مساعد ساختن زمینۀ بود و باش تازه
واردین در کیبک به کمک
میزان انترناسیونال دو له ریف سود ()SRIM
میزان انترناسیونال دو له ریف سود(  )SRIMیک
همکار خوب وزارت مهاجرت و جوامع فرهنگی کیبک
میباشد که از مدت  24سال بدینسو با مهاجران
تازه وارد کمک و همکاری مینماید .این اداره با
داشتن یک تیم از مشاوران در خدمت تازه واردین
قرار دارد .همکاران ما تازه واردین را در یک
فضای دوستانه استقبال نموده و بادقت و صمیمیت
به حل مشکالت شان میپردازد.
همکاران ما در تشخیص نیاز ها وخواست های تازه
واردین پرداخته و باپیگیری خاص برای جستجوی
راه های حل سعی و تالش میکنند.
کامال با مراحل مربوط به استقرار تازه واردان
آشنا هستند و می توانند در زمان مناسب به شما
مشاوران MIRS
توصیه های مناسب کنند.

نیاز ها

کمک ها

 SRIMمیتواند
شما را قبل از
خروج از کشور
قبل از
اولی کمک
حرکت
نماید به ویژه
برای :
 یافتن مکاناقامت موقت
شناسایی اسناد
و مدارک الزم
 راجع ساختنشما به بیمه
های صحی خصوصی
 کمک بهخاطربرنامه
ریزی بودجوی
تان
در حومۀ جنوبی
شهر مونتریال
ُی
شهر النگ
 SRIMاز مدت 73
با یک
سال بدینسو
سازمان
در مساعد ساختن
تخصصی
همرایی با زمینۀ بودو
باش و ادغام به
مهاجرین
جامعه تازه
تماس
واردین کمک
بگیرید
میکند

تماس با ما

Accueil
خدمات پذیرایی از شما

(به مأخذ دولت کیبک مراجعه
شود)
Reconnaissance du MIDI

نیاز ها

کمک ها

 SRIMمیتواند
در موارد ذیل
به شما
کمک کند:
 یافتناپارتمان و
پیدا کردن خانه در مطابقت
مسکن با شرایط شما
 امضای اجارهنامۀ خانه
 خرید وسایل ،لوازم خانه و
خدمات
 SRIMمیتواند
در موارد ذیل
به شما کمک
کند:
 بدست آوردناسناد و مدارک
الزم برای بود و
باش تان از
قبیل :کارت
دریافت
اقامت دایمی،
اوراق
کارت بیمۀ صحی،
اداری
کارت بیمۀاجتماعی و
گواهینامۀ
رانندگی
 درخواست بیمۀخانه ،قرضه ها،
کمک های مالی
وغیره

تماس با ما

Accueil
خدمات پذیرایی ازشما

خدمات پذیرایی ازشما
Accueil

نیاز ها

کمک ها

 SRIMمیتواند
در موارد ذیل
به شما کمک
کند:
 شناساییکودکستان ها در
نزدیک محل
اقامت تان
 گرفتن قرارمالقات با
مسوولین مکاتب
برای شمولیت
شامل
فرزندان تان
ساختن
فرزندانتا  -کمک به شما
در روند انتخاب
ن در
و شمولیت
کودکستان
فرزندانتان در
ویا مکتب
کودکستان و
مکتب
 SRIMمیتواند
کودکان تانرا
که در سنین
پایینتر از سن
مکتب قرار
دارند در
کودکستان خود
پذیرایی
نماید.
 SRIMمیتواند
به شما زمینۀ
فراگیری کورس
آموزش
های کامل و
زبان
نیمه وقت آموزش
فرانسوی
زبان فرانسوی
را مساعد سازد.

تماس با ما

Halte-Garderie
خدمات پذیرایی ازشما

Francisation
(به مأخذ دولت کیبک مراجعه
شود)
Reconnaissance du MIDI

نیاز ها

خدمات
کاریابی

کمک ها
 MIRSخدمات
کاریابی را در
موارد ذیل
ارائه می دهد:
 تجزیه وتحلیل مهارت
های شما و
امکانات انکشاف
آنها
 اکتشاف عرصۀکاری شما
 تجزیه وتحلیل میسر
بودن کار ها در
ارتباط با
تحصیل ،تجربه و
عرصۀ کاری
شما
شناسایی مراجع
مربوط به عرصۀ
کاری مورد نظر
 ترتیب  VCونامۀ درخواست
کار
 ثبت نام درسایت های
کاریابی از
طریق انترنت
وغیره خدمات

تماس با ما

Employabilité

نیاز ها

مصروفیت
سالمندان

کمک ها
 SRIMیک محل
مالقات را برای
سالمندان فراهم
کرده تا ایشان
بتوانند:
 با تبادل نظرو به اشتراک
گذاشتن تجارب
در زندگی
اجتماعی سهم
بگیرند.
 بتوانند باسالمندان دیگر
دیدار كرده و
در سرگرمی و
یادگیری در
کارگاه های
گوناگون اشتراك
نمایند
 بتوانند غذاهای محلی خود
را تهیه و
تجربه و دانش
آشپزی خود را
انتقال داده و
یک وعده غذا ی
تهیه شده را با
هم یکجا صرف
نمایند

تماس با ما

Café des aînés
mailto:f.vaillancourt@mirs.qc
.ca

