
 

  

خدمت به افراد و خانواده ھای کم در آمد که ساکن برخی از مناطق  متعھد به حلقه ھای نوموسسه 
.شھر تورونتو ھستند می باشد  

با ا ساکنان جامعه م از 13000مثبت در زندگی بیش از  یتالش می کند تاثیر نو حلقه ھای
ارت و ارجاع به توسعه مھبرنامه ھای ھای داوطلبانه ,فرصت , ارائه خدمات رایگان لباس

 , داشته باشد. سازمان ھای خارجی

 : وشاکپ خدمات

 برنامه پوشاک:

منحصر به فرد  فروشگاه از  ,مشتریان قادر به انتخاب لباس, بدون ھزینه
سه  ت ھرصور دو به با تعیین وقت قبلی ھستند. خرید (GLOW)لباس ما 

 .سال ارائه می گردد دو بار در یا  یکبار ماه

 بوتیک پرام :

در زمان فارغ التحصیلی دانش آموزان دبیرستان  نوموسسه حلقه ھای 
(جشن پرام ) , بوتیک پرام را راه اندازی می کند که به واسطه آن دانش 

, کفش و  و شلواراس رسمی خود از قبیل پیراھن , کت آموران قادرند لب
برای تمامی دانش  غیره را بدون پرداخت ھزینه ای تامین کنند. این امکانات

 آموزانی که ساکن شھر تورونتو ھستند فراھم می باشد.

 خرید نوجوانان :

به این مراکز خرید در سال می توانند با مراجعه  18 – 14نوجوانان سنین 
روزھایی که به نوجوانان اختصاص داده شده است , به تھیه لباس , کفش , 

 وسایل مدرسه و ما یحتاج پایه خود بپردازند.

 کت و شلوار آقایان:



به انتخاب این رویداد سالیانه این فرصت را برای آقایان فراھم می کند تا 
 لباس مورد نظر خود ( جھت بیزنس و یا مناسبت ھای خاص) بپردازند. 

 

ھمچنین اطالعات شغلی در زمینه ھای مختلف , بخشی از این رویداد می 
 باشد.

 رویداد ھالویین:

این برنامه مختص ھالویین در نظر گرفته شده است و برای بچه ھای 
عالقه مندان  بدون ھزینه فراھم می کند.سال لباس ھالویین  12-0سنین 

 به شرکت در این برنامه می بایست در فصل پاییز ثبت نام کنند.

 برنامه داوطلبانه:

از داوطلبان عزیز استقبال می کند. با پیوستن به  نوموسسه حلقه ھای 
خدمات داوطلبانه از مزایایی چون , تجربه کار , آشنایی با زبان ھای مختلف 

 آشنایی با دوستان جدید و ... بھره مند گردید., 

ھمچنین دانش آموزان دبیرستانی می توانند کار داوطلبانه در این موسسه 
 یتی را کسب کنند .و مھارت ھای مدیرانجام دھند 

 برنامه توانمندسازی زنان :

 حلقه ھای دوستانه :

این برنامه به صورت مکالمه زبان انگلیسی بین گروھی از خانم ھا صورت 
می گیرد که عالوه بر تقویت زبان به ارتقا روابط اجتماعی اعضای گروه 

کمک می کند. این جلسات یک بار در ھفته ھمراه با صرف چای و شیرینی 
برگزار می گردد. ھمچنین افراد گروه به انجام کار ھای تفریحی نظیر بازدید 

 از موزه رویال انتاریو , سی ان تاور و دیدن فیلم در سینما می پردازند.

 کالس ھای خصوصی زبان انگلیسی:

ر داین کالس ھا به خانم ھایی که مایل به یادگیری دانش و زبان انگلیسی 
یح می دھند با یک معلم خصوصی کار کنند, سطح پیشرفته ھستندو ترج



اختصاص دارد . این موسسه این امکان را به افراد می دھد تا بدون صرف 
 ھزیته در این کالس ھا شرکت کنند.

 

 دوره ھای آموزشی تخصصی:

 مھارت ھای کسب و کار: )1

موسسه ی حلقه ھای نو این برنامه را به صورت اشتراکی با سنکا کالج 
کند. در این کالس ھا به مھارت ھای کسب و کار و آشنایی با برگزار می 

ھفته است  و شامل  12کامپیوتر پرداخته می شود. دوره کالس ھا 
 کالس درس تئوری و کارگاه عملی می باشد.

 بنیاد فروشندگی ( فروش کاال ): )2

این کالس ھا به صورت نیمه وقت به کسب مھارت در زمینه ھای اصول 
ترکیب   ن و مراجعین و خدمات فروش کاال می پردازد.خدمات به مشتریا

دانش و تجربه کانادایی در این زمینه به آینده شغلی این افراد کمک به 
 سزایی می کند.

 سال: 18-15نوجوانان خدمات آموزشی به  )3

ھفته برگزار می گردد و  6این کالس ھا در ماه جوالی و آگوست به مدت 
زندگی , شرکت کردن در فعالیت ھای بشر  باعث ارتقا ء مھارت ھای کار و

دوستانه  , آشنایی با راه کارھای مواجه با مشکالت و حل مشکالت و 
افزایش سواد اقتصادی  در این سنین می گردد. ھمچنین در پایان این دوره 

 به دانش آموزان پرداخت می گردد. 250$

 

 

 

 



 


