
On behalf of Surrey City Council, I wish to extend a warm welcome to 
you and your family.  You have come a long way and endured much 
hardship on your journey from Syria to Canada.  As you begin your new 
life in Surrey, I want you to know that support systems have been put 
in place to help you settle in your new home. Our goal is to ensure you 
have a good start to a safer and better future for you and your family. 

The City of Surrey has a lot to offer, from beautiful parks, recreation 
programs, and libraries to cultural facilities and festivals.  We encour-
age you to not only explore all that the City has to offer, but to get 
involved.  Participating in the community is a good way to connect with 
your new neighbours, get to know your new home and develop a sense 
of belonging. 

We wish you and your family all the best in the days ahead.

Mayor Linda Hepner

نيابة عن مجلس بلدية مدينة سري، أود أن أرحب بك أنت وعائلتك.  
ا طويلاً وتحملت الكثير من الصعاب في رحلتك من  لقد قطعت شوطاً

سوريا إلى كندا. عندما تبدأ حياتك الجديدة في سري، أريد أن تعلم 
أنه يوجد مؤسسات توفر خدمات الدعم والتوطين لمساعدتك على 

االستقرار في بلدك الجديد.  هدفنا هو أن نضمن لك خيارات لتبدأ بداية 
جيدة لمستقبل أفضل وأكثر أمنًا لك ولعائلتك.

مدينة سري لديها الكثير لتقدمه من الحدائق الجميلة، والبرامج 
الترفيهية، والمكتبات، والمرافق الثقافية والمهرجانات الموسمية. نحن 

نشجعك ليس فقط على استكشاف كل ماتقدمه البلدية من خدمات 
مختلفه، بل نتمنى منك المشاركة في المجتمع ألنها وسيلة جيدة 

للتواصل مع جيرانك الجدد، وتسهيل التعرف على بلدك الجديد وتنمية 
الشعور باالنتماء.

نتمنى لك ولعائلتك كل خير في األيام المقبلة. 

العمدة ليندا هبنر

Parks & Recreation
Every community in Surrey has 
recreation facilities that provide a 
range of sports and other leisure 
programs for people of all ages, 
incomes and abilities. Learn more: 
www.surrey.ca/recreation

الحدائق العامة والترفيهيه
يوجد مرافق ترفيهيه وحدائق 

عامة في كل حي في مدينة سري. 
المرافق الترفيهيه تقدم مجموعة 

واسعة من برامج رياضية 
وترفيهية أخرى لجميع الفئات 

واالعمار. لمزيد من المعلومات: 
www.surrey.ca/recreation

Libraries 
Surrey Libraries support learning, 
information and ideas. Library 
services are all provided free  
of charge and offer free access  
to internet. Learn more:  
www.surreylibraries.ca

المكتبات
المكتبات في سري تدعم التعلم 

وتقدم خدمات مجانية عديدة 
كاالتصال باإلنترنت وغيرها.

لمزيد من المعلومات: 
www.surreylibraries.ca

Settlement Services 
خدمات اإلستقرار

   

Message from Mayor & Council 
رسالة من العمدة ومجلس البلدية

DIVERSEcity Community 
Resources Society

جمعية دايفرستي للموارد 
DIVERSEcity اإلجتماعية
604-597-0205 / www.dcrs.ca 
13455 76 Avenue,  
Surrey, B.C. V3W 2W3
Arabic Settlement Worker:
موظف التوطين المتحدث بالعربية:
604-507-6060

Mennonite Central  
Committee
اللجنةالمركزيةللمينونايت
604-580-8949 /  
www.mccbc.ca
107-14727 - 108 Ave,  
Surrey V3R 1V9
Settlement Worker: 
خدمات باللغة العربية: 
604-580-8949

Options Community  
Services 

منظمة اوبشن لخدمة 
المجتمع 
604-572-4060 /  
www.options.bc.ca
13520 78 Ave. Surrey, BC V3W 8J6
Arabic Settlement Worker:
خدمات باللغة العربية: 
604-572-4060

Pacific Community  
Resources Society  
Newcomer Youth Services

جمعية المحيط الهادئ لموارد 
المجتمع

خدمات للشباب القادمين  
الجدد
604-592-6213 / www.pcrs.ca 
114-13479 76 Ave.,  
Surrey, B.C. V3W 2W3             
Arabic Settlement Worker: 
خدمات باللغة العربية: 
604-587-8100

Progressive Intercultural 
Community Services  
Society (PICS)

  جمعية بيكس الثقافية 
PICS للخدمات
604-596-7722 / www.pics.bc.ca
12725 - 80th Avenue,  
Surrey V3W 3A6
Arabic Settlement Worker: 
خدمات باللغة العربية: 
604-596-7722

S.U.C.C.E.S.S. 
منظمة سكساس لخدمات 
المجتمع
604-588-6869 /  
www.success.bc.ca   
206 10090 152 St.  
Surrey, B.C. V3R 8X8 
Arabic Settlement Worker:
خدمات باللغة العربية: 
604-588-6869

Surrey School District  
Welcome Centre *

مديرية التعليم في سري 
-مركز االستقبال *
604-543-3060 /  
www.welcomecentre.sd36.bc.ca 
Unit #120 - 7525 King George 
Boulevard, Surrey, B.C. V3W 5A8
Arabic Settlement Worker: 
خدمات باللغة العربية: 
604-543-3060

City of Surrey  
Programs & Services 

البرامج والخدمات
في مدينة سري

   

All Surrey residents are welcome to participate in the  
services and programs offered by the City of Surrey.   

جميع السكان في مدينة سري مدعوين للمشاركة في 
الخدمات والبرامج التي تقدمها المدينة

Arts & Heritage  
The City of Surrey has a number 
of arts and heritage facilities  
with many programs for adults 
and children. Learn more: 
www.surrey.ca/culture-recreation

الفنون والتراث
مدينة سري لديها العديد من 

المرافق المختصة بالفنون والتراث 
والتي تقدم العديد من البرامج 

الترفيهية للبالغين واألطفال.
لمزيد من المعلومات: 

www.surrey.ca/culture-recreation

Volunteer 
Volunteering is a great way  
to meet new people, gain new  
skills and contribute to the  
community.  Learn more:  
www.surrey.ca/volunteer

التطوع
العمل التطوعي هو وسيلة 
رائعة للتعرف على أشخاص 

جدد، واكتساب مهارات جديدة 
والمساهمة في المجتمع.

لمزيد من المعلومات: 
www.surrey.ca/volunteer

The Government of Canada funds community agencies  
to provide services to help newcomers settle in Canada.   

Below is a list of agencies that are funded to deliver  
general settlement services in Surrey.  

حكومة كندا تمول منظمات المجتمع المدني لتوفير 
الخدمات للقادمين الجدد. وفيما يلي قائمة الوكاالت 

والمنظمات التي تقدم خدمات اإلستقرار في مدينة سري

To access an online 
map of over 250 
settlement services  
in Surrey, please visit  
www.SurreyLIP.ca

للحصول على خريطة تحتوي 
على اكثر من 250 خدمة 

اإلستقرار في مدينة سري يرجى 
www.SurreyLIP.ca  زيارة موقع

*Provides settlement support services 
to newcomer parents and kids in 
school.

*يقدم خدمات للوالدين 
واالطفال في المدارس

1
Surrey Museum
متحف مدينة 

 سري

The City offers a number of free services specifically  
designed for newcomers:
•	 English Conversation Circles in libraries and community centres
•	 Civic Facilities Bus Tours for Newcomers *
•	 City Hall Tours*
*Arabic interpreters are available.

صممت  التي  المجانية  الخدمات  من  عددا  سري  مدينة  توفر 
خصيصا للقادمين الجدد:

صفوف المحادثة باللغة اإلنجليزية في المكتبات و المراكز االجتماعية	 
رحلت بالحافلة للقادمين الجدد للمرافق الترفيهية والثقافية *	 
جوالت تعريفيه داخل مبنى البلدية *	 

*يوجد مترجمين بالعربية. 

The City organizers a number of free community  
events and festivals:
•	 Surrey Fusion (July 2016). Learn about different cultures in Surrey.
•	 Surrey Doors Open (June 2016). Free access to many sites in Sur-

rey with free transportation that is included in each community.
•	 Community/family festivals in every town centre.

تنظم البلدية  عددا من الفعاليات االجتماعية والمهرجانات 
المجانية، منها:

مهرجان اإللتحام- Surrey Fusion- )يوليو ٢٠١٦( للتعرف على 	 
الثقافات المختلفة في سري

مهرجان األبواب المفتوحة - Doors Open -)يونيو ٢٠١٦( امكانية 	 
الدخول المجاني إلى العديد من المرافق المختلفة في سري من 

خلل النقل المجاني ظمن نطاق كل حي
المهرجانات واالنشطة المختلفة في مراكز االحياء	 

City of Surrey Facilities and Services
مرافق وخدمات مدينة سري   

9
libraries
11مكتبات

community 
centres

مركز مجتمع 8
outdoor pools

أحواض سباحة 
خارجية

Quick Facts: Civic Facilities
المرافق العامة في مدينة سري

2
2 Art Gallery
معرضين 

5للفنون
arenas

ساحات تزلج

6
indoor pools

أحواض سباحة 
داخلية

City of Surrey 
بلدية مدينة سري 
13450 - 104th Avenue, Surrey, BC, V3T 1V8 
www.surrey.ca
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Welcome To Surrey
مرحبا بكم في سري

The artwork titled, What We Can’t Do Alone, We Can 
Achieve Together is in the atrium at Surrey City Hall

ماال نستطيع تحقيقه بمفردنا، بإستطاعتنا تحقيقه 
متحدين - مبنى بلدية مدينة سري

This pamphlet was created by the City of Surrey and  
Surrey Local Immigration Partnership to welcome  

Syrian newcomers who are settling in Surrey in 2016.   
The pamphlet is available in English and Arabic. 

This is the second version of this pamphlet.

تم إنشاء هذا الكتيب من قبل بلدية سري و شراكة 
الهجرة المحلية في مدينة سري الستقبال القادمين 

السوريين الذين سيستقرون في سري عام 2016. 
 الكتيب متوفر باللغتين العربية واإلنجليزية. 
و هذه هي الطبعة الثانية من هذا المنشور.

About Surrey Local 
Immigration Partnership 

معلومات عن شراكة الهجرة 
المحلية في سري

Surrey has a population of approximately 
500,000 people. It is the second largest city in 
British Columbia. 

يبلغ عدد سكانها حوالي 500،000 نسمة. 
وهي ثاني أكبر مدينة في مقاطعة كولومبيا 

البريطانية. 

Over 40% of Surrey residents were born out-
side of Canada. 
أكثر من 40% من سكان سري ولدوا خارج كندا.  

Surrey is located on the traditional territory  
of five First Nations – Katzie, Kwantlen, 
Semiahmoo, Tsawwassen, and Kwikwetlem 
and Qayqayt.
تقع مدينة سري على اراضي السكان األصليين 

من شعوب وقبائل كاتزي، كوانتلن، سميامو، 
تواسن وكويكتلم.

The City of Surrey has an elected Mayor and 8 
Council members. Local government elections 
happen every 4 years. 
تقع مدينة سري على اراضي السكان األصليين 

من شعوب وقبائل كاتزي، كوانتلن، سميامو، 
تواسن ، تواسن و كويكتلم و قيقيت .

About Surrey
عن مدينة سري

Established in 2014, Surrey LIP is led by the  
City of Surrey and governed by a committee drawn  

from 30 community organizations.

عن شراكة الهجرة المحلية في سري:
تم انشاها في عام 2014. ترأسها  البلدية و تضم 

مجلس مكون من 30 منظمة مجتمعية

About This Pamphlet
عن هذا المنشور

Surrey Town Centres
 مراكز األحياء 

في مدينة سري
City of Surrey is divided into six 
town centres. Each of these 
Town Centres has a variety of 
recreational facilities.

يوجد ستة احياء في مدينة سري
توجد مجموعة متنوعة من المرافق 

الترفيهية في جميع أحياء المدينة
CLOVERDALE
Cloverdale Recreation Centre 604 - 598 - 7960
Don Christian Rec Centre 604 - 502 - 6400
Clayton Community Hall 604 - 502 - 6400
Cloverdale Arena 604 - 502 - 6410
Cloverdale Library 604 - 598 -7320
Cloverdale Mini Rec Centre 604 - 502 - 6400
Surrey Archives 604 - 502 - 6459
Surrey Museum 604 - 592 - 6956

FLEETWOOD
Fleetwood Community Centre 604 - 501 - 5030
Surrey Sport & Leisure Complex 604 - 501 - 5950
Fleetwood Library 604 - 598 -7340

GUILDFORD
Fraser Heights Recreation Centre 604 - 592 - 6920
Guildford Recreation Centre/Pool 604 - 502 - 6360
Guildford Library 604 - 598 -7360
Port Kells Library 604 - 598 -7440

NEWTON
Newton Recreation Centre/Pool 604 - 501- 5540
Newton Arena 604 - 501- 5040
Newton Seniors’ Centre 604 - 501- 5010
Newton Library 604 - 598 -7400
Strawberry Hill Library 604 - 501- 5836

NORTH SURREY
Bridgeview Community Centre 604 - 592 - 7081
Chuck Bailey Recreation Centre 604 - 598 - 5898
North Surrey Recreation
Centre/Arena/Pool 604 - 502 - 6300
City of Surrey Municipal Hall 604 - 591- 4011
Bear Creek Pavilion 604 - 502 - 6385
City Centre Library 604 - 598 -7420
Surrey Arts Centre 604 - 501- 5566
Surrey Nature Centre 604 - 502 - 6065

SOUTH SURREY
South Surrey
Recreation & Arts Centre 604 - 592 - 6970
Grandview Heights  
Aquatic Centre 604 - 590 - 7800
South Surrey Arena 604 - 502 - 6200
South Surrey Indoor Pool 604 - 502 - 6220
Elgin Centre 604 - 592 - 6970
Elgin Hall 604 - 592 - 6970
Historic Stewart Farm 604 - 592 - 6956
Kensington Prairie 
Community Centre 604 - 592 - 2606
Kwomais Point Park 604 - 592 - 6970

Arts and Heritage
 فنون و تراث 
City Hall
مبنى البلدية
Library
مكتبة
Recreation Centre
مرافق ترفيهية

LeGenD
معالم

Meridian Centre 604 - 592 - 6970
Ocean Park Library 604 - 502 - 6304
Semiahmoo Library 604 - 592 - 6900 
Sunnyside Hall 604 - 592 - 6970


