مؤسسات كالغاري اإلجتماعية

هل تعلم
إن إتحاد كالغاري للمجتمعات يقدم الدعم لمؤسسات كالغاري المجتمعيه CAs
والتي تشكل أكبر حركة للمتطوعين في المدينة!
 150 مؤسسة مجتمعية مقرها األحياء السكنية
 قوة تطوعية تقدر ب  20000متطوع
 مراكز مجتمعية بفعالية تصل إلى %65
 توفير برامج إجتماعية و ترفيهية و تعليمية
 تشخيص اإلحتياجات و القضايا التي تهم المجتمع
 تطوير الحياة في اإلحياء السكنية في كالغاري
لالإتصال بالمؤسسة المجتمعية المحلية القريبة منك  403-244-4111أو قم بزيارة الموقع األلكتروني
 www.calgarycommunities.comو أضغط على الرابط "أوجد مؤسسة مجتمعية "

إتحاد مؤسسات كالغاري المجتمعية
ما هي مؤسسات كالغاري المجتمعية؟
يمثل إتحاد كالغاري للمجتمعات منظمة تدعم  150مؤسسة مجتمعية .لدى اإلتحاد أيضا" " 60عضو خدمات متمركزين
في األحياء السكنية بدون مقابل مادي.شعارنا هو "تطوير الحياة في األحياء السكنية من خالل تقديم البرامج و الخدمات
التي تخلق دعما" و حافزا" حيويا" و تمثيليا" للمؤسسات المرتكزة على المجتمع.

من هي مؤسسات كالغاري المجتمعية؟
إن مؤسسات كالغاري المجتمعية هي منظمات متمركزة في األحياء السكنية و تعتمد في عملها على المتطوعين .حيث إن
150مؤسسة مجتمعية تغطي تقريبا" معظم المدينة و لديها أكثر من  20000متطوع يقدمون فرص إجتماعية و تعليمية و
.ترفيهية لسكان المنطقة
تتخذ المؤسسات المجتمعية أشكاال" و أحجاما" مختلفة وهي جميعا" تتفانى في تشخيص القضايا و الفرص و اإلحتياجات
المحلية .حوالي  100من هذه المؤسسات تتولى القيام بتشغيل القاعات و المرافق ذات الصلة و بغض النظر عن النمط
التشغيلي لها فإن هذه المؤسسات تدار من قبل المتطوعين و الخدمات اإلتحادية و البرامج المصممة خصيصا" للمساعدة في
دعم المجهود الذي يبذله هؤالء المتطوعين يمثل اإلتحاد مصدرا" لمساعدة أي شخص في مواجهة الحياة اليومية و بدون
تحصيل اي ربح

كيف يقوم اإلتحاد بالمساعدة؟
يتكون اإلتحاد من خمسة أقسام تقدم خدماتها ألعضاء المنطقة في مجاالت تشمل األمور المالية و تدقيق الحسابات و مسك
الدفاتر الحسابية و اإلستشارات و التدريب فيما يخص التخطيط للقضايا المدنية و الدعم الحكومي المجاني و اإلتصاالت
و العالقات اإلجتماعية و المصادر المطلوبة لبناء مجتمعات آمنة.
يؤمن اإلتحاد بشدة بالقيمة الكبيرة لمساهمة جميع أعضاء المنظمات في تطوير الحياة في األحياء السكنية في كالغاري .و
نحن فخورون لقيامنا بخدمة المؤسسات المرتكزة على المجتمع حيث إن لهذا تأثير كبير على المستوى المحلي .و نحن
نشجع جميع السكان للمشاركة على المستوى المحلي .
شارك ,إنتمي  ,ألهم  ,و كن جزءا" من الموضوع

إتصل بنا على الرقم
403-244-4111
أو البريد األلكتروني (
fcc@calgarycommunities.com Email
calgarycommunities.com

!Contact Us
(Tel) 403-244-4111 (Email) fcc@calgarycommunities.com
(Web) calgarycommunities.com

