
 أسئلة شائعة من الوافدين الجدد

 

مجتمعنا المتنوع  وممثليكنقطة اتصال رسمية بين الشرطة  2007شرطة فريدريكتون في عام لتأسست اللجنة االستشارية للتنوع الثقافي 

وغير الحكوميين التي يرأسها نائب رئيس الشرطة ، من ضباط الشرطة والشركاء الحكوميين ايد. وتتكون اللجنة االستشارية بشكل متز

 وأفراد المجتمع.

في اللجنة لتقديم جهود تواصل استباقية محددة  مختصومتعدد الثقافات  مسئول عن ، تم أيًضا تعيين ضابط شرطة اتصال 2009في عام  

 نيابة عن شرطة فريدريكتون.

 نتمكن من تحقيق في االعتبارهذا الشعار  أخذوعند أن شعار شرطة فريدريكتون هو الخدمة والحماية لجميع المواطنين على حد سواء 

 الشرطية في مجتمعنا  االحترافية

  تبين أن الوافدين الجدد لديهم اسئلة متشابهة  ,والقادمين الجدد قافي وتبادل المعلومات بين الشرطةالتنوع الثمن خالل اجتماعات لجنة 

 المقدمة من   اللغة اإلنجليزية تعليم فصول للقادمين الجدد من خالل  تثقيفيتقديم عرض أثناء  شرطة فريديريكتونذلك أيًضا  توقد الحظ

  MCAFالثقافات المتعددة لفريديريكتون منظمة

ة عن "مقدم تعليميا يسميجليزية عرًضا على مدى السنوات العديدة الماضية ، تلقى الوافدون الجدد المسجلين في فصول اللغة اإلنو

 بينولكن األهم من ذلك أنه يسمح بالتفاعل , معلومات عامة من الشرطة توفير يهدف ليديريكتون شرطة فرمن مقدم الشرطة الكندية" 

 في مكان مريح لهم.  والوافدين الجدد  ضابط الشرطة

 .ةباشكال متشابه تكرار األسئلة لوحظ  ، كماالمطروحة من اإلجابة على األسئلة  من خالل هذه العروض التقديمية ، تمكنت الشرطة

، تمت مناقشة إمكانية إنشاء قائمة باألسئلة الشائعة ونشرها عبر اإلنترنت ليتمكن الجميع من  CDAC  اللجنة االستشارية للتنوع الثقافي في

من وبالتالي لم يستفيدوا , MCAF في فريديريكتونالثقافات المتعددة  منظمة الوصول إليها. ولوحظ أنه ال يمر جميع الوافدين الجدد عبر

 التقديمية.  العروض

في المستقبل.  التوسع أكثر مع وجود هدف، تم إنشاء األسئلة الثالثة األولى  لجنة االستشارية للتنوع الثقافيالبالتعاون مع أعضاء 

 ت اللغا ، تُرجمت األسئلة إلى MCAFالثقافات المتعددة لفريديريكتون  منظمة الفرنسية واإلنجليزية ، وبمساعدةاللغتين باإلضافة إلى 

 .والصينيةالعربية والصومالية 

اللغات الشائعة التي يتحدث بها الوافدون الجدد بناًء  كأكثر MCAFالثقافات المتعددة لفريديريكتون  منظمة تم اختيار هذه اللغات من قبل 

 .البلد االم على 

ال  قد بأن الوافدين الجددمنا . إدراًكا www.fredericton.ca/en/fredericton-policeاألسئلة واألجوبة متاحة على موقعنا على 

البحث في موقع شرطة فريدريكتون ، يتم أيًضا نشر الروابط على مواقع المجتمع التي تخدم السكان الوافدين الجدد ، مثل الهجرة ب يقوموا

 www.mcaf.nb.caالثقافات المتعددة لفريديريكتون  منظمة ورابط www.immigrationfredericton.comفريدريكتون الى 

 


