
 

 

Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada and our caring donors from coast to coast to 

coast 

 

 
 

 

 ؟Kids Help Phoneهل يمكنني الحصول على دعم العافية باللغة العربية من 

 
 

              عن طريق االتصال بالرقم Kids Help Phoneالبحث عن معلومات أو دعم؟ يمكنك الوصول إلى مستشار متخصص على 

. يتم تقديم خدمتنا الهاتفية باللغة العربية بمساعدة مترجمين فوريين ناطقين بالعربية. إنها خدمة مجانية وخاصة 6868-668-800-1

 (.IDأيام أسبوعيًا في كندا. لست في حاجة إلى بطاقة تعريف هوية ) 7عة يوميًا/سا 24ومتوفرة على مدار 

 

 هل يمكنني استخدام هذه الخدمة؟

دد هذه الخدمة متاحة لجميع الشباب الناطقين باللغة العربية في كندا )بغض النظر عن وضعهم القانوني(. وهذا يشمل الالجئين والوافدين الج

اهقين والشباب في جميع أنحاء كندا الذين يفضلون الحصول على الدعم باللغة العربية. ال تحتاج إلى بطاقة وغيرهم من األطفال والمر
 .  وال تكشف عن الهويةتعريف هوية لالتصال بنا. هذه الخدمة سرية 

 

 مع من سأتحدث؟

باللغة العربية عبر الهاتف من خالل المستشارين  والمترجمين الفوريين الناطقين باللغة  Kids Help Phone يتم تقديم دعم العافية في 

يتم اختيار المترجمين الفوريين بشكل عشوائي من بين مئات المترجمين الفوريين الناطقين بالعربية عبر كندا والواليات المتحدة.  العربية.

ب المترجمون  هم وترجمة ما يقال بدقة.الفوريون بشكل احترافي على ف يُدرَّ
 

جم الفوري كلماتك ويساعد المستشار عىل الفهم بوضوح.  جم المتى خالل المحادثة، إننا نشجعك عىل التوقف بشكل منتظم حتى يتى
ا إحالتك إىل برامج وخد

ً
ي اتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية مًعا. يمكنهم أيض

مات يستمع مستشارونا ويطرحون األسئلة ويساعدونك ف 
ي جميع أنحاء كندا. 

  أخرى بالقرب من مجتمعك )وبمزيد من اللغات حيثما كان ذلك متاًحا( ف 

 ما الذي يمكنني االتصال بشأنه؟
ة. يمكنك  Kids Help Phoneيمكنك االتصال بخدمة  ة كانت أم صغتر ي خلدك، كبتر

للحصول عىل الدعم بشأن أي مشكلة تدور ف 
 ، االتصال بشأن موضوعات مثل التنمر واإلساءة، واألصدقاء والعائلة، والمدرسة والعمل، والحزن وألم الفراق، والعنرصية والتميتر 

  والمزيد. 
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لرغم من أننا ال نقدم أشياء مثل المشورة القانونية أو الطبية، فقد موجودة هنا لدعم رفاهيتك. عىل ا Kids Help Phoneإن خدمة 
 نحيلك إىل أشخاص يمكنهم ذلك إذا أردت. 

 كيف تعمل الخدمة؟
ي أي وقت. هل أنت  Kids Help Phoneيمكنك االتصال بخدمة 

 
ي كندا وف

 
جم فوري من أي مكان تقريًبا ف باللغة العربية من خالل متى

  كيف تعمل الخدمة: فيما يىلي  مهتم بتجربتها؟
 

 .1-800-668-6868 المجاني على Kids Help Phoneتتصل برقم خدمة  .1
ي  .2

 
ية والفرنسية والعربية ترحب بك ف  الخدمة. تسمع رسالة باللغات اإلنجلتر 

 " للحصول عىل الدعم باللغة العربية. 3تضغط عىل الرقم " .3
جم فوري ناطق بالعربية.  .4 هة ويتواصل مع متى ية، ويضعك عىل االنتظار لتر  يرحب بك أحد المستشارين باللغة اإلنجلتر 
 وتبدأ جلسة االستشارة!  .5

 

 أين يمكنني العثور على دعم إضافي؟
ية والفرنسية Resources Around Me يمكنك زيارة خدمة  للعثور عىل برامج دعم الوافدين الجدد  ()المتوفرة حالًيا باللغتير  اإلنجلتر 

ي جميع أنحاء كندا. يمكنك 
ها من برامج الدعم والخدمات ف  ا االطالع عىل النصائح واألدوات والقصص للوافدين الجدد وغتر

ً
أيض

(newcomers)!ية والفرنسية(  ( )ومشاركتها مع شبكتك نت.  والمزيد )متوفرة حالًيا باللغتير  اإلنجلتر   من خالل تصفح موقعنا عىل اإلنتى

 خصوصيتي؟ Kids Help Phoneكيف تحمي خدمة 
م خدمة  ي تساعدنا عىل فهم خدماتنا وتحسينها،  Kids Help Phoneتلتى 

بضمان خصوصيتك وحمايتها. إننا نخزن فقط المعلومات التى

ا عن معلومات تعريفية عنك. محادثتك الهاتفية مع أحد المستشارين تكون رسية وال تكشف عن الهوية. لمعرفة 
ً
لكننا لن نكشف أبد

ية والفرنسية( privacy policy لمزيد حول ما يعنيه ذلك، تحقق منا الخاصة بالخدمة الهاتفية لدينا،  )متوفرة حالًيا باللغتير  اإلنجلتر 

ي تتضمن معلومات حول وجوب اإلبالغ. وال
 تى

 

  

 

 2021تم النشر في مايو 

 

 

 

 

 

tel:1-800-668-6868
https://apps.kidshelpphone.ca/resourcesaroundme/search.html?q=&category=9&location=
https://kidshelpphone.ca/topic/identity/newcomers/
https://kidshelpphone.ca/counselling-terms-of-service-and-privacy-notice/
https://kidshelpphone.ca/counselling-terms-of-service-and-privacy-notice/

