
                                
 

 األھالي األعزاء، 
 

كندا لھذا العام. ھذا   - برنامج ھارت تو ھارت  لالشتراك في ابنك/تك مؤھل كان فإن   فتح باب التقدیم لمخیم ھارت تو ھارت الصیفيیسرنا أن نعلن عن 
 .2023-08- 03إلى  2023-07-09الصیف، سیعقد المخیم في كندا في الفترة من 

 
 عن ھارت تو ھارت: 

 
ثة أسابیع الصف التاسع في كندا. ستقضي المجموعة ثالاتمام یبدأ بمخیم صیفي بعد ومحیطھا ھارت تو ھارت ھو برنامج قیادي شبابي لمنطقة وادي عارة 

حیث    Toronto. تلیھا عدة لیالي في تورنتوPerth, Ontario, Canada) في بلدة بیرث، أونتاریو، كندا Camp Shomria(  امری وفي مخیم ش
الصف العاشر   سیقیمون مع عائالت مضیفة محلیة في أزواج. بعد المخیم الصیفي یتبع برامج تعلیمیة وتدریبیة على مدار العام التالي حتى ینھي الطالب/ة

برنامج ومن ثم ینضم الى مجتمع الخریجین لبرنامج ھارت تو ھارت الذي یحمل العدید من الفرص وبرامج تدریبیة مستمرة. یمكنك معرفة المزید عن ال
 heart.ca/-to-https://www.heart على 

 
 

 لبرنامج:ل شروط القبول
 ) 2008(موالید   2022/23الصف التاسع في العام الدراسي  قد أنھوایجب أن یكون المتقدمون  ●
 ومحیطھا   یجب أن یكون المتقدمون من سكان منطقة وادي عارة ●
 الرئیسیة للبرنامج ھي اللغة اإلنجلیزیة) یجب أن یكون المتقدمون قادرین على التواصل بشكل فعال باللغة اإلنجلیزیة (اللغة  ●
 ومؤھل للسفر إلى كندا (جرعتان على األقل)*   COVID-19أن تكون مطعم بالكامل ضد  ●
 على األقل)  2024 - 01یجب أن یكون لدى المشاركین المختارین جواز سفر ساري المفعول (ساري المفعول حتى شھر ●
 االھتمام والدافع لالنضمام إلى البرنامجیجب على المتقدمین ان یكونوا في مستوى عال من  ●

 
 عملیة االختیار:

یوم  یجب على األفراد المھتمین في االنضمام ملء طلب االشتارك، یمكن العثور علیھ عبر موقعنا االكتروني. الموعد النھائي لتقدیم الطلب ھو  ●
 2023-3-12 الثالثاء

   2023-3-15حفیفا   ةستُجرى المقابالت في جفعا ●
 ھم. ھالی ألستبدأ االجتماعات التحضیریة للمشاركین ووبعدھا . بمجرد اختیارھم، 2023-04سیتم إبالغ المشاركین المختارین في بدایة شھر  ●

 
 ، قم بزیارة موقعنا على اإلنترنت: للبرنامج طلب انضمام لتقدیم

 program.html-the-heart.ca/join-to-https://www.heart 
 ، مع خالص التقدیر
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 المزید؟ ترید معرفة 
 معلومات أساسیة: 

 
 یغطي البرنامج جمیع التكالیف في كندا (وجبات ، إقامة ، رحالت ، إلخ.)  التكلفة: ●

إذا كانت التكلفة تمثل عائقًا ، فیرجى  شیكل، والتأمین الصحي، وتكالیف السفر.  350یُطلب من المشاركین دفع رسوم البرنامج  -
 االتصال بنا

 
خیم  واإلنجلیزیة. سیسافر المرافقون مع المجموعة من وإلى الم ،العبریة، سیرافق المجموعة مرافقان مدربین ناطقین باللغات العربیة المرافقین: ●

لي، وسیكونون معھم طوال فترة وجودھم في كندا. المرافقون مسؤولون أیًضا عن االستعدادات الجماعیة ما قبل المخیم و ستتاح لكم، أنتم األھا
 . الفرصة لمقابلتھم قبل الرحلة

 
أثناء تواجد المشاركین في تورنتو، سیقیم المشاركون مع مضیفین من سكان تورنتو، سیكونون مسؤولین عن استضافتھم، توفیر   المضیفون: ●

توفیر الترفیھ خالل أمسیات مجانیة. ھذه فرصة رائعة للتواصل مع العائالت الكندیة  و، وجبات الطعام والمواصالت للبرامج، اإلشراف علیھم
 . مشاركین على اتصال مع مضیفیھم لفترة طویلة بعد انتھاء البرنامجویبقى العدید من ال

 
سیتم ترتیب المكالمات الھاتفیة اسبوعیاً أثناء المخیم،   ھواتفھم الذكیة أثناء المخیم. استعمال  لن یتمكن المشاركون من   االتصال والتواصل:  ●

. ستتم طباعة رسائل البرید اإللكتروني وتوزیعھا مرة  heart.ca-to-letter@heartویمكن إرسال رسائل إلى البرید اإللكتروني للمخیم 
بقى المرافقون على  واحدة في األسبوع. یمكن للمشاركین كتابة رسائل إلى المنزل سیتم مسحھا ضوئیًا وإرسالھا إلیك عبر البرید اإللكتروني. سی 

 اتصال مع األھالي خالل فترة البرنامج
 

سنتبع جمیع إرشادات الصحة والسالمة في أونتاریو. سیتم تعدیل برامج المخیم بشكل مستمر لضمان الحفاظ   :COVID-19بروتوكوالت  ●
  رت أو بناًء على اللوائح الحكومیةللتغییر وفقًا لتقدیر ھارت تو ھا  COVID -19. تخضع لوائح ومتطلبات COVID-19على بروتوكوالت 

 .الكندیة
 

ما قبل المخیم   اجتماعات 4-2سیُطلب منك حضور نشجع مشاركة الوالدین في برنامجنا الذي یشمل اآلباء والبرامج العائلیة.  مشاركة اآلھالي: ●
 . العمل المنظمة  اتكجزء من عملیة التحضیر للرحلة. بعد المخیم سینضم االھالي إلى مجتمع االھالي من خالل الفعالیات وورش
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