
If  your child is in the care of  the Society - Arabic



What is CAS? - Arabic



When does the CAS become involved? - Arabic



When to report abuse? - Arabic



What is abuse? - Arabic



Volunteering at the CAS - Arabic



What is Foster Care? - Arabic



What is Adoption? - Arabic



What Happens when I call the CAS? - Arabic



Children’s Aid Foundation - Arabic

) ��تا�ا في األطفا	 مساعد جمچعية تجمچع
��تا�ا في األطفا	 مساعد جمچعية برعالايرة �لك� �الشباب األطفا	

)
�العقلي �االجتمچاعي المچاد& الرفا) تعزز التي الحيا �إغناٍء التعليم

سليمچين بالغين �لايرصبحوا لايركبر�ا �ن لهم لايرتسنى كي لألطفا	 �التنمچو&
�منتجين.

جمچيعاًء. عاتقنا على تقع مسؤ�ليةٌء مجتمچعنا في طفلٍء كلٍء �من على Bالحفا إن
تعاطينا هنغيًّر لم فإن خطير. جدًّ �مرٌء �اإلهمچا	ٍء التعسًّف ظلًّ في الطفل فنشأ

كلًّه. مجتمچعنا فسيعاهني األطفا	٬ مع
��تا�ا في األطفا	 مساعد مؤسسة برامج

برهنامج
في �حالمهم متابعة مجتمچعنا في الجدلايررلايرن للشباب لايرتسنًّى بحيث المچالية القيود

المچهني. التدTلايرب مراكز �� Uالجامعا �� بالمچداTس Wااللتحا
التحقوا �ن لايرسبق لم (الذلايرن األطفا	 البرهنامج لايررسل - األطفا	 معسكر

UاTالمچها تطولايرر في الفرصة لهم لايرتيح معسكرٍء إلى قبل) من بمچعسكراUٍء
المچتعة! ملؤها �جواٍء في ثقتهم تعزلايرز إلى إضافةًء �االجتمچاعية القيادلايرة

Wصند�
األساسية Uاالحتياجا �توفير �الترفيهية �المچوسيقية الرلايراضية األهنشطة

ألسرهم.
برهنامج

) ��تا�ا في األطفا	 مساعد
الرلايراضية. األهنشطة ممچاTسة في المچساعد على تشجيعهم عبر �لك� المچتبنية٬

برهنامج
Uاألد�ا البدلايرلة الرعالايرة Tدا إلى القادمين �الشباب لألطفا	 البرهنامج

باألمان �تشعرهم ��منهم �Tفاههم Tاحتهم تحقيق في تساعد التي �المچواTد
لايرشهد�هنها. التي الهائلة Uالتحوال �سط

برهنامج
.�القراٍء Uالرلايراضيا د�Tس تقدلايرم عبر مداTسهم في dالنجا على األطفا	
��تا�ا في األطفا	 مساعد جمچعية eلد Uالتبرعا لجمچع السنولايرة Uالفعاليا

فرصةًء توفر اللذلايرذ Uالمچشر�با� األطعمچة خاللها تقدم �هنيقة �مسية سالو! -
حدٍء على Uالمچشر�با محبي �لقاٍء للطعام جدلايردٍء Uهنكها الستكشاف فرلايردًء

سواٍء.
األعمچا	 Tجا	 لمچجتمچع الفعالية هذ) تقدم - للغولف السنولايرة الخيرلايرة المچسابقة

الرلايراضة لمچمچاTسة �دلايرةٍء جولةٍء في األطفا	" "�جل من لاللتقاٍء فرصةًء
�التواص.

�مرلايركا في ترلايرفيا للعبة eالكبر المچسابقة الليلة هذ) تمچثل - العالمچية ترلايرفيا ليلة
استضافة خال	 من �لك� الشمچالية٬

�الجوائز. األموا	 على التنافس �ثناٍء لألموا	 Wالفر جمچع
تحقيق في إلايرًّا& دعمچكم إزاٍء باالمتنان �شعر كم لكم dشر� �ن ��دًّ "كم

برهنامج غيًّر فقد �حالمي.
مخططاتي." في فقط المچستقبل إلى �تطلع سأبقى فصاعداًء اآلن �من األفضل.

عمچر) من عشر الثامنة في حالمٌء --شابٌء

CAFO

CASO

Dare to Dream

Cookie Jar

Fair Shot
CASO

Ted and Loretta Rogers

Scotia Capital Leap to Learning

Dare to Dream

لمچساعد األموا	 (

) ��تا�ا في األطفا	 مساعد جمچعية توفر .(

البرهنامج هذا لايركسر للطلبة- المچالية للمچنح

في للمچشاTكة �الشبًّان األطفا	 Wالصند� لايردعم -

جمچعية ترعاهم الذلايرن األطفا	٬ البرهنامج لايردعم -
�� األصلية عائالتهم ظل في (

لايرقدم - البدلايرلة للرعالايرة االهنتقالي

البرهنامج لايرساعد -

٢٠٠٠

CAFOفرص (

المچسابقة هذ) �تشهد هواتها. من

إلى حياتي المچاليًّة للمچنح

�فل حيا� في فرقاًء �صنعو�
�ليو�! �لتبر� �لى سالايرعو�

��تا�ا في األطفا	 مساعد مؤسسة

www.helpottawakids.ca | 613-745-1893 | @CAFOttawa


	10 Foundation
	Arabic CAS toolkit
	1 If your child in care of the Society
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

	2 What is CAS
	3 When CAS involved
	4 When to report abuse
	5 What is abuse
	6 Volunteering
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

	7 What is foster care
	8 What is adoption
	9 What happens when I call th..
	10 Foundation - New
	Page 1
	Page 2
	Page 3


	10 Foundation



