
For over 40 years, MOSAIC has been empowering 
newcomers, refugees and immigrants to fully 
participate in Canadian society. 

هل أنت 
� كندا؟

قادم جديد ��

يمكننا مساعدتك ع�:
ية � نجل�� • تعّلم اللغة ا��

• إيجاد عمل
� كندا

• التأقلم ع� الحياة ��
• الدعم ا���ي

جمة الفورية والتحريرية • ال��
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موزاييك هي جمعية � ربحية ولديها 
، ، نيو ويستمنس�� � : فانكوفر، برنا�� �

فروع ��
. ي، و�نج�� ، ريتشموند، س�� � تراي سيت��

منذ عام 1976، عملت موزاييك ع� تقوية المجتمعات من 
ات إيجابية ودعم المهاجرين لبناء  خ©ل المنا§ة لعمل تغي��

� كندا.
حياتهم الجديدة ��

جزء من التمويل مقدم من:

� المجتمع الكندي
� الجدد ع� المشاركة الفعالة �� �̄ � القادم �̄ � مجال تمك

أك�° من 40 سنة ��



� المجتمع الكندي.
� الجدد ع
 المشاركة الفّعالة �� � القادم�� رؤيتنا: تمك��

� بناء المجتمع والمنا�ة لتسهيل
مهمتنا: تقدم جمعية موزاييك الخدمات وتشارك ��

� المجتمع الكندي.
�� � المشاركة الفّعالة للمهاجرين وال�جئ��

كاء المجتمع المح
� والكادر � و�� � تحّفز ع�قاتنا مع الزبائن والممول��
قيمنا هي ال��

. � العامل والمتطوع��

نحن نثّمن:

متياز •  ا��

بتكار •  ا��

•  الشمولية

ام 	 ل�� •  ا��

اهة 	 •  ال�	

mosaicbc.org@mosaicbc



تدريب مكان العمل

 (MOSAIC Works) موزاييك ووركز

 �
��كات ال � مكان العمل والذي يتم تصميمه خصيصاً للمح�ت وال��

يقدم MOSAIC Works تدريب التواصل ��
� الذين قد يكونوا من خلفيات ثقافية متنوعة. يستخدم التدريب  � (ومع) الموظف�� � التواصل ب�� � تحس��

ترغب ��
نت والذي يتم تصميمه خصيصاً لتلبية  �ن� مزيجاً من ورشات العمل الشخصية والتعليم المقدم ع�� شبكة ا��

إحتياجات وأهداف معينة. 



تدريب مكان العمل

� الثقافات تدريب الكفاءة ب��
يعمل هذا التدريب عª ن�� التوعية وفهم ت¬فات الثقافات المختلفة. وهذا يساعد عª خلق مكان عمل 

� العمل معاً بسهولة وفعالية. 
يستطيع فيه أناس من ثقافات متنوعة ��

mosaicworks@mosaicbc.org : �
و±� �بريد إلك�

ية � نجل�� معهد موزاييك للغة ا�
كات زبائننا، أو يمكن  � مجال تعليم الكبار! يمكننا السفر إ· مواقع ¶�

ة طويلة �� مدرسون مهنيون وذو خ��
� بعد الظهر والمساء. أفضل عرض – 

�± �� ف�
� فانكوفر. يتم تقديم الدروس ��

� أن يأتوا إ· فرعنا �� للمشارك��
دورات مدتها ستة أسابيع برسوم تبدأ من 240 دو�ر (تشمل أيضاً عª المستلزمات المدرسية).

� إ·: meli@mosaicbc.org أو إتصل هاتفياً عª الرقم: 604-298-8201
و±� �لك� يد ا�� إبعث رسالة بال��

312- 2555 Commercial Drive, Vancouver, BC, V5N 4C1

كتك، وإحصل ع� خطة مصممة خصيصاً لك وع� عرض ل��سعار.  إتصل بنا ل�� نتحدث عن إحتياجات ��



جمة الفورية والتحريرية خدمات ال��

mosaicbc-lsp.org

جمة الفورية خدمات ال��
2nd floor, 1522 Commercial Dr.

Vancouver, BC V5L 3Y2
هاتف: 8022 254 604  
فاكس: 4606 254 604 

interpretationservices@mosaicbc.org : �
Èو بريد إلك��

جمة التحريرية خدمات ال��
2nd floor, 1522 Commercial Dr.

Vancouver, BC V5L 3Y2
هاتف: 0469 254 604  
فاكس: 2321 254 604 

commercial@mosaicbc.org : �
Èو بريد إلك��



جمة الفورية والتحريرية خدمات ال��

جمة الفورية ال��

نحن نقدم خدمات ترجمة فورية عالية الجودة 
وفعالة وبأسعار مناسبة ويتم تقديمها من خ�ل 

.   معتمدين و/أو مرّخص�� ف��  مح��  فوري�� جم�� م��

: تشمل خدماتنا ع� ما ي��

� المقاب�ت، 
� أك�� من 50 لغة �

•   ترجمة تتبعية �
عمليات التحقيق، جلسات المحكمة، مقاب�ت 

جمع الحقائق، اللجان التحكيمية، لجان التحكيم 
الخاصة بالعمل، تقييمات وفحوصات نفسية 

وطبية،.. إلخ.

� جميع اللغات الرئيسية
•   ترجمة فورية �

جمة المنظورة •   ال��

•   خدمات مقدمة شخصياً أو ع�¥ الهاتف أو الفيديو 

 

جمة التحريرية ال��

ها للطباعة  � ترجمة مستنداتك وتحض��
عندما ترغب �

 ،  ف�� نت من قبل مح�� ن�� و/ أو عرضها ع� شبكة ا±²
فإننا نقدم الخدمات التالية وبأسعار مناسبة:

•   ترجمة م�ئمة لغوياً وثقافياً

� أك�� من 70 لغة 
•   ترجمة تحريرية للمستندات �

بإستخدام 40 نوع مختلف من الحروف ا²¶بجدية

•   خدمات عادية ومستعجلة

•   تنضيد وعرض مطبعي بلغات متعددة

•   صياغة المستندات بإستعمال تطبيقات الن«� 
� برامج ويندوز وماك

� المعتمدة � المكت¿¥

 Áنتباه الخاص إ •   ترجمة المادة ا²¶صلية من خ�ل ا±²
� وا²¶سلوب

المضمون الثقا�

جمة •   يتم مجاناً تحديد رسوم ال��



ا���ة وا��طفال والشباب

childfamily@mosaicbc.org : �
و¾� �أسئلة أو إستفسارات؟                                                بريد إلك�

mosaicbc.org/services/family-children-youth                                                              

( � � الجدد ل��طفال والعائ�ت (برنا�� مركز القادم��
� متكامل ل��طفال، جلسات معلوماتية ��ولياء  يقدم هذا المركز أنشطة وفنون وحرف يدوية، فحص ط�²
ا��مور وكذلك عيادات قبل الو�دة ومجاميع مناقشة عامة عن الطفولة المبكرة، تربية ا��طفال، الصحة 

ية.  � نجل�� � اللغة ا�¤
� مهاراتهم �� �ªتحس �

�� � �ªوالتغذية الصحية. يتم تشجيع المشارك

العنوان: 
7009 Kingsway Burnaby, BC V5E 1E5 

هاتف: 0120 636 604  
فاكس: 0123 636 604



ا���ة وا��طفال والشباب

 Building Blocks) بلدينج بلوك فانكوفر
 (Vancouver

بية  �ل ل� � � الم��
خدمات دعم مجانية مقدمة ��

الطفل ويتم تقديمها بالتعاون مع دائرة صحة 
ساحل فانكوفر ووزارة ا��طفال وتنمية ا���ة ل��باء 

وا��مهات ا��وائل من ال�يعي التأثر والذين لديهم 
� الو�دة إ� سن الخامسة. يتم 

أطفال من حدي��
سبانية، الفيتنامية،  تقديم هذه الخدمات باللغات ا�¤
المندرينية، الكانتونية، الهندية، البنجابية، ا��ردية، 

الكورية، الفلبينية والتاميلية. 

(CAPC) برامج دعم ا���ة
� دعم تربية ا��طفال لعائ�ت 

مجاميع مجانية ��
� الذين لديهم أطفال دون سن  �ªالمهاجرين وال�جئ

السادسة من العمر. يتم تقديم هذه الجلسات 
ية، الكورية،  � نجل�� � الوقت الحا®� باللغات ا�¤

��
نامج  الصومالية والفيتنامية. يتم تقديم هذا ال�²

� مواقع عديدة. 
� السنة ��

ث�ثة مرات ��

� م�ح نويو (NuYu) الشع��
� الجدد من الشباب فرصة  �ªبرنامج يقدم للقادم

إستخدام تجاربهم الحياتية لعمل مشاهد م�حية 
أو عمل م�حية. 

تعمل هذه الفعاليات الم�حية ع· تشجيع الحوار 
 �

� الشباب كطريقة للنظر �� �ªالجمهور والممثل � �ªب
التحديات ومحاولة معرفة الحلول الممكنة. يمكن أن 

تتغ�� أماكن ا�¤جتماعات. 

موقع التواصل مع الكادر العامل: 
1720 Grant St., 2nd floor 
Vancouver, BC V5L 2Y7 

هاتف: 9626 254 604  
فاكس: 3932 254 604  



ية � �نجل� تعليم اللغة ا��

� فانكوفر: 
�فروعنا �

ية: � �نجل� مراكز موزاييك للغة ا��
301–2730 Commercial Dr. 

Vancouver, BC V5N 5P4 
هاتف: 8825 684 604  
فاكس: 8859 684 604  

206–2555 Commercial Dr. 
Vancouver, BC V5N 4C1 

هاتف: 3905 708 604 

� نورث فانكوفر 
�فرعنا �

� نورث فانكوفر
�ية � � �نجل� مركز اللغة ا��

205–123 E 15th St.
North Vancouver, BC V7L 2P7 

هاتف: 1065 998 604  
فاكس: 2960 988 604  

� � برنا��
�فرعنا �

� برنتوود
�مركز اللغة �

101–1899 Willingdon Ave. 
Burnaby, BC V5C 5R3 
هاتف: 8201 298 604  
فاكس: 8272 298 604  

linc@mosaicbc.org : �
�Éو أسئلة أو إستفسارات؟                                                           بريد إلك�²

mosaicbc.org/services/learning-english                                                                    



ية � �نجل� تعليم اللغة ا��

مستوى معرفة القراءة والكتابة من برنامج لينك 
(LINC)

ترّكز هذه الصفوف الدراسية ع� مهارات القراءة 
ية  � نجل�� والكتابة ل��شخاص الذين � يمكنهم الكتابة با��

ة ويقدم  و/أو بلغتهم ا��صلية. وهذه صفوف صغ��
فيه المدرسون دعماً إضافياً. 

(LINC) مستوى 1 إ� 7 من برنامج لينك
 �

� مهاراتك �� � برنامج لينك (LINC) ستقوم بتحس��
��

ية  � نجل�� ية وستتعلم كيفية إستخدام ا�� � نجل�� اللغة ا��
� مواقف يومية عديدة وستتعلم ما تحتاج لمعرفته 

��
عن الحياة والثقافة الكندية.

� جميع مراكز اللغة 
يتم تقديم خدمات رعاية الطفل ��

التابعة لموزاييك. 

ية الخاصة بالعمل � �نجل� اللغة ا��
 � تعّلم ثقافة مكان العمل الكندي وبادر بتحس��

ية. يتم تقديم هذا الفصل  � نجل�� � اللغة ا��
مهاراتك ��

نت. ن�² � الصف وع�µ شبكة ا��
الدرا¶� ��

 �
يجب ع� جميع ا��شخاص الذين يُحتمل أن يشاركوا ��

ية الخاصة  � نجل�� برنامج لينك (LINC) ودروس اللغة ا��
 : �

بالعمل أو�ً مراجعة مركز التقييم الواقع ��
208–2525 Commercial Dr., 

Vancouver,
تصال ع� الرقم: 5756 876 604. أو ا��

 �خدمة إختبار الكفاءة وفق المعاي�
� كندا

�الرئيسية للغة �
� موحد 

� كندا هو نظام وط¾�
المعاي�� الرئيسية للغة ��

ية لدى الشخص. تقدم  � نجل�� لقياس كفاءة اللغة ا��
موزاييك خدمة إختبار مرخصة من خ�ل إستخدام 
� كندا.

إختبار الكفاءة وفق المعاي�� الرئيسية للغة ��

ية  � �نجل� معهد موزاييك للغة ا��
� مجال تعليم 

ة طويلة �� µمدرسون مهنيون وذو خ�
� فانكوفر. يتم فيه تقديم 

� فرعنا الواقع ��
الكبار ��

� بعد الظهر والمساء. أفضل عرض – 
²É � ف�²

الدروس ��
دورات مدتها ستة أسابيع برسوم تبدأ من 240 دو�ر 

(تشمل أيضاً ع� المستلزمات المدرسية).
 :Êإ �

�Éو لك�² يد ا�� µإبعث رسالة بال�
meli@mosaicbc.org

أو إتصل هاتفياً ع� الرقم: 8201 298 604

�� المجتمع المح�
�ية � � �نجل� حلقات محادثة اللغة ا��

� المجتمع المح�� لمحادثة اللغة 
حلقات مجانية ��

و فانكوفر  � منطقة م�²
ية يتم تقديمها �� � نجل�� ا��

� برنامج لينك 
� للمشاركة �� ل��شخاص غ�� المؤهل��

� ا��جانب.  (LINC) مثل كبار السن والعمال المؤقت��
للحصول ع� مزيد من المعلومات، إتصل ع� 

الرقم: 9626 254 604.



ستشارية الخدمات ا��

� ستشارة الشخصية وا���ية للفيتنامي�  ا��
دعم إستشاري ��بناء الجالية الفيتنامية يغطي 

العديد من المواضيع مثل: التحو�ت الحياتية، 
 �

المخاوف النفسية، الحزن والفقدان، الت�ؤم الثقا��
والمحن، الصعوبات المالية، البطالة، محدودية 

الدخل... إلخ. 

(Connecting Fathers) � ا��باء المتواصل� 
� ل�Òباء، أو الذين سيصبحون آباءاً، 

��برنامج مجا
ا��جداد وأشخاص آخرين هم بمثابة ا��ب من 

� منطقة فانكوفر. من 
�� � المهاجرين وال�جئ¥�

خ�ل جلسات جماعية أسبوعية يقوم المشاركون 
� تحصل 

�Ôبإستكشاف التحديات والنجاحات ال
 �

هم �� بسبب كونهم آباءاً ويتعلمون مدى تأث��
تنمية ورفاهية طفلهم (أو أطفالهم). يتم تقديم 
ية وا̄�سبانية.  � � ا̄�نجل�� الجلسات الجماعية باللغت¥�

� المنا�ة الخاصة 
لعبت موزاييك دوراً مهماً ��

� ا��جناس والتقليل من العنف  بالمساواة ب¥�
الموجه ضد النساء والفتيات من خ�ل تقديم 

 �
مشاريع عديدة. قدمت وزارة مكانة المرأة ��

كندا (Status of Women Canada) التمويل 
وع ع§ مدى 3 سنوات  ÊØلموزاييك لقيادة م

� كافة أنحاء منطقة 
للتواصل مع النساء ��

و فانكوفر لتنمية مبادرات تهدف إ�  م��
� مجتمعات 

� ا��جناس �� تعزيز المساواة ب	�
ا��قليات المرئية. إتصل بنا لمعرفة المزيد عن 

وع.  ÊØهذا الم

  
ستشارية �� تقدم جميع الخدمات ا��

  : فانكوفر وع� العنوان التا� 
1720 Grant St., 2nd floor 
Vancouver, BC V5L 2Y7 

هاتف: 9626 254 604 
فاكس: 3932 254 604 

specializedservices@mosaicbc.org : �
��و أسئلة أو إستفسارات؟                        بريد إلك��

 mosaicbc.org/services/counselling                                                                  



ستشارية الخدمات ا��

برنامج وقف العنف وخدمات التوعية المتعددة 
الثقافات

خدمات إستشارة فردية وجماعية مجانية للنساء 
� يتعرضن للعنف ا�� ي و��نواع مختلفة من 

��اللوا
نامج  � الع�قات الحميمية. يقدم ال��

العنف ��
خدمات المنا�ة ومعلومات عن الوقاية والموارد، 

وكذلك التواصل مع المجتمع لمساعدة النساء 
� حياتهن. 

ات إيجابية �� وتمكينهن لعمل تغي��

خدمات متعددة الثقافات للضحية
 �

خدمات مجانية متخصصة يتم تقديمها ��
� والذين  المجتمع المح§� للضحايا من الجنس¥�
� فانكوفر. 

يقعون ضحية ��ي نوع من الجرائم ��
 �

نامج معلومات قانونية ودعم الضحية �� يقدم ال��
المحاكم للتخفيض من تأث�� الجريمة والصدمة 

 . �
ولمساعدتهم ع§ التعا��

  تغي  
رجال ��

برنامج يقدم ا̄�ستشارة والتعليم للرجال من 
المهاجرين الذين هددوا بإرتكاب أو حاولوا أو 

إرتكبوا أعما�ً ترتبط بالعنف ا�� ي ضد زوجاتهم 
أو هناك خطر من قيامهم بإرتكاب مثل هذه 

ا��عمال. 

(RYTE) � إعادة توجيه الشباب من خ�ل التمك� 
نامج مبادرات عديدة لنبذ العنف الذي  يقدم ال��

 14 � واح أعمارهم ب¥� ك فيه الشباب الذين ت�� يش��
و24 سنة. تشمل الخدمات المجانية ع§: الدعم 
الفردي، التواصل مع المجتمع والتعليم وبرامج 
� نشاطات معادية 

�� � جماعية للشباب المتورط¥�
للمجتمع والذين تم تشخيصهم ع§ أنهم 

معرضون لخطر إرتكاب نشاطات معادية للمجتمع. 

كلينيكية المتعددة الثقافات ستشارة ا�� ا��
نامج إستشارة إكلينيكية ��شخاص من  يقدم ال��

خلفيات ثقافية عديدة والذين يعانون من ا̄�جهاد، 
الحزن والفقدان، الكآبة، القلق المتعلق با̄�ستقرار 
� المجتمع الكندي، مشاكل الع�قات الشخصية، 

��
العنف والصدمات النفسية... إلخ، ويتم تقديم 

الخدمات ل��شخاص أو ا��زواج الذين يبلغون سن 
 �

. يقوم طلبة الماجست�� أو الدكتوراه �� Ê19 أو أك�
اف مبا Ê من  Ê تقديم هذه الخدمات تحت إ

� علم النفس. 
اختصا�Î مسجل ��



الخدمات الوظيفية

ستقرار قبل الوصول والذي  برنامج المساعدة ع� ا��
(SOPA) نت ن � يتم تقديمه ع  ا��

اتيجيات البحث عن عمل و ورشات  �برنامج يقدم إس
عمل للمهارات الشخصية من خ�ل إستخدام خمسة 
نت للمهاجرين  �ن �فصول دراسية مقدمة ع� شبكة ا�

نتهاء من الفصول  �قبل وصولهم إ� كندا. عند ا�
نت قبل المجئ إ�  �ن �الدراسية المقدمة ع� شبكة ا�
كندا، فإنه سيساعد المهاجرين ع� التحض� بشكل 
� كندا 

أفضل لتقديم طلب والحصول ع� وظيفة ¢¡
والمحافظة عليها. إن التواصل مع مستشاري الوظيفة 

ين سيوفر للمهاجرين فرصة الحصول  والمحا»¡
 �

ع� معلومات ثمينة عن العمل والدعم المقدم ¢¡
� سيهاجرون إليها. 

�̄ المقاطعة ال

تواصل المهارات للمهاجرين
نامج مفتوح لجميع المهاجرين الجدد من  �هذا ال

¡ جزئياً عن العمل والذين لديهم  ¡ أو العاطل¶� العاطل¶�
ية � تقل عن المستوى  ¡ �نجل �� اللغة ا�

مهارات ¢¡
نامج إستشارة مهنية متخصصة  �المتوسط. يقدم ال

¡ المهارات  � ودعم ما�� محدود لتحس¶�
¡̄ وتخطيط مه

خيص  �مثل أخذ فصول دراسية، تسديد رسوم ال
ية  ¡ �نجل �والحصول ع� التأهيل، مهارات اللغة ا�

المتطورة ومهارات البحث عن عمل.

الطريق إ� العمل
ية، تدريب المهارات  �برنامج يقدم ورشات عمل تحض
¡ من  الشخصية، والعمل التطبيقي للمهاجرين وال�جئ¶�

¡ البطالة والذين  ¡ لمنافع (رواتب) تأم¶� غ� المؤهل¶�
نامج مثا��  �و فانكوفر. هذا ال �� منطقة م

يستقرون ¢¡
� وظائف تتعلق 

� العمل ¢¡
¡¢ ¡ ¡ الجدد الراغب¶� للقادم¶�

بتجارة التجزئة ووظائف مكتبية. 

� مكان العمل
رشاد للتواصل �� برنامج ا��

¡ المهاجرين  نامج بعمل ع�قات تعارف ب¶� �يقوم ال
� مجا�ت 

¡¢ ¡ ¡ العامل¶� ¡ المحلي¶� ف¶� �¡ والمح المؤهل¶�
فو الصناعة بإعطاء وقتهم  �عمل متشابهة. يقوم مح
طوعاً لمدة تصل إ� ث�ثة أشهر لتقديم تدريب فردي 

عن كيفية البحث عن عمل. يكتسب القادمون الجدد 
معرفة عن الثقافة الكندية لمكان العمل، خلق شبكات 

مهنية وممارسة أساليب تسويق الذات. 

ة القروض الصغ �
 ¡ � تحس¶�

¡¢ ¡ يقدم القروض لمساعدة ا�Èفراد المؤهل¶�
اء  ÊË خيص و/أو �مهاراتهم أو الحصول ع� ال

� مهنة أو 
� الدخول ¢¡

المعدات وا�Èدوات لمساعدتهم ¢¡
 ¡ ¡ الراغب¶� حرفة. يتم أيضاً تقديم القروض للعصامي¶�

� بدء تجارة مربحة.
¡¢

(RTEP) � برنامج تدريب وتوظيف ال�جئ��
� مدعوم من قبل الحكومة يقدم التدريب 

¡Íبرنامج مجا
¡ ويمنحهم فرصة الحصول ع� وظيفة مضمونة  ل�جئ¶�

نتاج. يتعّلم المشاركون مهارات التواصل  �� قطاع ا�
¡¢

� مكان العمل، الصحة والس�مة، التحض� للعمل، 
¡¢

نتاج.  �ومهارات خاصة بقطاع ا�



الخدمات الوظيفية

ق  � منطقة شمال ¤£
مركز الخدمات الوظيفية ��

فانكوفر
مركز موارد يتواجد فيه كادر عمل ومجّهز بأجهزة 

كمبيوتر، جهاز فاكس وموارد البحث عن وظيفة ويتم 
من خ�له تقديم خدمات البحث عن وظيفة والتخطيط 

¡ من سكان بريتش كولومبيا. � لجميع المؤهل¶�
¡̄ المه

ستفادة من مساعدة  �¡ أيضاً ا� يمكن ل�Èشخاص المؤهل¶�
فردية للبحث عن وظيفة، ورشات عمل جماعية، تقييم 

المؤه�ت ا�Èجنبية، التدريب المدعوم والتدريب 
تصال بنا أو إرسال  �. يمكنك ا� �

�Íالمتعلق بالتوظيف الذا
� أو المجئ بدون موعد أو زيارة 

¡Íو �لك �يد ا� �رسالة بال
.employmentworks.ca : موقعنا التا��

� فانكوفر
امج المقدمة �� ال 

� مكان العمل
رشاد للتواصل �� برنامج ا��
1720 Grant St., 2nd floor 
Vancouver, BC V5L 2Y7 

هاتف: 9626 254 604  
فاكس: 3932 254 604  

� إيجاد عمل
ا��مل ��

ة القروض الصغ��
تواصل المهارات للمهاجرين 

1522 Commercial Dr., 2nd floor 
Vancouver, BC V5L 3Y2 

هاتف: 0244 254 604  
فاكس: 3932 254 604 

ق  �� منطقة شمال �
مركز الخدمات الوظيفية ��

فانكوفر
312–2555 Commercial Dr. 

Vancouver, BC V5N 4C1 
هاتف: 9300 708 604  
فاكس: 9314 708 604 

 � ªبرنا �
امج المقدمة �� ال 
الطريق إ� العمل

تواصل المهارات للمهاجرين 
� مكان العمل

رشاد للتواصل �� برنامج ا��
5902 Kingsway 

Burnaby, BC V5J 1H2 
هاتف: 8214 438 604  
فاكس: 8260 438 604  

ي � س �
امج المقدمة �� ال 

ستقرار قبل الوصول والذي  برنامج المساعدة ع� ا��
(SOPA) نت ن�¥ يتم تقديمه ع�¦ ا��

(RTEP) � برنامج تدريب وتوظيف ال»جئ©�
200A-7134 King George Blvd. 

Surrey, B.C. V3W 5A3 
هاتف: 9334 591 778  
فاكس: 9390 591 778  

� إيجاد عمل
ا�¬مل ��

نامج الذي مدته أسبوعان بمساعدة  �يقوم هذا ال
� تحديد أهدافهم الوظيفية والتخطيط 

ا�Èفراد ¢¡
وع  ÊØنامج جزء من م �لكيفية تحقيقها. هذا ال

بحث يتعلم من خ�له ا�Èفراد مهارات جديدة، 
اتيجيات البحث عن عمل، والتواصل  �¡ إس تحس¶�

مع أرباب العمل من خ�ل القيام بزيارات 
� إيجاد 

ميدانية إ� أماكن عملهم. برنامج ا�Èمل ¢¡
� كندا 

¡¢ ¡ ¡ المقيم¶� عمل هو برنامج مثا�� ل�جئ¶�
لمدة 10 سنوات أو أقل والذين يعملون حالياً 
 �Ú � �Í مركز وورك �

مع مسئول ملف العمل ¢¡
 .(WorkBC)

employmentprograms@mosaicbc.org : �
¡Íو �أسئلة أو إستفسارات؟                  بريد إلك

mosaicbc.org/services/employment                                                                



ستقرار خدمات المساعدة ع� ا�� ستقرار - المواقع خدمات المساعدة ع� ا��

(SIP) 	 ستقرار والتوط�� برنامج المساعدة ع� ا��
معلومات فردية وخدمات إحالة وتقديم ورشات 

قامة الدائمة، الجنسية،  عمل جماعية عن ا��
المستحقات أو المنافع الحكومية، التعليم، 

سكان، النقل، الصحة، الثقافة المالية، أساسيات  ا��
الوظيفة، منافع رعاية ا��طفال، خطة الخدمات 
يبة الدخل، الوثائق ا��ساسية، إلخ. الصحية، ��
يتم أيضاً تقديم مجاميع الدعم مثل: حلقات 
المحادثة، حلقة ا��مهات، ونادي الط�ب. أما 
� الجدد الذين هم بحاجة إ¢ بالنسبة للقادم§¦

ستفادة من  دعم مكثف، فإنهم يستطيعون ا��
دعم إدارة الحالة المسماة بالطرق الموجهة 

(Guided Pathways). يتم تقديم الخدمات 
باللغات التالية: العربية، ا�̄ذرية، الكانتونية، 

ية، الفارسية، الفرنسية، الكورية، � نجل±¦ الدارية، ا��
وندا، الكينيارواندا، الكوردية، المندرينية،  الك±¦

سبانية، الساحلية والفلبينية. ا��

برنامج IM.POWER.ED لمساعدة العمال 

ا��جانب، الط�ب والمواطن�� المتجنس��
� الوصول إ¢ جلسات اللغة يمكن للمشارك§¦

ية كلغة ثانية دون أخذ موعد مسبق، � نجل±¦ ا��
ستقرار ومعلومات سوق العمالة  المساعدة ع¶ ا��

والحصول ع¶ المشورة القانونية. يمكن للزبائن 

¦
�̧ حضور ورشات عمل ومجاميع دعم والمشاركة 

 . فعاليات التواصل مع المجتمع المح¶¦

� المدارس
ستقرار �	 موظفو المساعدة ع� ا��

� الجدد برنامج يقدم الدعم للط�ب من القادم§¦
، المنطقة المدرسية رقم 40،  ¦ نيو ويستمنس±«

�̧

¦ التأقلم مع
�̧ وأفراد عائ�تهم وذلك لمساعدتهم 

الحياة الكندية والنظام التعليمي من خ�ل تقديم 
ورشات عمل مجانية، خدمات فردية، تدريب القادة 

رشاد ومجاميع  الشباب، فرص العمل الطوعي، ا��
الدعم.

� فانكوفر
امج المقدمة �	 ال��

�
جتماعي للتواصل الثقا�	 رشاد ا�� برنامج ا��

برنامج IM.POWER.ED لمساعدة العمال 

ا��جانب، الط�ب والمواطن�� المتجنس��
المنا�ة القانونية

	 	 ال�جئ�� مشاريع دعم إستقرار وتوط��
	 ستقرار والتوط�� برنامج المساعدة ع� ا��

برامج كبار السن
1720 Grant St., 2nd floor 
Vancouver, BC V5L 2Y7 

هاتف: 9626 254 604  
فاكس: 3932 254 604  

� � برنا£�
امج المقدمة �	 ال��

(I Belong) أنا أنتمي
برنامج IM.POWER.ED لمساعدة العمال 

ا��جانب، الط�ب والمواطن�� المتجنس��
برامج كبار السن

	 ستقرار والتوط�� برنامج المساعدة ع� ا��
5902 Kingsway 

Burnaby, BC V5J 1H2 
هاتف: 8214 438 604  
فاكس: 8260 438 604  

برنامج IM.POWER.ED لمساعدة العمال 

ا��جانب، الط�ب والمواطن�� المتجنس��
برامج كبار السن

	 ستقرار والتوط�� برنامج المساعدة ع� ا��
2055 Rosser Ave. 

Burnaby, BC V5C 0H1 
هاتف: 3908 292 604  

	 ستقرار والتوط�� برنامج المساعدة ع� ا��
Crystal Mall, 2nd floor 
4533 Kingsborough 

Burnaby, BC V5H 4V3 
هاتف: 8606 877 604 

(Moving Ahead) التواصل بعد الهجرة
310–7155 Kingsway 

Burnaby, BC V5E 2V1 
هاتف: 4712 636 604  
فاكس: 4743 636 604  

� نيو ويستمنس�¦
امج المقدمة �	 ال��

	 ستقرار والتوط�� برنامج المساعدة ع� ا��
� المدارس

ستقرار �	 موظفو المساعدة ع� ا��
*( المنطقة المدرسية 40 (نيو ويستمنس±«

519 7th St., 2nd floor
New Westminster, BC V3M 6A7 

هاتف: 3722 522 604
¦ جميع المدارس وفق أوقات مخصصة.

�̧ * و

ي � س��
امج المقدمة �	 ال��

من الهند إ© كندا: خدمات قبل الوصول

ستقرار والتوط�� برنامج ا��
	 ي لعائ�ت ال�جئ�� وع س�� م®¬

200A-7134 King George Blvd. 
Surrey, BC V3W 5A3 

هاتف: 9334 591 778  
فاكس: 9390 591 778  

settlement@mosaicbc.org : ¦
�Åو بريد إلك±« أسئلة أو إستفسارات؟

mosaicbc.org/services/settlement



ستقرار  ستقرار خدمات المساعدة ع� ا�� خدمات المساعدة ع� ا��

المنا�ة القانونية
يقدم معلومات متعلقة بقانون الهجرة وقانون 

 ¦
�Åة، ا��حالة والتمثيل القانوÆالفقر، مشورة مخت
� من ذوي الدخل المحدود.  للمهاجرين وال�جئ§¦

�
جتماعي للتواصل الثقا�	 رشاد ا�� برنامج ا��

� وعقد لقاء بينكما  يتم تعارفك مع أحد المتطوع§¦
� لغتك  � لتحس§¦ ¦ ا��سبوع لمدة ساعت§¦

�̧ مرة واحدة 
لتقاء بأشخاص جدد، محاولة القيام  ية، ا�� � نجل±¦ ا��

بفعاليات جديدة وإكتساب معرفة عن الحياة 
والثقافة الكندية. 

من الهند إ© كندا: خدمات قبل الوصول
 ¦

�̧ وع تم تصميمه ل��شخاص الذين � يزالون  ÌÍم
¦ الحصول ع¶ 

�̧ الهند والذين تم قبول طلباتهم 
وع المعلومات،  ÌÍقامة الدائمة. يقدم هذا الم ا��

نت لتسهيل  ن±« رشاد ع±Ï شبكة ا�� التوجيه وا��
 ¦

�̧ إنتقالهم إ¢ بلدهم الجديد ومساعدتهم 
¦ بيئة جديدة. 

�̧ ستقرار  ا��

	 ي لعائ�ت ال�جئ�� وع س�� م®¬
نامج لتقديم خدمات المساعدة  Ï±تم تصميم هذا ال

. � ستقرار، التوظيف، اللغة لعائ�ت ال�جئ§¦ ع¶ ا��
يقوم الزبائن بمراجعة المركز لتعّلم اللغة 

ية، إيجاد المعلومات المتعلقة بعملية  � نجل±¦ ا��
البحث عن عمل وتعّلم ثقافة مكان العمل 

الكندي، معاي±¦ العمل وحقوقهم ومسئولياتهم. 
يتعلم الزبائن أيضاً عن ورشات العمل المتوفرة 
¦ كندا، 

�̧ ¦ حياتهم 
�̧ ستقرار  لمساعدتهم ع¶ ا��

¦ يتلقونها من 
»Òفهم الرسائل ال ¦

�̧ تلقي المساعدة 
الحكومة ومن الوكا�ت ا��خرى، الحصول ع¶ 

المعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية المتوفرة 
ة بخصوص  ¦ أمور أخرى كث±¦

�̧ وتلقي المساعدة 
ستقرار. ا��حتياجات المتعلقة بالمساعدة ع¶ ا��

	 	 ال�جئ�� مشاريع دعم إستقرار وتوط��
من خ�ل فعاليات متعددة يتم تقديم الدعم إ¢ 
� الذين وصلوا إ¢ كندا  � وال�جئ§¦ الكف�ء الخاص§¦
عن طريق كفالة خاصة. تشمل الخدمات ع¶ ما 

 ، � ¦ تعبئة إستمارات كفالة ال�جئ§¦
�̧ : المساعدة  ي¶¦

¦ بريتش 
�̧ � الذين لديهم أقرباء  ربط الكف�ء بال�جئ§¦

¦ المطار، تقديم 
�̧  � كولومبيا، إستقبال ال�جئ§¦

، تنظيم جلسات تدعيم  � معلومات توجيهية ل�جئ§¦
� وا��شخاص  شبكة الع�قات للكف�ء الخاص§¦

، وتعريف  � ¦ دعم ال�جئ§¦
�̧ ا�̄خرين الذين يرغبون 

 . � وربطهم بخدمات المجتمع المح¶¦ ال�جئ§¦

برامج كبار السن
نامج المخصص ل��شخاص الذين  Ï±يعمل هذا ال

� كبار السن من  يبلغون سن الـ 55 أو أك±Ì ع¶ تمك§¦
� من خ�ل تقديم المعلومات،  المهاجرين وال�جئ§¦

¦ النشاطات 
�̧ عمل صداقات إجتماعية والمشاركة 

المدنية. يتم تقديم مساعدة فردية للمساعدة ع¶ 
¦ مجا�ت تتعلق بالرواتب التقاعدية 

�̧ ستقرار  ا��
سكان،  لكبار السن، المنافع الحكومية، الصحة، ا��

قامة الدائمة، الجنسية، الرفاهية والصحة  ا��
البدنية، والعيش بكرامة. يتم تقديم ورشات 

ات، والقيام بجو�ت ميدانية إ¢  عمل، محا��
نامج أحياناً  Ï±ا��ماكن السياحية المحلية. ويقدم ال

ية،  � نجل±¦ ¦ المحادثة باللغة ا��
�̧ صفوف دراسية 

، الفنون والحرف،  ¦
ÌÚفن الخط، رياضة التاي ت

التصوير وتدريب كبار السن ع¶ إستخدام 
الكمبيوتر/الهواتف الذكية.

(Moving Ahead) التواصل بعد الهجرة
� الجدد الذين يواجهون  برنامج يخدم القادم§¦

صعوبات متعددة أثناء إستقرارهم وتوطينهم من 
دارة الملف، التواصل  خ�ل تقديم دعم مكثف ��

والمرافقة، التوجيه، التواصل مع الخدمات، تنمية 
المهارات الحياتية والمساعدة العملية. تم تصميم 

 � برنامج منفصل خصيصاً للمهاجرين وال�جئ§¦
اوح أعمارهم  � (الذين ت±« من الشباب والناشئ§¦
� 16 و28 عاماً) ويتم تقديمه تحÒ« مسمى  ب§¦

 Moving Ahead) والشباب � التواصل للناشئ§¦
FreeRunning). تستهدف هذه الجلسات التوجيهية 
هذا الجيل الشاب ويتم التواصل معهم من خ�ل 

عقد مناسبات إجتماعية ونشاطات شيقة. 

مجموعات دعم التواصل مع المجتمع المح��
يلتقي القادمون الجدد مع بعضهم البعض 

للتحدث، القيام بالطهي، تعلم برامج وموارد 
 ¦

�̧ ة  ¦ فعاليات أخرى كث±¦
�̧ جديدة، والمشاركة 

. تقدم هذه  ¦ المجتمع المح¶¦
�̧ فروع موزاييك و

 � حيب للقادم§¦ المجموعات بيئة آمنة ومليئة بال±«
اتهم، إمكانية  Ï±الجدد لعمل صداقات، تبادل خ

، تعّلم المزيد  الوصول إ¢ موارد المجتمع المح¶¦
 ¦

�̧ عن الثقافة الكندية وعن المجتمع المح¶¦ 
فانكوفر وبناء الثقة بالنفس.



ستقرار  ستقرار خدمات المساعدة ع� ا�� خدمات المساعدة ع� ا��

المنا�ة القانونية
يقدم معلومات متعلقة بقانون الهجرة وقانون 

 ¦
�Åة، ا��حالة والتمثيل القانوÆالفقر، مشورة مخت
� من ذوي الدخل المحدود.  للمهاجرين وال�جئ§¦

�
جتماعي للتواصل الثقا�	 رشاد ا�� برنامج ا��

� وعقد لقاء بينكما  يتم تعارفك مع أحد المتطوع§¦
� لغتك  � لتحس§¦ ¦ ا��سبوع لمدة ساعت§¦

�̧ مرة واحدة 
لتقاء بأشخاص جدد، محاولة القيام  ية، ا�� � نجل±¦ ا��

بفعاليات جديدة وإكتساب معرفة عن الحياة 
والثقافة الكندية. 

من الهند إ© كندا: خدمات قبل الوصول
 ¦

�̧ وع تم تصميمه ل��شخاص الذين � يزالون  ÌÍم
¦ الحصول ع¶ 

�̧ الهند والذين تم قبول طلباتهم 
وع المعلومات،  ÌÍقامة الدائمة. يقدم هذا الم ا��

نت لتسهيل  ن±« رشاد ع±Ï شبكة ا�� التوجيه وا��
 ¦

�̧ إنتقالهم إ¢ بلدهم الجديد ومساعدتهم 
¦ بيئة جديدة. 

�̧ ستقرار  ا��

	 ي لعائ�ت ال�جئ�� وع س�� م®¬
نامج لتقديم خدمات المساعدة  Ï±تم تصميم هذا ال

. � ستقرار، التوظيف، اللغة لعائ�ت ال�جئ§¦ ع¶ ا��
يقوم الزبائن بمراجعة المركز لتعّلم اللغة 

ية، إيجاد المعلومات المتعلقة بعملية  � نجل±¦ ا��
البحث عن عمل وتعّلم ثقافة مكان العمل 

الكندي، معاي±¦ العمل وحقوقهم ومسئولياتهم. 
يتعلم الزبائن أيضاً عن ورشات العمل المتوفرة 
¦ كندا، 

�̧ ¦ حياتهم 
�̧ ستقرار  لمساعدتهم ع¶ ا��

¦ يتلقونها من 
»Òفهم الرسائل ال ¦

�̧ تلقي المساعدة 
الحكومة ومن الوكا�ت ا��خرى، الحصول ع¶ 

المعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية المتوفرة 
ة بخصوص  ¦ أمور أخرى كث±¦

�̧ وتلقي المساعدة 
ستقرار. ا��حتياجات المتعلقة بالمساعدة ع¶ ا��

	 	 ال�جئ�� مشاريع دعم إستقرار وتوط��
من خ�ل فعاليات متعددة يتم تقديم الدعم إ¢ 
� الذين وصلوا إ¢ كندا  � وال�جئ§¦ الكف�ء الخاص§¦
عن طريق كفالة خاصة. تشمل الخدمات ع¶ ما 

 ، � ¦ تعبئة إستمارات كفالة ال�جئ§¦
�̧ : المساعدة  ي¶¦

¦ بريتش 
�̧ � الذين لديهم أقرباء  ربط الكف�ء بال�جئ§¦

¦ المطار، تقديم 
�̧  � كولومبيا، إستقبال ال�جئ§¦

، تنظيم جلسات تدعيم  � معلومات توجيهية ل�جئ§¦
� وا��شخاص  شبكة الع�قات للكف�ء الخاص§¦

، وتعريف  � ¦ دعم ال�جئ§¦
�̧ ا�̄خرين الذين يرغبون 

 . � وربطهم بخدمات المجتمع المح¶¦ ال�جئ§¦

برامج كبار السن
نامج المخصص ل��شخاص الذين  Ï±يعمل هذا ال

� كبار السن من  يبلغون سن الـ 55 أو أك±Ì ع¶ تمك§¦
� من خ�ل تقديم المعلومات،  المهاجرين وال�جئ§¦

¦ النشاطات 
�̧ عمل صداقات إجتماعية والمشاركة 

المدنية. يتم تقديم مساعدة فردية للمساعدة ع¶ 
¦ مجا�ت تتعلق بالرواتب التقاعدية 

�̧ ستقرار  ا��
سكان،  لكبار السن، المنافع الحكومية، الصحة، ا��

قامة الدائمة، الجنسية، الرفاهية والصحة  ا��
البدنية، والعيش بكرامة. يتم تقديم ورشات 

ات، والقيام بجو�ت ميدانية إ¢  عمل، محا��
نامج أحياناً  Ï±ا��ماكن السياحية المحلية. ويقدم ال

ية،  � نجل±¦ ¦ المحادثة باللغة ا��
�̧ صفوف دراسية 

، الفنون والحرف،  ¦
ÌÚفن الخط، رياضة التاي ت

التصوير وتدريب كبار السن ع¶ إستخدام 
الكمبيوتر/الهواتف الذكية.

(Moving Ahead) التواصل بعد الهجرة
� الجدد الذين يواجهون  برنامج يخدم القادم§¦

صعوبات متعددة أثناء إستقرارهم وتوطينهم من 
دارة الملف، التواصل  خ�ل تقديم دعم مكثف ��

والمرافقة، التوجيه، التواصل مع الخدمات، تنمية 
المهارات الحياتية والمساعدة العملية. تم تصميم 

 � برنامج منفصل خصيصاً للمهاجرين وال�جئ§¦
اوح أعمارهم  � (الذين ت±« من الشباب والناشئ§¦
� 16 و28 عاماً) ويتم تقديمه تحÒ« مسمى  ب§¦

 Moving Ahead) والشباب � التواصل للناشئ§¦
FreeRunning). تستهدف هذه الجلسات التوجيهية 
هذا الجيل الشاب ويتم التواصل معهم من خ�ل 

عقد مناسبات إجتماعية ونشاطات شيقة. 

مجموعات دعم التواصل مع المجتمع المح��
يلتقي القادمون الجدد مع بعضهم البعض 

للتحدث، القيام بالطهي، تعلم برامج وموارد 
 ¦

�̧ ة  ¦ فعاليات أخرى كث±¦
�̧ جديدة، والمشاركة 

. تقدم هذه  ¦ المجتمع المح¶¦
�̧ فروع موزاييك و

 � حيب للقادم§¦ المجموعات بيئة آمنة ومليئة بال±«
اتهم، إمكانية  Ï±الجدد لعمل صداقات، تبادل خ

، تعّلم المزيد  الوصول إ¢ موارد المجتمع المح¶¦
 ¦

�̧ عن الثقافة الكندية وعن المجتمع المح¶¦ 
فانكوفر وبناء الثقة بالنفس.



ستقرار خدمات المساعدة ع� ا�� ستقرار - المواقع خدمات المساعدة ع� ا��

(SIP) 	 ستقرار والتوط�� برنامج المساعدة ع� ا��
معلومات فردية وخدمات إحالة وتقديم ورشات 

قامة الدائمة، الجنسية،  عمل جماعية عن ا��
المستحقات أو المنافع الحكومية، التعليم، 

سكان، النقل، الصحة، الثقافة المالية، أساسيات  ا��
الوظيفة، منافع رعاية ا��طفال، خطة الخدمات 
يبة الدخل، الوثائق ا��ساسية، إلخ. الصحية، ��
يتم أيضاً تقديم مجاميع الدعم مثل: حلقات 
المحادثة، حلقة ا��مهات، ونادي الط�ب. أما 
� الجدد الذين هم بحاجة إ¢ بالنسبة للقادم§¦

ستفادة من  دعم مكثف، فإنهم يستطيعون ا��
دعم إدارة الحالة المسماة بالطرق الموجهة 

(Guided Pathways). يتم تقديم الخدمات 
باللغات التالية: العربية، ا�̄ذرية، الكانتونية، 

ية، الفارسية، الفرنسية، الكورية، � نجل±¦ الدارية، ا��
وندا، الكينيارواندا، الكوردية، المندرينية،  الك±¦

سبانية، الساحلية والفلبينية. ا��

برنامج IM.POWER.ED لمساعدة العمال 

ا��جانب، الط�ب والمواطن�� المتجنس��
� الوصول إ¢ جلسات اللغة يمكن للمشارك§¦

ية كلغة ثانية دون أخذ موعد مسبق، � نجل±¦ ا��
ستقرار ومعلومات سوق العمالة  المساعدة ع¶ ا��

والحصول ع¶ المشورة القانونية. يمكن للزبائن 

¦
�̧ حضور ورشات عمل ومجاميع دعم والمشاركة 

 . فعاليات التواصل مع المجتمع المح¶¦

� المدارس
ستقرار �	 موظفو المساعدة ع� ا��

� الجدد برنامج يقدم الدعم للط�ب من القادم§¦
، المنطقة المدرسية رقم 40،  ¦ نيو ويستمنس±«

�̧

¦ التأقلم مع
�̧ وأفراد عائ�تهم وذلك لمساعدتهم 

الحياة الكندية والنظام التعليمي من خ�ل تقديم 
ورشات عمل مجانية، خدمات فردية، تدريب القادة 

رشاد ومجاميع  الشباب، فرص العمل الطوعي، ا��
الدعم.

� فانكوفر
امج المقدمة �	 ال��

�
جتماعي للتواصل الثقا�	 رشاد ا�� برنامج ا��

برنامج IM.POWER.ED لمساعدة العمال 

ا��جانب، الط�ب والمواطن�� المتجنس��
المنا�ة القانونية

	 	 ال�جئ�� مشاريع دعم إستقرار وتوط��
	 ستقرار والتوط�� برنامج المساعدة ع� ا��

برامج كبار السن
1720 Grant St., 2nd floor 
Vancouver, BC V5L 2Y7 

هاتف: 9626 254 604  
فاكس: 3932 254 604  

� � برنا£�
امج المقدمة �	 ال��

(I Belong) أنا أنتمي
برنامج IM.POWER.ED لمساعدة العمال 

ا��جانب، الط�ب والمواطن�� المتجنس��
برامج كبار السن

	 ستقرار والتوط�� برنامج المساعدة ع� ا��
5902 Kingsway 

Burnaby, BC V5J 1H2 
هاتف: 8214 438 604  
فاكس: 8260 438 604  

برنامج IM.POWER.ED لمساعدة العمال 

ا��جانب، الط�ب والمواطن�� المتجنس��
برامج كبار السن

	 ستقرار والتوط�� برنامج المساعدة ع� ا��
2055 Rosser Ave. 

Burnaby, BC V5C 0H1 
هاتف: 3908 292 604  

	 ستقرار والتوط�� برنامج المساعدة ع� ا��
Crystal Mall, 2nd floor 
4533 Kingsborough 

Burnaby, BC V5H 4V3 
هاتف: 8606 877 604 

(Moving Ahead) التواصل بعد الهجرة
310–7155 Kingsway 

Burnaby, BC V5E 2V1 
هاتف: 4712 636 604  
فاكس: 4743 636 604  

� نيو ويستمنس�¦
امج المقدمة �	 ال��

	 ستقرار والتوط�� برنامج المساعدة ع� ا��
� المدارس

ستقرار �	 موظفو المساعدة ع� ا��
*( المنطقة المدرسية 40 (نيو ويستمنس±«

519 7th St., 2nd floor
New Westminster, BC V3M 6A7 

هاتف: 3722 522 604
¦ جميع المدارس وفق أوقات مخصصة.

�̧ * و

ي � س��
امج المقدمة �	 ال��

من الهند إ© كندا: خدمات قبل الوصول

ستقرار والتوط�� برنامج ا��
	 ي لعائ�ت ال�جئ�� وع س�� م®¬

200A-7134 King George Blvd. 
Surrey, BC V3W 5A3 

هاتف: 9334 591 778  
فاكس: 9390 591 778  

settlement@mosaicbc.org : ¦
�Åو بريد إلك±« أسئلة أو إستفسارات؟

mosaicbc.org/services/settlement



For over 40 years, MOSAIC has been empowering 
newcomers, refugees and immigrants to fully 
participate in Canadian society. 

هل أنت 
� كندا؟

قادم جديد ��

يمكننا مساعدتك ع�:
ية � نجل�� • تعّلم اللغة ا��

• إيجاد عمل
� كندا

• التأقلم ع� الحياة ��
• الدعم ا���ي

جمة الفورية والتحريرية • ال��
© MOSAIC Vancouver, Oct. 2016

موزاييك هي جمعية � ربحية ولديها 
، ، نيو ويستمنس�� � : فانكوفر، برنا�� �

فروع ��
. ي، و�نج�� ، ريتشموند، س�� � تراي سيت��

منذ عام 1976، عملت موزاييك ع� تقوية المجتمعات من 
ات إيجابية ودعم المهاجرين لبناء  خ©ل المنا§ة لعمل تغي��

� كندا.
حياتهم الجديدة ��

جزء من التمويل مقدم من:

� المجتمع الكندي
� الجدد ع� المشاركة الفعالة �� �̄ � القادم �̄ � مجال تمك

أك�° من 40 سنة ��
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