
خط دعم بريطانيا وودز
(BRISC) قناة الدعم

لألفراد سود

 يتم تقديم خدمات � اللغات
 ا�نجليزية والفرنسية والصومالية
 والعربية واللينغا� والسواحيلية

BRISC خدمات

   ساعات العمل

أيام ا�ثن والخميس 

من 10 صباًحا ا� 3 مساًء

العنوان
3029 Carling Avenue 

Suite 203, Ottawa, Ontario

الرجاء ا�تصال
+1 613-596-3299

ال�يد ا�لك�و� 

healthandwellness@britanniawoods.com

 الخدمات األخرى
 مبادرات الصحة العقلية والعافية

SNAP برنامج   
      BRISC برنامج دعم ا�فراد سود     

FCA برنامج  منا�ة ا��ة 
SFA برنامج  منا�ة ا��ة والطالب 

WIN (مجموعة النساء)برنامج

برامج ا�طفال والشباب
نوادي الواجبات ا¥در¤

ا�نشطة الرياضية وال�فيهية
فنون ابداعية

DROP-INS برنامج عام ل©طفال       
مخيم صيفي

ا�رشاد

الدعم العام وا¥شاركة ا¥جتمعية
 بنك الطعام

الدعوة ا¥جتمعية
̄باء وا�مهات  اجت±ع اسبوعي ل

 فرص التطوع وا¥زيد



 BRISC عن  
  تم إنشاء خط الدعم و ا¥ساندة

 الخاص بقناة دعم السود ا¥وسومون
 عنµيا كاستجابة ل©حتياجات النفسية

 وا�جت±عية ا¥تزايدة التي رأيناها �
 أحياء أوتاوا الغربية � بداية جائحة

كرونا وإ� ا¸ن

من نحن؟
 بريطانيا وودز كوميونيتي هاوس
 تفخر بكونها وكالة متفاعلة مع

 احتياجات ا¥جتمع وبالتا½، من خ©ل
 البقاء صادق مع قيمنا، فإننا نقدم

 خط دعم م©ئم ثقافياً لتسهيل
 ا�حتياجات النفسية وا�جت±عية

  الفريدة التي  تفاقمت عند
 للمجتمعات العنµية  ،  وخاصة

 ا¥جتمعات ا�فريقية والكاريبية
(ACB) والسود

BRISC  تتمثل أهداف برنامج
 � توفÆ م©ذ آمن ع� الهاتف أو  
 شخصيًا لÈفراد الذين يعانون من

 العنµية

خدماتنا موجهة نحو خط الدعم و المساندة
 

 يفر لكم مساعدة الدعم  الشخÉ أو
ع� الهاتف

 طرق الدعم للتخفيف من ا�زمات 
 تقديم الدعم ا¥عنوية للقضايا 

 الناتجة من العزلة والتمييز والعنµية
أو الضغوطات اليومية

 البحث عن مصادر الدعم: ا¥ساعدة
 � عملية البحث للوصول إ� موارد

 ا¥جتمع، خاصًة للذين يواجهون
حواجز اللغة وا�مية

 ينصب تركيزنا عÍ دعم ا�فراد الذين
 يتعاملون مع القضايا النفسية ا¥تجذرة

 � العزلة والتمييز والعنµية والضغوط
 اليومية. سنقدم أيًضا دعً± للرعاية عن
 قرب ؛ التي تتضمن توفÆ الÏوريات

 اليومية (مثل الطعام والÏوريات
.ا�خرى ، إلخ ...)

 ÆعايÓ الرعاية اللصيقة. ا�لتزام 
الس©مة والصحة العامة � أوتاوا
 توفÆ حزم دعم من ا�حتياجات

الغذائية
 ا�نخراط � الدعم ا�جت±عي 

 وا�كادÔي ودعم القراءة والكتابة
لÈطفال والكبار (حسب الحاجة)

 ا�فراد الذين يُعرفون بأنهم سود ،
 (BIPOC) وأصلي ، وأشخاص ملون

داخل مدينة أوتاوا
 نرحب بجميع سكان أوتاوا الذين
يحتاجون إ� دعمنا للوصول إ�

خدماتنا 


