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Children’s Aid Foundation - Arabic

تأسست مؤسسة أوتاوا لمساعدة األطفال في العام ۱۹٨٨ وذلك كمنظمة 
خيرية لتقديم المساعدة لألطفال والمراهقين الذين تقوم جمعية حماية 

(Children's Aid Society)األطفال  في أوتاوا برعايتهم.  

تلتزم مؤسسة حماية األطفال في أوتاوا بتحسين حياة األطفال والمراهقين 
الذين يعانون من سوء المعاملة واالهمال وتقوم جمعية حماية األطفال في 

أوتاوا برعايتهم وذلك بتقديم فرص التعليم وتحسين نوعية الحياة والتي 
تعزز تنميتهم البدنية٬ واالجتماعية٬ والعقلية وحسن معيشتهم بشكل عام. 

توفر برامجنا التعليمية وتلك التي تساعد على تحسين نوعية الحياة 
الموارد٬ والفرص٬ والخبرات بحيث ينمو هذا الطفل وينتقل إلى سن 

الرشد ليعيش حياة سليمة معافاة ومنِتجة. 

برامجنا 

Dare to Dream Bursary Program  (برنامج المنح التعليمية) - 
يوفر األموال للمراهقين الذين تشرف٬ أو كانت تشرف٬ جمعية حماية 

األطفال في أوتاوا على رعايتهم وذلك للمساعدة في رسوم تعليمهم 
للمرحلة ما بعد الثانوية. 

Cookie Jar Fund  (صندوق علبة الكعك) - يقدم المساعدة المالية 
للفرص الرياضية٬ والترفيهية والثقافية٬ مثل الرحالت المدرسية٬ 

والمناسبات الثقافية٬ والدروس الموسيقية والنشاطات الرياضية٬ باإلضافة 
إلى الضروريات األساسية. 

Camp for Kids  (برنامج مخيمات األطفال) - تقدم المؤسسة األموال 
للمساعدة على إرسال األطفال إلى المخيمات الشتوية والصيفية حتى 

تتكون لديهم المهارات القيادية٬ والثقة ويقضون وقتًا ممتعًا!   

Scotia Capital Leap to Learning (برنامج قفزة نحو التعّلم 
برعاية سكوشيا كابيتال) - يقدم األموال لتغطية نفقات الدروس 

الخصوصية لألطفال والمراهقين لمساعدتهم على تحقيق التقدم في 
مختلف مراحل تعليمهم. 

إننا نؤمن أن كل طفل يجب أن تتوفر له فرص اإلستفادة من التجارب 
والخبرات التي تساعد على نجاحه في الحياة.  

إننا نؤمن أن التعليم هو وسيلة قوية تسمح لألطفال والمراهقين تحقيق 
إمكاناتهم بأكملها وصياغة مستقبلهم. 

إننا نؤمن أن كل طفل يجب أن تتوفر له فرصة التعافي من سوء المعاملة 
واإلهمال لينمو وينتقل إلى سن الرشد ويصبح إنسانًا منِتجًا في المجتمع. 

إذا أردت أن تعرف المزيد عن مؤسستنا وبرامجنا٬ تفضل بزيارة موقعنا 
www.cafott.caعلى االنترنت: 

613-745-1893
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