
                                  

 
 

	
		

ربط مين	 د ا لق ا د	 لجد ا لفرص	 با و	 ظائف	 لو ا 	
ية لكند ا 	

	(فوق	فما	5	لنك	البرنامج	لهذا	المؤهلين	)
 

م من القادمين الجددوتبحثونإذا كنت
	   ربطكم للتواصل وعن طرق

التي تتناسب الكندية الوظيفيةبالفرص
 ة مناسبه المحاضرةفهذ,تطلعاتكممع 

	جدا لكم!
 

ا م ا	 يمكنن م	 لقيا ا به	 :	
 

سوف نعمل معكم علي تطوير المهارات  •
الشخصية و من ثم ربطكم بالمعلومات و 
التدريب أو الفرص المحتملة للتوظيف أو 
	التعليم.

 
سوف نقدم لكم الأدوات و الموارد للمساعدة  •

في البدء بمسيرتكم المهنية في كندا و 
إيجاد فرص عمل مجدية تتناسب مع 
	تطلعاتكم.
 

 مرغوبة بالوظائف المسوف نقوم بإيصالك •
بالإضافة إلي البرامج  التدريبية و 
	.العلمية و المهارات المتعلقة بالوظيفة

	
 	-speaker	Guest ضيف المحاضرة

Mohammed	Alsaleh	
Regional	Manager,	Western	Canada	

Jumpstart	-	Refugee	Talent	
 

Date and Time _التاريخ و التوقيت 

Friday الجمعةيوم  – January 25, 2019 
4:00 pm – 6:00 pm مساء 

 
Location       العنوان 

S.U.C.C.E.S.S. Tri -City 
435U- North Road, Coquitlam, B.C. V3K 3V9 

(Unit –U) 
 

Workshop is for FREE as seats are limited, 
registration is required.  

A Connection to Canadian Jobs & 
Opportunities! 

	
(  For English & Arabic Speakers) 

* CLB 5 and higher	
	
If you are a newcomer and you are looking for 

a connection to Canadian jobs and 
opportunities, this is the right fit for you! 

 
              What we can do: 
						

! We will work with you by first developing 
a skills profile, and by then connecting 
you with information and potential 
opportunities for employment, 
internships or education. 

 
! We will provide you with the tools and 

resources to help Jump – Start your 
professional career in Canada and find 
meaningful employment opportunities. 

 
! We will connect you to your desired job 

and also provide you with relevant skills, 
education, and training programs. 

 

! Please bring proof of: 
             (PR Card, letter from IRCC, etc.) 

Priority is given to Permanent Residents, Convention 
Refugees, Protected Persons and Live - in 
Caregivers. All eligible clients must bring their PR 
Card, Record of Landing Paper or Notice of 
Decision Letter for registration and arrive 30 minutes 
before the start of the session. 

 
 ***:هام جدا

ن ، واللاجئين من خلال تعطى الأولوية للمقيمين الدائمي
، ومقدمي الرعاية الاتفاقية، والأشخاص المحميين

جميع العملاء الرجاء من  فضلا و ليس أمرا, المباشرة.
تم ي الوثيقة الت، أو  البطاقة الدائمةالمؤهلين إحضار
. كما للتسجيلما شابه  أو لكنداإستلامها عند الدخول 
المحاضرة ب 20   الوصول قبلنرجو من عملائنا الكرام

 دقيقة للتسجيل.
 

 			
 ***ة ملاحظ:

	  سوف يتم توفير تذاكر للباص*

 *موقف مجاني للسياراتيوجد 

	

 
 



                                  

 
 

                عد محدودة ، يرجي التسجيل و بما أن المقامجانية محاضرةال •
• Phone:			604-936-5900	 Ext.	513	
• E-mail:	huda.altayar@success.bc.ca 


