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ضد العنف   VOICEمساعدة الشباب على أن يكونوا صوتاً 
 القائم على النوع االجتماعي 
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تلتزم حكومة ألبرتا بمنع العنف القائم على النوع االجتماعي عن طريق تمكين الشباب   
 . من الدفاع عن التغيير

في االبتعاد عن األسباب الجذرية للعنف القائم  ( VOICE) يساعد برنامج الفرصة القيمة إللهام التغيير عن طريق التمكين 

 .على النوع االجتماعي،  عن طريق مرشد في كل مرة

لمواجهة  يتواصل الرياضيون المحترفون عبر البرنامج مع شباب ألبرتا من خالل المدارس الثانوية والمجموعات المجتمعية

 .العنف القائم على النوع االجتماعي بشكل مباشر

يستخدمون منصتهم إللهام الشباب على بناء العالقات والثقافات والبيئات التي تمكن المجتمعات المحلية من التعامل مع 

 .الوصمات وتحدي القواعد السلوكية وإلهام التغيير

 من الوصول إلى مزيد من الطالب VOICEالتمويل لمساعدة برنامج 

لهذا السبب، تقدم حكومة . ضمان سالمة الشباب ودعمهم واحترامهم في المجتمعات المحلية في كل أرجاء المقاطعة هو أولوية

تعني  . دوالر تقريبا   900000، ما يجعل التمويل الحكومي اإلجمالي VOICEدوالر إضافية إلى برنامج  500000ألبرتا 

ويل إمكانية تمرين المزيد من المرشدين كي يتمكن البرنامج من الوصول إلى مزيد من المدارس والمجتمعات  زيادة التم

 .المحلية ومنظمات الحرم الدراسي

مدرسة  )سيتضمن ذلك توسيع نطاق البرنامج إلى المنظمات الطالبية الخاصة بالذكور واإلناث، وتقديم البرامج إلى مدرستين 

، وثالث من مجتمعات السكان (ة الكاثوليكية في سانت ألبرت ومدرسة بيرت تشرش الثانوية في ايردريسانت ألبرت الثانوي

وخمس مؤسسات إضافية ما بعد المرحلة الثانوية ( فورت مكاي وماسكواسيس ومجموعة بول من األمم األولى)األصليين 

 (.كلية ميديسن هاتكلية أولدز وجامعة ماونت رويال وجامعة ليثبريدج وجامعة ماكيوان و)

 حقائق سريعة

كجلسة تمرين سنوية للرياضيين والموظفين في فريقي ادمنتون إيلكس وكالغاري ستامبيدرز  VOICEبدأ برنامج  •

 .كجزء من التزام دوري كرة القدم الكندي في معالجة ومنع العنف القائم على النوع االجتماعي في مؤسساته
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بر مواقع التواصل  أنظار المؤسسات الرياضية في أنحاء المقاطعة وخاصة ع VOICEمنذ بدايته، لفت برنامج  •

انضم إلى الحركة العبون مولودون في ألبرتا يلعبون في فرق في مقاطعات أخرى تصل إلى أونتاريو، . االجتماعي

 .ما أعطى البرنامج امتدادا  وطنيا  

مدرسة   21سفيرا  وتواصل مع أكثر من   34ما يزيد عن   VOICE، مّرن برنامج 2021أيلول /منذ سبتمبر •

 .طالب في أنحاء المقاطعة 3000 وشارك به أكثر من

كانون األول، بما في ذلك المدارس  /من شباب ألبرتا بحلول ديسمبر 11000يُتوقع أن يصل البرنامج إلى أكثر من  •

من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر في كالغاري وادمنتون وفورت مكموري وليثبريدج وأثاباسكا وبونيفيل 

 . ألمم األولى والميتيسوبروكس والعديد من مجتمعات ا 

 معلومات ذات صلة 

 VOICEكن الصوت  •
  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbethevoice.ca%2F&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C4eefdad3c6d34aa709e808da9d998208%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637995579873214745%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v7IG2rOPlSGUQDcEkQsw94ecjWCv3tzo4UH%2FmD%2FshhI%3D&reserved=0

