مسابق ٍة		
ولكنه يحتاج إىل دفع بعض الرسوم للحصول عىل الجائزة.
كام تتضمن اإلساءة تجاه املسنني أيضاً اإلساءة العاطفية ،الجسدية ،الجنسية، ،واإلساءة يف إعطاء األدوية.
تتضمن تلك اإلساءات ،عىل سبيل املثال ،ما ييل:
•حرمان الجدود من احفادهم
•الصفع
•قلة الخصوصية
ٍ
جرعات فائضة من األدوية
•إعطاء
•حرمانهم من الزيارات
للمساعدة يف حاالت التعنيف األرسي أو اإلساءة للمسنني ،ميكنك االتصال عىل األرقام التالية:
خط الرشطة/االسعاف/األطفاء عىل رقم)9-1-1( ٩-١-١ :
خط اإلتصاالت للحاالت غري الطارئة عىل الرقم٤٠٣-٢٦٦-١٢٣٤ :
مركز املحن ( )Distress Centreعىل الرقم٤٠٣-٢٦٦-٤٣٥٧ :
مكتب االتصال يف كالغاري ( )Calgary Connectعىل الرقم ٤٠٣-٢٣٤-٧٢٣٣ :يف كالغاري،
 ١-٨٦٦-٦٠٦-٧٢٣٣يف ألربتا.

العصابات والجرائم املدبرة
العصابة هي منظمة ،جمعية ،أو مجموعة متورطة يف األعامل اإلجرامية (أو املشتبهة) بشكلٍ منتظم .أغلب العصابات يف
كالغاري تتشكل من الشباب البالغني ،وتعمل عل نطاق املدينة دون أن يكون لها أماكن محددة .تتورط العصابات بشكلٍ رئييس
ببيع املخدرات ،الكوكايني الخام ( ،)crack cocaineامليثامفيتامني ( ،)crystal methاإلكستايس (منشط مشتق من األمفيتامني)،
والحشيشة ( .)marijuanaومن جرامئهم أيضاً رسقة املعلومات من بطاقات اإلئتامن واستخدام األسلحة .تستخدم العصابات
األسلحة والعنف لتعزيز سمعتها وأعاملها اإلجرامية.

بعض الدالئل عىل تورط الشباب مع العصابات هي:
•قلة اإلهتامم بالنشاطات العائلية
•تغري يف السلوك أو يف نوعية الرفاق
•وجود كمية كبرية من املال يف حوزتهم ،أو ارتداء ثياب جديدة باهظة الثمن أو امتالك أشياء ال
تفسري لها.

		

إليك بعض النصائح لتجنيب ولدك من التورط بعصابة:
•التخطيط لتمضية الوقت مع العائلة
•متضية الوقت مع كل ولد عىل حدة
•تحدث مع أوالدك عن كيفية التعامل مع ضغط أمثالهم
•التعرف عىل أصدقاء ولدك وآبائهم
•تعليم ولدك يف سن مبكر
•تعزيز ثقة ولدك بنفسه وتنمية مهاراته االجتامعية

إن احتجت أنت أو من تحب إىل املساعدة لالنسحاب من عصابة ،يرجى اإلتصال بخط مساعدة العصابات
عىل الرقم٤٠٣-٤٢٨-٨١٩١ :
برنامج ريدايركت ()ReDirect
يعد برنامج ريدايركت ( )ReDirectبرنامج حامية وتثقيف ،يستهدف الشباب والشبان البالغني املعرضني
للتطرف ،قبل انجرافهم باأليديولوجية أو النوايا املتطرفة.
الراديكالية والتطرف
شخص أو مجموع ٌة أن يحدث تغيريا ً سياسياً أو اجتامعياً باستخدام أو تشجيع		
•تحصل حني يحاول ٌ
العنف لتحقيق اهدافه.
•ال تلتزم باملبادئ األساسية والقانونية الدميقراطية.
•ال تقترص عىل دميوغرافية أو مجمع أو مجموعات ثقافية معينة.
•ميكن أن تنتج عن عدة دوافع وأسباب ايديولوجية.

هنالك عدة مؤرشات معقدة قد تظهر عىل الشباب املعرضني للراديكالية أو التطرف .قد تالحظ أن صديقاً او
شخصاً تحبه قد تغري دون معرفة كيفية الترصف حياله ReDirect .ميكن أن يقدم املساعدة.
إن وضع األمر بِيد  ReDirectيكون يف رسية تامة والشباب املشاركة مع  ReDirectلن تتأثر سلبأ من جراء
مشاركتها.
للمزيد من املعلومات ،قم بزيارة  ReDirectعىل املوقع التايلwww.redirectprogram.ca :

املخدرات وتعاطيها
لدى كندا قوانني صارمة حيال املخدرات .ت ُعترب الكثري من املخدرات غري قانونية ويُحاكم كل من يشارك
بامتالكها أو املتاجرة بها أو تصنيعها بأن يسجن أو يكون يف سجل املجرمني .إذا متت ادانتك بتهمة جرمية
املخدرات ،لن يُسمح لك بالدخول إىل بعض الدول.
إن استخدام املخدرات مرض جدا ً ،فهو ال يغري حياة املدمن فقط ،بل يتعدى تأثريه إىل تغيري حياة األصحاب
واألهل واملجتمع .فاستخدام املخدرات يؤثر عىل كل عض ٍو يف الجسم ،من ضمنها إضعاف جهاز املناعةٍ ،
مرض
يف القلب واألوعية الدموية ،رضر يف الكبد ،نوبات ،وجلطات ،وتلف يف الدماغ .وهنالك أيضاً خطر فقدان
الذاكرة واالنتحار واإلكتئاب والهلوسة والجرعات املفرطة املميتة.
ت ُص ّنع املخدرات عىل أشكا ٍل مختلفة تتضمن الحبوب ،البودرة ،السوائل ،الحلوى أو النباتات .ال يتضح دامئاً
ما تحتويه املخدارات .فقد تتعاطى موادا ً تختلف عام تظنها .بعض املخدرات مركبة من موا ٍد خطرية كاملادة
املضادة للتجمد (.)antifreeze
بالرغم من أنه ليست كل املخدرات مرضة ،فإن املخدارت املوصوفة من قبل طبيبب قد تشكل خطرا ً إن
مل تؤخذ حسب استشارة الطبيب أو االختصايص ،وإن مل تؤخذ بشكلٍ صحيح قد تؤدي لإلعتامد عليها
واإلدمان .تحدث مع طبيبك أو مع اختصايص مرخص بوصف املخدرات قبل أخذها.
إذا الحظت أي تغري ٍ
ات يف سلوك فر ٍد من العائلة أو أحد األصدقاء ،وإذا شككت أنهم يتعاطون املخدرات أو
يتعاطون زيادة منها ،فاتصل باختصايص طبي.
إذا الحظت وجود تجار مخدرات يف منطقتك ،اتصل بالرشطة أو بفريق مكافحة الجرمية( (�Crime Stop
.)pers

خدمات الضحايا
إن فريق خدمة رشطة كالغاري ملساعدة ودعم الضحايا ( )VASTيدعم ضحايا اإلجرام والصدمة النفسية .لقد
مد فريق  VASTآالف ضحايا االجرام واملأساة يف كالغاري بالدعم منذ  ،١٩٧٧ويتصف دور الفريق بالتخفيف
من الصدمة التي ممكن أن تعانيها جراء جرمية أو مأساة من خالل توفري الدعم املعنوي ،األذن الصاغية وأيضاً
املساعدة العملية كاإلحالة إىل وكاالت يف املجتمع ،أو تحضري الضحايا لإلدالء بشهادتهم يف املحكمة ومرافقتهم
خالل الجلسات التمهيدية أو املحاكامت .ت ُوفّر كل الخدمات مجاناً وبرسية تامة.
ميكنك االتصال باملركز للتحدث مع أحد ُمساندي برنامج دعم الضحايا (،)Victim Support Advocates
وهؤالء هم متطوعون يُؤ ّمنون اإلتصال الهاتفي بضحايا االجرام الشخيص أو املأساة.
هاتف٨٣٩٨-٤٢٨-٤٠٣ :
من اإلثنني إىل الخميس من الساعة  ٨صباحاً حتى الساعة  ٩مسا ًء.
الجمعة من  ٨صباحاً حتى  ٤مسا ًء

مكتب التسجيل الشخيص لألشخاص املعرضني لألذى
وضعت خدمة رشطة كالغاري قاعدة بيانات شخصية حيث ميكن للفرد أن يسجل نفسه إن كان يف حالة
خاصة جسدية أو عقلية أو طبية ،أو إذا كان يعاين من عجز يف النمو ويحتاج إىل عناية خاصة يف الحالة
الطارئة.
بشخص ٍ
ٍ
معرض ،فنطلب منك تزويدنا مبعلوماتك .سنضمن حامية
إن كنت شخصاً معرضاً أو كنت تهتم
خصوصيتك ،ولن تستعمل املعلومات التي توفرها إال من قبل املسعفني األوليني وذلك من أجل مساعدتك أو
مساعدة من تحب يف حالة الخطر.
ومكتب التسجيل هذا هو مكتب للتسجيل الذايت ،فعىل الفرد أو مقدم الرعاية إدخال معلوماته يف النظام،
وأن يقوم بتحديثها بشكلٍ منتظم .لن يدخل أحد عىل املعلومات املحفوظة يف النظام إال إذا حصل وكان
الشخص املعرض يف خطر أو يف محنة بسبب حالة طوارئ ،كام لن تستخدم املعلومات إال ملساعدة الفرد.
إن خدمة رشطة كالغاري ،وقسم اإلطفاء ،والخدمات االسعافية الطبية ،أو  paramedicsسيستطيعون
الدخول إىل املعلومات ،وهي ستحفظ بأمان من قبل خدمة رشطة كالغاري .لن يُستخدم مكتب التسجيل يف
املساعدة بالتحريات االجرامية.
ميكنك أن تجد املزيد من املعلومات عىل موقع  www.calgary.ca/disabilityvprأو من خالل إرسال الربيد
االلكرتوين عىل العنوان التايل.vulnerablepersons@calgarypolice.ca :

التوظيف
ترغب وحدة توظيف خدمة رشطة كالغاري أن تكون مرآ ًة للخدمات التي تقدمها للمجمعات املتنوعة
ات وقدر ٍ
املحلية  .كام أنها تنشط يف البحث عن متقدمني من شتى املجتمعات املحلية يتمتعون بخرب ٍ
ات
لغوية منوعة.
يتضمن الحد األدىن من املؤهالت ما ييل:
•شهادة ثانوية (بكالوريا) أو ما يعادلها (إذا حصلت عىل شهادتك خارج كندا فريجى الحصول عىل		
شهادة تعديل من قبل خدمة تقييم املؤهالت العاملية ()IQAS
http://work.alberta.ca/immigration/international-qualifications-assessment-service.html
	•	 مواطن كندي ،أو مهاجر حديث الوصول أو لديه إقامة دامئة خالل وقت تقديم الطلب ،ومقيم		
يف كندا أو يف الواليات املتحدة لثالث سنوات عىل األقل.
•أن يكون  ١٨أو ما فوق عىل األقل
للمزيد من املعلومات:
هاتف ٤٠٣-٤٢٨-٨٤٨٣ :أو ١-٨٦٦-٢٧٧-٤٤٧٣
الربيد اإللكرتوينcpsrecruiting@calgarypolice.ca :
املوقع االلكرتوينjoin.calgarypolice.ca :
وميكنك أيضاً أن تحرض أحد جلساتنا املعلوماتية املدرجة عىل موقعنا.
نشجع أي ٍ
شخص لديد أسئلة عىل اإلتصال باإلضافة إىل املهتمني بالتقديم ،أو ينتابهم الفضول حيال الوظيفة،
أو من كان لديه صديق أو فرد عائلة مهتم بالتقديم.

للشباب الراغبني بالعمل مع الرشطة
هنالك ثالث برامج للشباب الذين يرغبون بالتطوع يف خدمة رشطة كالغري:
•برنامج طالب الرشطة اإلحتياطي يف كالغاري
•فيلق طالب الرشطة اإلحتياطي يف كالغاري
•املدرسة الثانوية للرشطة

برنامج طالب الرشطة اإلحتياطيني يف كالغاري
إن برنامج طالب الرشطة اإلحتياطيني يف كالغاري هو لالفراد فوق عمر  ١٨املهتمني مبهنة الرشطة
هذا الربنامج هو فريد يف العمل والتدريب ضمن خدمة رشطة كالغاري ويتيح الفرصة لالشخاص للعمل
لخدمة رشطة كالغاري إىل جانب ضباط رشطة محلفني يف مكاتب املنطقة .إن برنامج طالب الرشطة
يكتسب منه املال والتدريب الق ّيم.
اإلحتياطيني شبي ٌه بربنامج تدريبي عميل تدفع فيه رواتب العمل و َ
يتلقى طالب الرشطة اإلحتياطيني خمسة اسابيع من التدريب املدفوع يف مركز تعليم تشيف كراوفوت التابع
لخدمة رشطة كالغاري ( )Calgary Police Service Chief Crowfoot Learning Centerحيث يتعلمون
مبادئ التواصل ،كيفية كتابة التقارير وتدوين املالحظات ،ومعلومات حول عمل رشطة املجتمع املحيل
متكنهم من القيام بواجبات مكتب االستقبال للقسم يف املنطقة .وكذلك يتعرف الطالب عىل تدريب اللياقة
البدنية والتدريبات املتواصلة.
ٍ
مبعلومات
يقوم االحتياطيون مبساعدة ضباط الرشطة املحلفني لتقديم تقارير حوادث السري ،وتزويد الناس
وإرشادات عامة وإعداد تقارير الحوادث ملساعدة عنارص خدمة رشطة كالغاري املحلفني أثناء فرتة املحرض.
للمزيد من املعلومات قم بزيارة املوقعwww.calgarypolicecadets.ca :

فيلق طالب الرشطة يف كالغاري
برنامج للشباب يرتكز عىل برامج طالب الجيش الكندي.
إن فيلق طالب الرشطة يف كالغاري
ٌ
مينح فيلق طالب الرشطة يف كالغاري الشباب الفرصة الفريدة للمشاركة يف بيئة جيدة لتنمية روح الفريق
إىل جانب تجربتهم يف العمل الرشطي .بينام يكون الرتكيز عىل العمل الرشطي ،فإن الشباب يكسب خربات
القيادة ،الوطنية ،التعليم ،اللياقة البدنية ،الصداقة ،والتجربات التي تدعم النمو الشخيص .مشاركة الشباب
يف الفيلق ينمي مهاراتهم االجتامعية ،واالكادميية ،والبدنية ويعطينا فردا ً يتميز بثقة النفس واالحرتام .يقود
املشاركون نظرائهم من خالل وجودهم وليس فقط من خالل أعاملهم وأقوالهم .إن فيلق طالب الرشطة يف
كالغاري هو حصاد جهد عنارص خدمة رشطة كالغاري لتنمية وتنفيذ برنام ٍج مستمر يشارك الشباب فيه عىل
ٍ
مستويات.
عدة
املشاركة بفيلق طالب الرشطة يف كالغاري مجانية ،وت ُ َوفّر البدالت والعدة.

أكادميية الرشطة للشباب الصغار
إن أسبوع برنامج أكادميية الرشطة للشباب الصغار مينح الشباب التي ترتاوح اعامرهم بني  ١٢و  ١٦الفرصة
لِتعلّم دور الرشطي .يدور الربنامج ثالث مر ٍ
ات يف السنة :مرة خالل عطلة الربيع ومرتني خالل عطلة الصيف.
يحتسب الشباب يف أكادميية الرشطة للشباب نظرة داخلية يف حياة ضابط الرشطة يف كالغاري .يختربون عن
كثب عدة جوانب يف مهنة الرشطة ،منها:
•مروحيات HAWCS
•حقل التصويب لالسلحة النارية للرشطة
•املطاردة يف ميدان القيادة الخارجية
•وحدة املخدرات
•وحدة مرسح الجرمية
•الفريق التكتييك
•وحدة السري وغريها
يُختتم األسبوع مبسرية استعراضية يشارك فيها األوالد ،ويستلمون شهاداتهم.
لتزكية شاب إىل األكادميية ،عليه أن يقوم بتقديم طلب ومقالة (ال تتعدى  ٢٥٠كلمة) شارحاً فيها سبب رغبته
يف املشاركة .تجد الطلب واملعلومات عىل موقعwww.calgarypolice.ca :
للمزيد من املعلومات ،قم مبراسلةYouthMentorship@calgarypolice.ca :

تعليقات الثناء أو املخاوف حول خدمة رشطة كالغاري
إن خدمة رشطة كالغاري ت ُ َقدّر أي استجابة منكم حول الخدمات املتوفرة لسكان كالغاري .إن كانت تجربتك
مع خدمة رشطة كالغاري إيجابية ،نرجو منك إخبار موظفينا عن مدى تقديرك لعملهم العظيم .ميكنك أن
تتقدم بثنا ٍء أو أن تبلغنا مبخاوفك حول سياسة ،خدمة ،أو أعامل أي رشطي لقسم املعايري املهنية .ميكنك أن
تتواصل مع قسم املعايري املهنية عرب الربيد االلكرتوين التايل PSS@calgarypolice.ca :أو هاتفياً عىل الرقم:
. ٤٠٣-٤٢٨-٥٩٠٤
ميكنك املشاركة شخصياً بثنائك أو مخاوفك عىل العناوين التالية:
خدمة رشطة كالغاري ()Calgary Police Service
قسم املعايري املهنية ()Professional Standards Section #811
املبنى الرشقي يف الحرام الجامعي يف وستوندز ()Westwinds Campus East Building
5111 47 St. NE
Calgary, AB T3J 3R2
من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة  ٨صباحاً حتى  ٤مسا ًء
أو
مأمورية رشطة كالغاري ()Calgary Police Commission
Suite 650, 615 Macleod Tr. SE
Calgary, AB T2G 4T8
كام ميكنكم املشاركة مبخاوفكم أو ثنائكم عرب اإلنرتنت من خالل التواصل عرب الربيد االلكرتوين التايلpss@ :
 calgarypolice.caأو زيارة املوقع التايل.http://www.calgarypolice.ca :

املوارد
خدمة رشطة كالغاري ()Calgary Police Service
رقم هاتف الرشطة/االسعاف/الطوارئ إلطفاء الحريق٩-١-١......................................................................
رقم هاتف خدمة رشطة كالغاري للحاالت غري الطارئة٤٠٣-٢٦٦-١٢٣٤......................................................
رقم هاتف املساعدة بشأن العصابات٤٠٣-٤٢٨-٨١٩١ .............................................................................
فريق خدمة رشطة كالغاري لدعم الضحايا (٤٠٣-٤٢٨-٨٣٩٠.........................................................)VAST
اإللتحاقات ١-٨٦٦-٢٧٧-٤٤٧٣.....................................................................................أو ٤٠٣-٤٢٨-٨٤٨٣
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ألربتا ( ٢١١لخدمات املجتمع املحيل والخدمات اإلجتامعية)٢-١-١............................................................
كالغاري  ٢٤( ٣١١ساعة)٣-١-١...............................................................................................................
خط اإلتصال لإلستفسارات الصحية ( ٢٤( )Health Linkساعة)٨-١-١.......................................................
مركز املحن (٤٠٣-٢٦٦-٤٣٥٧......................................................................................)Distress Centre
شبكة االتصال ( )Connectلإليذاء العائيل والجنيس ( ٢٤ساعة)٤٠٣-٢٣٤-٧٢٣٣.........................................
خط اتصال كرييب لإلساءة تجاه املسنني ( ٢٤( )Kerby Elder Abuse Lineساعة)٤٠٣-٧٠٥-٣٢٥٠..............
مركز كالغاري لإلستشارة (٤٠٣-٦٩١-٥٩٩١.............................................)Calgary Counselling Centre
خط االتصال ملساعدة األطفال (١-٨٠٠-٦٨٨-٦٨٦٨....................................................)Kids Help Phone
خدمة الهجرة يف كالغاري (٤٠٣-٢٦٦-٢٤٨٦..........................................................)Immigrant Services
جمعية النساء املهاجرات يف كالغاري (٤٠٣-٢٦٣-٤٤١٤...)Calgary Immigrant Women’s Association
مركز القادمني الجدد (٤٠٣-٥٦٩-٣٣٢٥..........................................................)Centre for Newcomers

