
خلق بيئة عمل 
مت إجناز هذا الكتيب من قبل:   أفضل للجميع 



.شكراً لك دكتورة عائشة
هل قررت فعًال االنتقال 

للعيش يف كندا؟ 

ملاذا ال تعرتفون بشهادايت؟
،منذ أشهر وأ  أحاول 
وقد نفذت كل مدخرايت 

واو! هذا الشعر الكثيف على
رأسك، حيتم عليك ارتداء شبكة 

شعر من القياس الكبري 

قلت قياساً كبرياً! أال
تفهمني االنكليزية؟ 

أوه! على
الفور   سيدي 

!!!آآآآآآآآه

تباً! ال، ال ميكنك
الذهاب إىل البيت، وإذا 

ما ذهبت ستطردين 
!من العمل 

،يصعب علي حتمل ذلك
إنه جيعلين كسرية القلب 

قصة ليربيت

  أوالد! ليربيت هي
مربيتكم اجلديدة 
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كل هذه املبالغ
اإلضافية املخصومة.. إىل 

جانب ذلك، أ  أعتين بوالدته 
املريضة.. هذا ظلم 

ال تتذمري، لقد
استقبلناك هنا وممكاننا 

إعادتك من 
حيث أتيت 

سيدي، هذا
خمالف ملا اتفقنا 

عليه

أجل، أريد حياة أفضل
.ألطفايل 

.يواجه القادمون اجلدد إىل كندا مصاعب عدة يف التوظيف والعمل
.يقدم هذا الكتيب أربع قصص تشرح املصاعب الشائعة 
 .وحلسن احلظ، حتظى بعض احلاالت للدعم واملساعدة 
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قصة فادمي

ملشرق
حلظ ا

غداء ا

طاقم
غيري 

مت ت

دارة يف 
اإل

قصة جني
جني تعمل يف مطعم احلظ املشرق منذ مثان سنوات

مل أحصل على دفعة ساعات العمل اإلضايف، ومل
أحصل على مزا  العطلة العامة. كما أن رب العمل 

يدفع يل أجوري نقداً وال حيتفظ يي سجالت 
للرواتب، ويقول يل دائماً يين "حمظوظة" ألين 

حصلت على عمل 

سوف أقيل جني، فهي
ال تصلح للعمل هنا 

قل هلا فقط أن السبب وراء
،ذلك هو اإلدارة اجلديدة 

وهي لن تشتكي 

أنت   "خوخة! لدينا حالياً إدارة
جديدة، لذلك فنحن ال حنتاجك هنا بعد 
اآلن. ال تِت غداً، وها هو أجرك لليوم 

حاضر سيدي

ماذا أفعل اآلن؟!! هذا
ظلم. كيف سأدفع 
 إجيار هذا الشهر؟ 

،آسف   فادمي، ال ميكنين توظيفك
األمر ليس بيدي. يطلب أربب العمل 

تصرحياً أمنياً، وهذا يستغرق 
وقتاً للحصول عليه 

قد ال أحصل على عمل يف حقل
ختصصي على اإلطالق. أ  لست 

جمرماً، فهل هذا خرقاً لقوانني اإلنسان؟ 



لقاء القادمني اجلدد مع بعضهم

هل أنت خبري اي
سيد؟ هل تريدين أن أمأل 

لك الكأس اثنية؟ 
وكأن الطريق أمامي

مسدودة أينما ذهبت 

هذا ظلم للقادمني اجلدد

سوف أحارب
!لتغيري ذلك 

،آسف اي آنسة
مل أقصد إخافتك 

أوووه

لقد مت التعامل معي
إبجحاف أيضاً يف مطعم غداء 
احلظ املشرق حيث أقالوين من 

العمل دون سبب. أخىت 
الصغرى قادمة 
يف العام املقبل 

ال أريدها أن متر مبثل
هذه األوقات العصيبة 

اليت أمر هبا 

حنن نعلم أن لنا حقوقاً يف
كندا. لكن علينا أن نتعلم كيف 
.نوَظف هذه احلقوق لصاحلنا 

يف هذه األثناء، كان وضع
ال ميكنين العودةليربيت ينحدر حنو األسوأ 

إىل بالدي 

ليربيت، سوف نستغين عن
خدماتك. لكننا وجدان لك بيتاً جديداً 

تعملني فيه. إنه بيت صديقي 

أنت فتاة مجيلة
جداً. من املخزي أن 
اجلميع ال يريدونك 

ال أريد أن
يتم ترحيلك 

!اي إهلي! هذا مشني

بعد أسبوعني

قانون العمل
حقوق اإلنسان

األمور اليت حتتاج معرفتها عن
!الصحة والسالمة 

،مل أعرف ذلك من قبل
أعتقد أين سأقيم دعوى ألمحي 

حقوقي الوظيفية 

أحب ما أتعلمه هنا، لكن وضعي
ووضع أصدقائي حيتاج املزيد 

من املساعدة 

...ميكننا املساعدة

سيد بينغ، هل ميكنين
التحدث إليك؟ أان وأصدقائي 

حنتاج مساعدتك 

ابلتأكيد، ما
امسك؟ أنت من 
جينغسو؟ وأان 

!كذلك 

لألسف، سرقة رب عملك
لألجور هي حالة متكررة حتدث 

كثرياً، لكن ميكننا مساعدتك على 
رفع دعوى الستعادة 

أجورك املسروقة 

عائشة

!!



عرفين السيد بينغ على حمامي حقوق إنسان يقدم
املساعدة دون أن يتقاضى أتعاابً، مما ال يرّتب علي دفع أي 

تكاليف، فحاليت تشبه حالة الكثريين. سوف ألتقي 
به يف األسبوع القادم. ماذا عنك عائشة؟ 

يف ورشة العمل اخلاصة حبقوق اإلنسان اليت
حضرانها، تعلمت كيف أرفع دعوى قضائية 

تتعلق مبعايري التوظيف. زمالئي يف املطعم وافقوا 
على الوقوف إىل جانيب الستعادة أجوري املسروقة 

جواب
...رفض آخر 

لقد مت رفض توظيفك بناء على
مكان والدتك. هذا تعصب وسوف 
أحلق حالتك ابلعديد من احلاالت 
املشاهبة يف املدينة. شكراً جمليئك 

طلباً ملساعديت 

غداء احلظ املشرق

صديقي املوثوق، أرجو
منك اجمليء حلضور ورشة 

العمل القادمة اليت تقام ابجملان 

قوانني العمل...
إمممم حسناً 

مل يتم االعرتاف بعد بشهادايت وخربيت
الدولية. أتصل هبم كل يوم ألسأل 

إذا ما طرأ أي جديد على ملفي، لكن 
يبدو أنه عالق يف نظام اإلجراءات 

كنت مصابة ابكتئاب
شديد قبل أن أحتدث 
إليكما. أنتما تلهماين 

بطلب املساعدة 

أمتىن أن
يذهب 
حلضورها 

السيد بينغ، العدالة أتخذ
جمراها أخرياً! لقد أرسل يل رب 

العمل أجوري 
!املستحقة. شكراً لك 

حسناً، كان لك
دور كبري يف حتقيق 

!ذلك اي جني 

مركز كيز للعمل

وأخرياً متكنت ليربيت من كسر عزلتها

أشعر ابلوحدة والعار. مل يكن
جيدر به ملسي هبذه الطريقة 

علي اخلروج من
هنا، لكن ماذا أفعل 
إذا ما مت ترحيلي؟ 

مطعم القمر اجلديد، مكان عمل جني

اعذريين اي آنسة، هل
!ال، أحتاج للمساعدةأنت خبري؟ 

أعرف اجلهة اليت
ميكنها مساعدتك 



بعد سنة
حظيت قضييت ابهتمام كبري

من وسائل اإلعالم. أشغل اآلن وظيفة 
مبستوى مبتدئ يف جمال اهلندسة 

بدأت مشروع مطعم خاص
وسوف أتيت أخيت ملساعديت 

قدمت طلباً للحصول على
قرض إعادة تدريب من برانمج يدعى 

 ويندميل للقروض الصغرية 

قدم يل رب عملي السابق
اعتذاراً عن الطريقة اليت عاملين 
هبا، كما أن زوجة رب العمل 
الفظيع الثاين تركته وأخذت 

!معها اآلوالد، محداً هلل 
كما أين حصلت على متديد إلذن

العمل. إذ مل يكن إبمكاين العمل أثناء 
استشفائي من الرضوض النفسية 
اليت أصابتين بسبب احملنة. األمور 

تسري حنو التحسن 
...يوماً بعد يوم 

أخذ أرابب العمل درساً مفيداً من كل ما حدث

أهذا هو فادمي الذي قدم
عدة طلبات؟ هل تعتقد أننا 

أعطيناه فرصة عادلة؟ 

مل خيطر يل يوماً أن للسياسات
اليت اتبعناها سابقاً كل هذه 
العقابيل الوخيمة على الناس 

 ارتكبت خطاً كبريًا
ابستغالل ليربيت بتلك

الطريقة 

بّت على يقني اآلن أن القادمني اجلدد
يسهمون إسهاماً قيماً يف جناح كندا 

أعرف حدود مسؤوليايت
اآلن ولن أستغل 
العمال مرة أخرى 

يواجه القادمون اجلدد العديد من املصاعب يف سوق العمل الكندي
لكن مبعرفة حقوقنا، والعمل مع املناصرين لنا، ميكننا النضال لتحقيق العدالة

عائشة

تعلمت أن مثة مصادر للمساعدة إذا ما حلقت بكم أذية يف العمل، كأن
يتم استغاللكم ، أو تعرضتم ملضايقات من رب العمل 

نعم، ميكن هلذه األمور أن تساعد، لكن مثة الكثري
ليتم حتقيقه بعد. علينا متابعة العمل 

معاً للتأكد من معاملة اجلميع إبنصاف، بغض 
النظر عن املكان الذي يتحدرون منه 

أصبح مطعم غداء احلظ املشرق
من املشغلني الذين يعطون أجوراً جمزية 
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ويندميلز للقروض الصغرية
تقدم قروضاً صغرية ملساعدة املهاجرين والالجئني
االختصاصيني على متابعة حياهتم املهنية يف كندا 
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