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The Stories of Us

A story by Muayad

قصصنا

قصة بقلم: Muayad

.مرحبا بكم في قسم شؤون الخيال

Welcome to the
Department of Imaginary Affairs.

 ونتبادل قصص الكنديين، ونجمع، نحن نبحث عن،هنا
 تساعدنا كل قصة عىل تعلم المزيد عن.عبر السواحل
.الناس الذين يعيشون في كندا

We seek, collect, and share stories of
Canadians from coast to coast to coast. Every
story helps us learn more about the people
who live in Canada.

 القصص عىل. نتشارك هذه،من خالل مشاريعنا
أمل خلق دولة من المواطنين والخدمات العامة
 إن القصص هي المفتاح.والسياسات المتعاطفة
لتحدي االفتراضات ولتنمية اإلبداع ولتسميع أصوات
، هي مفتاح لتحدي المعتقدات االفتراضية.المواطنين
 وتوفير منبر تنطلق منه،وتغذية وتنمية روح االبتكار
.أصوات المواطنين

Through our projects, we share these stories
in the hopes of creating a nation of empathetic
citizens, public services, and policies. Stories
are the key to challenging assumptions,
nurturing and fostering creativity, and giving
rise to citizen voices.

قصصنا
يهدف هذا المشروع العطائك فرصة لتعلم االنجليزية
.من خالل قصصك
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The Stories of Us
This project wants to give you a chance to
learn English through your own stories.

Funded by:

 أنا من العراق وكنت أعيش في مدينة.انا اسمي مؤيد
.بغداد

My name is Muayad. I am from Iraq and I
was living in Baghdad city.

 أنا متزوج ولدي.كان مكانًا أعيش فيه بسالم مع عائلتي
. ابنان وبنتان، أربعة أطفال

It was a place where I lived in peace with
my family. I am married and I have four
children, two sons and two daughters.

 أحببت.وظيفتي في العراق كانت صنع المجوهرات
. أنا أحب بلدي.عملي وكنت سعيدا به

My job in Iraq was making jewellery. I liked
my job and I was happy with it. I love my
country.

 كان هناك أشخاص. كانت هناك حرب في بلدي،ثم
.أشخاصا آخرين
يقتلون
ً

Then, there was a war in my country. There
were people killing other people.

.فذهبت إىل األردن وبقيت هناك لمدة ثالث سنوات
 كنت سعيدا ً ألنه لم تكن هناك، عندما كنت في األردن
 كانت الحياة هناك أفضل.حرب وكانت عائلتي سعيدة
.من تلك التي في العراق

So I went to Jordan and stayed there for
three years. When I was in Jordan, I was
happy because there was no war and my
family was happy. It was a better life than in
Iraq.

. مع عائلتي2016  يونيو/ جئت إىل كندا في حزيران

. ساعدتنا الحكومة بكل شيء، عندما وصلنا إىل كندا
.)COSTI( أخبرونا عن كندا وأخذونا إىل كوستي

I came to Canada in June 2016 with my
family.
When we arrived in Canada, the government
helped us with everything. They told us
about Canada and took us to COSTI.

 لقد ساعدونا.) لمدة أسبوعينCOSTI( بقينا في كوستي
 انتقلنا من كوستي، بعد أسبوعين.وأحضروا لنا مترجما
.) إىل منزل صديقناCOSTI(

We stayed at COSTI for two weeks. They
helped us and had a translator for us. After
two weeks, we moved from COSTI to our
friend’s house.

 لذا في اليوم، لم نكن نعرف كيف نتحدث اإلنجليزية
 أخذنا صديقنا إىل مدرسة تعليم اللغة للقادمين، التالي
.)LINC( الجدد

We didn’t know how to speak English, so
the next day, our friend took us to the LINC
school.

 كان المعلم والطالب.المدرسة كانت جميلة و قد أحببتها
اآلخرون لطيفين وقام صديقنا بتسجيل أسمائنا لتعلم
.اللغة اإلنجليزية

The school was nice and I liked it. The
teacher and the other students were nice
and our friend signed us up to learn English.

ً خ َذنا صديقنا
َ أ
 ذهبنا إىل.أيضا لرؤية أماكن جميلة
.شالالت نياجرا وشاهدنا أشياء كثيرة

Our friend also took us to see nice places.
We went to Niagara Falls and saw many
things.

 أنا أحبها ألنها جميلة والناس.كندا بلد جميل وجيد
.يحترمون ويساعدون بعضهم البعض

Canada is a nice and good country. I like it
because it looks nice and people respect
and help each other.

 سوف نتعلم اللغة اإلنجليزية.عائلتي في أمان في كندا
.ونبني مستقبال ً في كندا

Questions
حول من تدور أحداث القصة؟
 هي؟/ من أي بلد هو
من أي مدينة هم؟
ما الذي يعجبهم في بلدهم أو مدينتهم؟
متى جاؤوا إىل كندا؟

1. Who is the story about?
2. What country is he/she from?
3. What city is he/she from?
4. What does he/she like about her city/
country?
5. When did he/she come to Canada?
6. Is he/she happy? Why?

هل هم حزينون؟ لماذا؟

7. Is he/she sad? Why?

ماذا يريدون أن يفعلوا في المستقبل؟

@dia_space
#storiesofus
#deptimaginary

هل لديك أسئلة؟

هل هم سعداء؟ لماذا؟
ماذا يقولون عن كندا؟

dia.space

My family is safe in Canada. We will learn
English and build a future in Canada.

/deptimaginaryaffairs

8. What does he/she say about Canada?
9. What does he/she want to do in the
future?

