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

ما می توانیم در موارد زیر به 
شما کمک کنیم:
• یادگیری زبان انگلیسی

• کاریابی
• انطباق با زندگی در کانادا

• حمایت خانوادگی
• ترجمه شفاهی و کتبی

آیا به تازگی 
به کانادا آمده اید؟

بیش از 40 سال توامنندسازی تازه واردان به منظور مشارکت کامل آنان در جامعه ی کانادا.

موزاییک یک سازمان غیر انتفاعی 
است که دارای دفاتری در شهرهای 

ونکوور، برنابی، نورث ونکوور، نیو وست مینستر، 
ترای-سیتیز، سوری و لنگلی می باشد.

موزاییک از سال 1976به منظور تقویت جوامع از طریق 
کوشندگی برای ایجاد تغییرات مثبت و حمایت از تازه واردان 

برای ایجاد یک زندگی جدید در کانادا مشغول فعالیت بوده است.

بخشی از تأمین مالی  توسط:
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نگرش ما:  توامنندسازی تازه واردان به منظور مشارکت کامل آنان در 
جامعه ی کانادا.

رسالت ما: موزاییک خدمات گوناگونی ارائه می کند و در امر جامعه سازی 
و حمایتگری فعالیت می کند تا مشارکت معنی دار مهاجران و پناهندگان 

را در جامعه ی کانادا تسهیل مناید.

ارزش های ما هدایت کننده ی نوع رابطه ی ما با مشتریان، تأمین کنندگان 
مالی، همکاران اجتماعی، کارکنان و داوطلبامنان هستند.

ارزش های ما عبارتند از:
• کیفیت برتر

• نوآوری
• دربرگیری

• تعهد
• درستکاری

mosaicbc.org@mosaicbc



آموزش برای محیط کار

 (MOSAIC Works) کارهای موزاییک

کارهای موزاییک (MOSAIC Works) ارائه دهنده ی آموزش ارتباط در محیط کاری به شکل 
سفارشی برای محیط های کار و شرکت هایی است که به دنبال بهبود ارتباط با و میان 

کارکنانی هستند که ممکن است پیشینه های متفاوتی داشته باشند. این آموزش شامل 
ترکیبی از کارگاه های رودررو و آموزش آنالین است که برای رفع نیازها و اهدافی مشخص 

طراحی شده است.



آموزش محیط کار

آموزش تواناییهای میان فرهنگی
این برنامه ی آموزشی نسبت به رفتارهای فرهنگی متفاوت آگاهی ایجاد می مناید. این امر به 
ایجاد نیروی کاری کمک می کند که در آن افراد دارای فرهنگ های متفاوت راحت تر و مؤثرتر در 

کنار یکدیگر کار می کنند. 
mosaicworks@mosaicbc.org :ایمیل

مؤسسه ی آموزش زبان انگلیسی موزاییک
مدرسان حرفه ای و باجتربه و متخصص در آموزش بزرگساالن! ما می توانیم به محل کار 
مشتریان خود برویم یا شرکت کنندگان را به محل دفتر ونکوورمان بیاوریم. کالس های 

بعدازظهر و شب موجود می باشد. قیمت مناسب: کالس های شش هفته ای با شهریه ی از 
240 دالر (شامل اقالم مورد نیاز در کالس).

ایمیل: meli@mosaicbc.org یا تلفن کنید: 604-298-8201
312- 2555 Commercial Drive, Vancouver, BC, V5N 4C1

با ما متاس بگیرید تا درباره ی نیازهای کسب و کار شما صحبت کنیم، و برنامه و مظنه ی 
مختص کسب خود را دریافت کنید. 



خدمات ترجمه شفاهی و کتبی

mosaicbc-lsp.org

خدمات ترجمه شفاهی
2nd floor, 1522 Commercial Dr.

Vancouver, BC V5L 3Y2
تلفن: 8022 254 604  
فکس: 4606 254 604 

interpretationservices@mosaicbc.org :ایمیل

خدمات ترجمه کتبی
2nd floor, 1522 Commercial Dr.

Vancouver, BC V5L 3Y2
تلفن: 0469 254 604  
فکس: 2321 254 604 

commercial@mosaicbc.org :ایمیل



خدمات ترجمه شفاهی و کتبی

ترجمه شفاهی

مترجمان شفاهی حرفه ای، معتبر و/یا دارای 
مجوز رسمی ما خدمات ترجمه ی شفاهی 

با کیفیت باال، ثمربخش و با نرخ های رقابتی 
ارائه می کنند.

خدمات ما شامل موارد زیر می باشد:

•  ترجمه ی شفاهی متوالی به بیش از 
50 زبان برای مصاحبه، بازپرسی، جلسات 

دادگاه، حتقیق برای کشفیات، دادگاه، 
حکمیت کارگری، معاینه های پزشکی و 

روانپزشکی و درمان و غیره.
•   ترجمه ی شفاهی همزمان به همه ی زبان

 های عمده
•   ترجمه ی شفاهی از روی منت

•   خدمات به شکل حضوری یا از طریق 
تلفنی  یا ویدیو کنفرانس ارائه می شوند

 

ترجمه کتبی

چنان چه بخواهید مدراکتان به گونه ای حرفه 
ای ترجمه و برای چاپ و/یا اینترنت آماده 

شوند، ما خدمات زیر را با نرخ های رقابتی ارائه 
می کنیم:

•  ترجمه به گونه ای که از نظر زبانی و 
فرهنگی مناسب و درخور باشد

•  ارائه ترجمه اسناد به بیش از 70 زبان و 
40 خط

•   خدمات عادی و فوری
•   تایپ به چندین زبان

•  ارائه در قالبهای متداول برنامه های کاربردی 
نشر رومیزی ویندوز و مک

•  متون مبدأ با دقت ویژه و با رعایت نکات 
ظریف و سبک ادبی و فرهنگی آن ها ترجمه 

می شوند
•   استعالم رایگان نرخ



خانواده، فرزندان و جوانان

childfamily@mosaicbc.org :پرسشی دارید؟                                                         ایمیل
mosaicbc.org/services/family-children-youth                                                              

مرکز کودکان و خانواده های تازه وارد (برنابی)
این مرکز فعالیت ها، هنر و کار دستی، غربالگری  جامع بهداشت و سالمت برای کودکان 
ارائه می دهد؛ جلسه های اطالع رسانی برای والدین برگزار می مناید و نیز درمانگاه های پدران 
و مادران و گروه های بحث عمومی در باره ی کودکان خردسال، پرورش کودکان، بهداشت و 

تغذیه ارائه می دهد. این برنامه همچنین شرکت کنندگان را تشویق می کند تا مهارت های 
زبان انگلیسی خود را تقویت کنند.

مکان: 
7009 Kingsway Burnaby, BC V5E 1E5 

تلفن: 0120 636 604  
فکس: 0123 636 604



خانواده، فرزندان و جوانان

از پایه ساخنت ونکوور 
خدمات حمایت فرزندپروری خانگی رایگان، با 
همکاری بیمارستان کودکان ونکوور و وزارت 

پرورش کودکان و خانواده، به والدین  آسیب
 پذیری که نخستین بار دارای فرزند می شوند، 
از زمان نوزادی تا پنج سالگی عرضه می شود. 
این خدمات به زبان های اسپانیولی، ویتنامی، 

چینی ماندرین و کانتونی، هندی، پنجابی، 
اردو، کره ای، تاگالوگ، تامیل ارائه می شود.

برنامه های حمایت خانواده
گروه های حمایتی فرزندپروری رایگان به 

خانواده های مهاجر و پناهنده ای که فرزندان 
زیر شش سال دارند کمک می منایند. در حال 
حاضر این جلسه ها به زبان های انگلیسی، 

کره ای، سومالی و ویتنامی برگزار می شوند. 
این برنامه سه نوبت در هر سال در مکان 

های مختلف اجرا می شود.

Nu Yu تئاتر مردمی
مکانی است که در آن جوانان تازه وارد می 

توانند با به کارگیری جتربه های زندگی خود 
منایش تئاتر اجرا کنند.

این منایش ها گفتگو بین بینندگان و 
هنرپیشگان جوان را تشویق می کند و 

وسیله ای است برای بررسی چالش ها، و 
سعی می کند راه حل های ممکن را شناسایی 
کند. محل های اجرا می تواند متفاوت باشد.

جایگاه متاس با کارکنان:

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

تلفن: 9626 254 604  
فکس: 3932 254 604  



یادگیری زبان انگلیسی

مراکز ونکوور 
مراکز آموزش زبان انگلیسی موزاییک

301–2730 Commercial Dr. 
Vancouver, BC V5N 5P4 

تلفن: 8825 684 604  
فکس: 8859 684 604  

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

تلفن: 3905 708 604 

مرکز نورث ونکوور
مراکز آموزش زبان انگلیسی نورث شور

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

تلفن: 1065 998 604  
فکس: 2960 988 604  

مرکز برنابی
مرکز آموزش برنتوود

101–1899 Willingdon Ave. 
Burnaby, BC V5C 5R3 

تلفن: 8201 298 604  
فکس: 8272 298 604  

linc@mosaicbc.org :پرسشی دارید؟                                                               ایمیل

mosaicbc.org/services/learning-english                                                                    



یادگیری زبان انگلیسی

LINC کالسهای زبان
مترکز این کالس ها بر مهارت های خواندن و 

نوشنت برای کسانی است که منی توانند به 
انگلیسی  و/یا به زبان خودشان بنویسند. 

کالس ها کوچک هستند و آموزگاران 
حمایتگرند. 

برنامه آموزش زبان LINC از سطح یکم تا 
هفتم

شما در برنامه ی آموزش زبان LINC مهارت 
های زبان انگلیسی خود را ارتقا می دهید، می 

آموزید که انگلیسی را در بسیاری از موقعیت
 های روزمره به کار ببرید و آنچه که الزم است 

از زندگی و فرهنگ کانادایی بدانید را یاد می 
گیرید.

خدمات مهد کودک در متام مراکز آموزش زبان 
موزاییک موجود است.

انگلیسی برای کار
در باره ی فرهنگ محل کار در کانادا آگاهی 

کسب می کنید و مهارت های زبان انگلیسی 
خود را بهبود می بخشید. این درس به شکل 
کالس معمولی و نیز به طریق کالس آنالین 

ارائه می شود.

همه ی کسانی که خواهان شرکت در کالس 
های LINC و انگلیسی برای کار هستند باید 

نخست به مرکز ارزیابی به نشانی زیر بروند یا 
با شماره تلفن 5756 876 604 متاس بگیرند:

208–2525 Commercial Dr., 
Vancouver

خدمات آزمون سنجش پایه ی زبان کانادا
آزمون Canadian Language Benchmark یک 

سیستم استاندارد ملی برای سنجش پایه ی 
زبان انگلیسی افراد است. موزاییک با داشنت 

مجوز الزم خدمات برگزاری آزمون سنجش پایه 
ی زبان کانادا (تعیین سطح زبان) را برگزار می

 مناید.

مؤسسه ی آموزش زبان موزاییک
مدرسان حرفه ای و باجتربه متخصص در آموزش 

بزرگساالن در محل دفتر ونکوور ما. کالس
 های بعدازظهر و شب موجود می باشد. هزینه
 ی عالی – کالس های شش هفته ای شروع نرخ 
از 240 دالر (شامل لوازم التحریر مورد نیاز برای 

کالس).
meli@mosaicbc.org :ایمیل

تلفن: 8201 298 604

زبان انگلیسی در اجتماع حلقه های محاوره
 ی انگلیسی

موزاییک حلقه های محاوره ی انگلیسی رایگان 
را در ونکوور بزرگ برای کسانی که دارای 

شرایط استفاده از برنامه ی LINC نیستند، از 
قبیل ساملندان و کارگران موقت خارجی، برگزار 
می کند. برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن  

9626 254 604 متاس بگیرید.



خدمات مشاوره

مشاوره ی فردی و خانوادگی به زبان 
ویتنامی

کمک مشاوره برای جامعه ی ویتنامی 
موضوع های گوناگونی را پوشش می

 دهد: دگرگونی های زندگی، نگرانی های 
روانشناختی، عزاداری و از دست دادن عزیزان، 

سازگاری فرهنگی و مشقت ها، دشواری
 های مالی، بیکاری، درآمد اندک و غیره. 

ارتباط پدران
برنامه ای رایگان برای پدران، پدران آینده، 

پدربزرگان و سایر افراد با نقش پدری که 
مهاجر یا پناهنده ی ساکن منطقه ی ونکوور 
هستند. شرکت کنندگان از طریق جلسات 

هفتگی گروهی چالش ها و موفقیت های پدر 
بودن را بررسی می کند و از تأثیری می آموزند 
که می توانند بر رشد و سالمت فرزندان خود 
داشته باشند. جلسات مشاوره به زبان های 

انگلیسی و فارسی ارائه می شوند. 

موزاییک نقشی پویا در دفاع از برابری 
جنسیتی و کاهش خشونت علیه زنان 

و دختران از طریق پروژه های گوناگون 
ایفا کرده است. «وضعیت زنان در 

کانادا» تأمین مالی موزاییک را برای 
پروژه ای 3 ساله بر عهده گرفته است 
که زنانی از منطقه مترو ونکوور در آن 

شرکت خواهند کرد و ابتکار عمل هایی 
را برای بهبود برابری جنسیتی درون 

جوامع اقلیتی قابل مشاهده صورت 
خواهند داد. برای کسب اطالعات 

بیشتر در مورد این پروژه با ما متاس 
بگیرید.

متامی خدمات مشاوره ای در  دفتر واقع 
در ونکوور ارائه می شود:

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

تلفن: 9626 254 604 
فکس: 3932 254 604 

specializedservices@mosaicbc.org :پرسشی دارید؟                           ایمیل
 mosaicbc.org/services/counselling                                                                  



خدمات مشاوره

برنامه ی توقف خشونت و خدمات 
امدادرسانی چندفرهنگی

ارائه ی مشاوره ی انفرادی و گروهی رایگان به 
زنانی که در معرض خشونت خانوادگی و 

انواع بدرفتاری در روابط عاطفی خود 
هستند. این برنامه مدافعه ی حقوقی، 

پیشگیری و اطالع رسانی در باره ی منابع 
کمکی موجود،  و نیز ارتباط اجتماعی ارائه 
می کند و زنان را توامنند می سازد و به آنها 
کمک می کند تا در زندگی خود دگرگونی

 های مثبتی ایجاد منایند.

خدمات چندفرهنگی به بزه دیدگان
ارائه ی خدمات جامعه-محور اختصاصی 

رایگان به زنان و مردانی که قربانی هر گونه 
جرم و جنایت در ونکوور بوده اند. این برنامه 
هم چنین به بزه دیدگان اطالعات حقوقی و 

کمک دادگاهی می دهد، تأثیر جنایت و 
ضربه ی روانی آن را کاهش می دهد و به 

بهبودی آنان کمک می کند.

مردان در تغییر
برنامه ای است که به مردان مهاجری که 

همسرشان را مورد تهدید قرار داده، سعی 
در ارتکاب خشونت خانگی کرده یا مرتکب 

آن شده اند، یا در خطر چنین رفتاری 
هستند، مشاوره و آموزش می دهد. 

هدایت جوانان از طریق توامنندسازی آنان 
(RYTE)

انواع ابتکار عمل های پیشگیری از خشونت 
را در ارتباط با نوجوانان و جوانان 13 ساله تا 

24 ساله ارائه می مناید. این خدمات رایگان 
عبارتند از حمایت انفرادی، امدادرسانی و 

آموزش اجتماعی و برنامه های گروهی برای 
جوانانی که به فعالیت های ضد اجتماعی 

می پردازند و به عنوان جوانان در معرض 
خطر به دلیل رفتار ضد اجتماعی 

شناسایی شده اند.

مشاوره ی بالینی چندفرهنگی
ارائه ی مشاوره ی بالینی برای افراد با 

پیشینه های فرهنگی گوناگون که در حال 
جتربه ی استرس، عزاداری و از دست دادن 
عزیزان، افسردگی، اضطراب، نگرانی در 

مورد هماهنگ شدن با جامعه ی کانادا، 
مشکالت رابطه ای، سوء استفاده و ضربات 

روحی و غیره هستند. این خدمات به افراد 
یا زوج های 19 ساله یا باالتر توسط 

دانشجویان کارشناسی ارشد یا دکتری 
حتت نظارت روان شناسان دارای مجوز ارائه 

می شود.



خدمات استخدامی

(SOPA) برنامه ی اسکان آنالین پیش از ورود
یک برنامه ی آنالین پیش از ورود است که 
پیش از آمدن مهاجران به کانادا، به آنها 

راهبردهای کاریابی و کارگاه های مهارتهای 
نرم را با استفاده از پنج درس آنالین ارائه می

 مناید. گذراندن این درسهای آنالین پیش از آمدن 
به کانادا، به مهاجران آمادگی بیشتری برای 
درخواست، پیدا کردن و حفظ کار در کانادا 

می دهد. ارتباط گیری با مشاوران و راهنمایان 
استخدامی همچنین به مهاجران این فرصت را 

می دهد که اطالعات و حمایتهای استخدامی 
پر ارزشی در استان برگزیده ی خود به دست 

بیاورند.

پیوند مهارت ها برای مهاجران
این برنامه برای متام مهاجران جدیدی است 

که بیکار یا دارای اشتغال ناکافی هستند و 
زبان انگلیسی آن ها دست کم در حد متوسط 
می باشد. این برنامه مشاوره ی انتخاب شغل 
انفرادی و برنامه ریزی اشتغال و تا حدی کمک 
مالی برای ارتقاء مهارتهای کاری مانند کالس 
های آموزشی، هزینه ی دریافت گواهی و پروانه

 ی کار، بهبود مهارت های زبانی و مهارت های 
کاریابی ارائه می مناید.

راه های استخدام
ارائه دهنده ی کارگاه های آمادگی برای شغل، 

آموزش مهارت، و کاریابی برای مهاجران و 
پناهندگان نامشمول که در منطقه مترو 
ونکوور ساکن شده اند. این برنامه برای تاز 

واردانی که مایل به اشتغال در خرده فروشی یا 
مشاغل اداری هستند ایده آل می باشد.

راهنمایی پیوندهای اشتغال
این برنامه مهاجران ماهر را با کارشناسان 

محلی که در زمینه های مشابه اشتغال دارند 
در ارتباط قرار می دهد. کارشناسان صنایع 

مختلف به طور داوطلبانه به مدت حداکثر 
سه ماه راهنمایی  اختصاصی برای کاریابی 

ارائه می کنند. تازه واردان در باره ی فرهنگ کاری 
در کانادا آگاهی کسب می کنند، با شبکه 

هایی از کارشناسان و متخصصان آشنا می
 شوند و شگردهای  بازاریابی برای عرضه ی 
مهارت های حرفه ای خود را مترین می کنند.

رد وام های خُ
به افراد واجد شرایط وام هایی را پرداخت می

 کند تا مهارت های کاری یا مدرک خود را ارتقاء 
دهند و/یا جتهیزات و ابزار کار تهیه منایند تا 

بتوانند در حرفه یا رشته ی کاری خود وارد شوند. 
این وام ها همچنین برای کارآفرینانی است که 

می خواهند کسب و کار سودآوری برپا منایند.

برنامه ی استخدام و آموزش پناهندگان 
(RTEP)

برنامه ی رایگان حتت حمایت دولت که برای 
پناهندگان آموزش و شغل تضمینی در بخش 
صنعتی ارائه می کند. شرکت کنندگان درباره
 ی ارتباطات بازار کار کانادا، سالمت و ایمنی، 

آمادگی شغلی، و مهارت های مخصوص کارهای 
صنعتی آموزش می بینند. 



خدمات استخدامی

مرکز خدمات استخدامی نورث ایست ونکوور
یک مرکز منابع کمکی دارای کارکنان و مجهز 
به کامپیوتر، تابلوهای نصب آگهی استخدام، 

دستگاه فتوکپی، فکس و منابع کاریابی که 
خدمات کاریابی و برنامه ریزی حرفه ی کاری را 

برای همه ی ساکنان واجد شرایط بی.سی. ارائه 
می کند.

افراد دارای شرایط الزم همچنین می توانند به 
کمک کاریابی انفرادی، کارگاه های گروهی، 

ارزیابی مدارک حتصیلی و کاری خارجی، تأمین 
مالی برای آموزش کاری و آموزش اشتغال 

خویش فرما نیز دسترسی داشته باشند. می
 توانید به ما تلفن کنید، ایمیل بفرستید، 

شخصاً مراجعه کنید یا از وبسایت ما به این 
.employmentworks.ca :نشانی دیدن کنید

برنامه های مراکز ونکوور
راهنمایی پیوندهای اشتغال

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

تلفن: 9626 254 604  
فکس: 3932 254 604  

امید به کار
وام های خرد

پیوند مهارت ها برای مهاجران
1522 Commercial Dr., 2nd floor 

Vancouver, BC V5L 3Y2 
تلفن: 0244 254 604  
فکس: 3932 254 604 

مرکز خدمات استخدامی 
نورث ایست ونکوور

312–2555 Commercial Dr. 
Vancouver, BC V5N 4C1 

تلفن: 9300 708 604  
فکس: 9314 708 604 

برنامه های مراکز برنابی
راه های استخدام

پیوند مهارت ها برای مهاجران
راهنمایی پیوندهای اشتغال

5902 Kingsway 
Burnaby, BC V5J 1H2 

تلفن: 8214 438 604  
فکس: 8260 438 604  

برنامه های مراکز سوری
(SOPA) برنامه ریزی آنالین پیش از ورود

برنامه ی استخدام و آموزش پناهندگان 
(RTEP)

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

تلفن: 9334 591 778  
فکس: 9390 591 778  

امید به کار
این برنامه ی دو هفته ای به افراد کمک می 
کند تا هدف های شغلی برای خود تعیین 
کنند و طرحی برای چگونگی رسیدن به 

آنها بریزند. این برنامه بخشی از یک پروژه 
حتقیقاتی است که در آن افراد منتخب 
مهارت های جدیدی می آموزند، استراتژی

 های جستجوی کار را ارتقا می دهند و از 
طریق بازدید از محل کار با کارفرمایان 

ارتباط برقرار می کنند. امید به کار 
مناسب پناهندگانی است که به مدت 

10 سال یا کمتر در کانادا زندگی می
 کنند و در حال حاضر با یک مدیر پرونده در 

WorkBC Centre همکاری می کنند.

employmentprograms@mosaicbc.org ایمیل:  دارید؟                   پرسشی 
mosaicbc.org/services/employment                                                                



خدمات اسکان خدمات اسکان – مراکز

(SIP) برنامه ی اسکان و ادغام
این برنامه اطالعات و خدمات ارجاع و 

معرفی را به طور انفرادی ارائه می مناید. 
کارگاه های گروهی را درباره ی مسکن، 

آموزش و پرورش، رفت و آمد، بودجه بندی، 
شهروندی، مهارت های کاریابی، مزایای 

مراقبت از فرزند، بیمه ی خدمات پزشکی، 
مالیات بر درآمد، مدارک ضروری و غیره ارائه 

می کند. گروه های حمایتی مانند حلقه 
های گفتگو، حلقه های مادران، و باشگاه 

های جوانان نیز وجود دارد. تازه واردانی که به 
حمایت شدید و جامع نیاز دارند ممکن است 

برای کمک های بیشتر، مدیریت پرونده ی آن
 ها به برنامه ی Guided Pathways سپرده 
شود. این خدمات به زبان های: عربی، آذری، 
کانتونی، انگلیسی، فارسی، فرانسه، کره
 ای، کیروندی، کینیارواندا، کردی، ماندرین، 

اسپانیایی، سواحیلی، و تاگالوگ ارائه می 
شود.

IM.POWER.ED برای کارگران فصلی 
خارجی، دانش آموزان و شهروندان دارای 

تابعیت اکتسابی
شرکت کنندگان به جلسات آموزش زبان 

انگلیسی بدون برنامه ریزی، اطالعات اسکان 
و بازار کار و مشاوره ی حقوقی دسترسی 

دارند. کاربران همچنین می توانند در کارگاه
 ها، گروه های حمایتی و فعالیت های ارتباطی 

اجتماعی شرکت کنند.

مددکاران اِسکان در مدرسه ها
این برنامه به دانش آموزان تازه وارد ناحیه ی 
آموزش و پرورش نیو وست مینستر (ناحیه 
ی 40#) و خانواده های آنان کمک می کند 

تا خود را با زندگی و حتصیل در کانادا 
مطابقت دهند. به همین منظور کارگاه

 های آموزشی، خدمات فرد-به-فرد، آموزش 
رهبری به نوجوانان، فرصتهای کار داوطلبانه، 

گروههای ارشاد و حمایتی ارائه می مناید.

برنامه های مراکز ونکوور
راهنمایی اجتماعی در باره ی پیوندهای 

فرهنگی
IM.POWER.ED برای کارگران فصلی 

خارجی، دانش آموزان و شهروندان دارای 
تابعیت اکتسابی
مدافعه ی حقوقی

پروژه های حمایت از اسکان پناهندگان
برنامه ی اسکان و ادغام

برنامه ی ساملندان
1720 Grant St., 2nd floor 

Vancouver, BC V5L 2Y7 
تلفن: 9626 254 604  

فکس: 3932 254 604  

برنامه های مراکز برنابی
من تعلق دارم

IM.POWER.ED برای کارگران فصلی 
خارجی، دانش آموزان و شهروندان دارای 

تابعیت اکتسابی
برنامه ی ساملندان

برنامه ی اسکان و ادغام
5902 Kingsway 

Burnaby, BC V5J 1H2 
تلفن: 8214 438 604  

فکس: 8260 438 604  

IM.POWER.ED برای کارگران فصلی 
خارجی، دانش آموزان و شهروندان دارای 

تابعیت اکتسابی
برنامه ی ساملندان

برنامه ی اسکان و ادغام
2055 Rosser Ave. 

Burnaby, BC V5C 0H1 
تلفن: 3908 292 604  

برنامه ی اسکان و ادغام
Crystal Mall, 2nd floor 

4533 Kingsborough 
Burnaby, BC V5H 4V3 

تلفن: 8606 877 604 

حرکت به جلو
310–7155 Kingsway 

Burnaby, BC V5E 2V1 
تلفن: 4712 636 604  

فکس: 4743 636 604  

برنامه های موجود در نیو وست مینستر
برنامه ی اسکان و ادغام

مددکاران اسکان در مدرسه
District 40 (New Westminster)*

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

تلفن: 3722 522 604
* و به صورت در محل در متامی مدارس در 

روزهای مشخص.

برنامه های موجود در سوری
India2Canada خدمات پیش از رسیدن

برنامه ی اسکان و ادغام
پروژه ی سوری برای خانواده های پناهنده

200A-7134 King George Blvd. 
Surrey, BC V3W 5A3 
تلفن: 9334 591 778  

فکس: 9390 591 778  

settlement@mosaicbc.org :ایمیل پرسشی دارید؟
mosaicbc.org/services/settlement



خدمات اسکانخدمات اسکان

مدافعه ی حقوقی
اطالعات درباره ی قانون مهاجرت و فقر، ارجاع 
برای راهنمایی و مشاوره ی مختصر و وکالت 

به مهاجران و پناهندگان کم درآمد عرضه 
می شود. 

برنامه ی پیوندهای فرهنگی و راهنمایی 
اجتماعی

با یک داوطلب همراه می شوید و یک بار در 
هفته به مدت دو ساعت مالقات می کنید تا 
زبان انگلیسی خود را تقویت منایید، با افراد 
جدیدی آشنا شوید، فعالیت های جدیدی را 

امتحان کنید و با زندگی و فرهنگ کانادایی 
آشنا شوید. 

India2Canada خدمات پیش از رسیدن
پروژه ای طراحی شده برای افرادی که هنوز در 
هندوستان زندگی می کنند و وضعیت آنها 
برای اقامت دائم تأیید شده است. اطالعات 

آنالین پیش از رسیدن، راهنمایی و آموزش 
برای سهولت گذار به زندگی در کشوری 

جدید و اسکان در محیطی جدید در آن ارائه 
می شود. 

پروژه سوری برای خانواده های پناهنده
این برنامه برای ارائه ی اسکان، استخدام و 
خدمات زبانی برای خانواده های پناهندگان 

طراحی شده است.
شرکت کنندگان از مرکز بازدید می کنند 
تا انگلیسی بیاموزند، اطالعاتی درباره ی 
جستجوی شغل کسب کنند و درباره ی 

فرهنگ محیط کار کانادا، استانداردهای 
اشتغال و حقوق و وظایف خود بیاموزند. 

خدمت گیران همچنین درباره ی کارگاه 
های موجود برای کمک به گذار ایشان 

به زندگی در کانادا نیز اطالع کسب می 
کنند، برای درک نامه های دریافتی از دولت 
و سایر بنگاه ها کمک دریافت سکونتی، 

اطالعاتی پیرامون خدمات سالمت موجود 
دریافت کرده و برای بسیاری از دیگر نیازهای 

سکناگزینی خود کمک دریافت می کنند.

پروژه های حمایت از اسکان پناهندگان
حمایت از طریق فعالیت های مختلفی در 

اختیار حامیان خصوصی و پناهندگان حتت 
حمایت خصوصی قرار می گیرد. این خدمات 

شامل این موارد است: کمک کامل در 
فرایند درخواست حمایت پناهندگان، برقراری 
ارتباط میان حامیان و پناهندگانی که در بی 

سی اقوامی دارند، استقبال از پناهندگان 
در فرودگاه، کمک به درک محیط به 

پناهندگان، ارائه ی شبکه سازی برای حامیان 
خصوصی و سایرین عالقه مند به حمایت از 
پناهندگان، و برقراری ارتباط میان پناهندگان 

و خدمات اجتماعی. 

برنامه ی ساملندان
برای شرکت کنندگان 55 ساله و مسن تر، 
این برنامه ساملندان مهاجر یا پناهنده را از 
طریق آموزش اطالعات، ارتباطات اجتماعی 

و مشارکت شهروندی توامنند می سازد. 
کمک اسکان فردی در زمینه های حقوق 

بازنشستگی ساملندان، مزایای دولتی، 
سالمت، اسکان، اقامت دائم، شهروندی، 

سالمت و زندگی با عزت ارائه می شود. 
کارگاه ها و برنامه های آموزشی و گردش 

های میدانی در جاذبه های محلی ارائه می 
شود. گاه گاه، این برنامه ممکن است کالس
 های مکامله ی انگلیسی، خطاطی، تای چی، 

هنر و صنایع دستی، عکاسی و آموزش 
گوشیهای همراه هوشمند/ رایانه برای 

ساملندان را نیز برگزار کند.

حرکت به جلو
این برنامه از طریق مدیریت جامع پرونده، 

امدادرسانی  همراهی، آشناسازی، اتصال و 
ترکیب خدمات مختلف، پرورش مهارت های 

زندگی و حمایت کاربردی، به تازه واردانی 
که برای اِسکان با مانع های چندگانه 
روبرو هستند خدمت می کند. برنامه 

ریزی جداگانه که به طور اختصاصی برای 
نوجوانان و جوانان (16 تا 28 ساله)  پناهنده 

و مهاجر تدوین می شود زیر عنوان حرکت 
 Moving Ahead به جلو، دویدن آزادانه

FreeRunning ارائه می شود. نشست های 
آشناسازی عالقه ها و منافع این گروه از 
جوانان را  هدف قرار می دهند و مراجعه 

کنندگان از طریق رویدادهای اجتماعی و 
فعالیت های تفریحی با یکدیگر در ارتباط 

قرار می گیرند. 

گروه های پشتیبانی امدادرسانی اجتماعی
تازه واردان به طور منظم گرد هم می آیند 
تا صحبت کنند، غذا بپزند، درباره ی منابع 
و برنامه های جدید اطالع کسب کنند، و 
در فعالیت های متعدد مراکز موزاییک و 

جامعه شرکت کنند. این گروه ها محیطی 
امن و گرم برای تازه واردان فراهم می آورند تا 

دوست بیابند، جتربیات خود را به اشتراک 
بگذارند، به منابع اجتماع دسترسی داشته 

باشند، درباره ی فرهنگ کانادا و جامعه ی 
ونکوور اطالع کسب کنند، و خوداتکایی را 

بیاموزند.



خدمات اسکانخدمات اسکان

مدافعه ی حقوقی
اطالعات درباره ی قانون مهاجرت و فقر، ارجاع 
برای راهنمایی و مشاوره ی مختصر و وکالت 

به مهاجران و پناهندگان کم درآمد عرضه 
می شود. 

برنامه ی پیوندهای فرهنگی و راهنمایی 
اجتماعی

با یک داوطلب همراه می شوید و یک بار در 
هفته به مدت دو ساعت مالقات می کنید تا 
زبان انگلیسی خود را تقویت منایید، با افراد 
جدیدی آشنا شوید، فعالیت های جدیدی را 

امتحان کنید و با زندگی و فرهنگ کانادایی 
آشنا شوید. 

India2Canada خدمات پیش از رسیدن
پروژه ای طراحی شده برای افرادی که هنوز در 
هندوستان زندگی می کنند و وضعیت آنها 
برای اقامت دائم تأیید شده است. اطالعات 

آنالین پیش از رسیدن، راهنمایی و آموزش 
برای سهولت گذار به زندگی در کشوری 

جدید و اسکان در محیطی جدید در آن ارائه 
می شود. 

پروژه سوری برای خانواده های پناهنده
این برنامه برای ارائه ی اسکان، استخدام و 
خدمات زبانی برای خانواده های پناهندگان 

طراحی شده است.
شرکت کنندگان از مرکز بازدید می کنند 
تا انگلیسی بیاموزند، اطالعاتی درباره ی 
جستجوی شغل کسب کنند و درباره ی 

فرهنگ محیط کار کانادا، استانداردهای 
اشتغال و حقوق و وظایف خود بیاموزند. 

خدمت گیران همچنین درباره ی کارگاه 
های موجود برای کمک به گذار ایشان 

به زندگی در کانادا نیز اطالع کسب می 
کنند، برای درک نامه های دریافتی از دولت 
و سایر بنگاه ها کمک دریافت سکونتی، 

اطالعاتی پیرامون خدمات سالمت موجود 
دریافت کرده و برای بسیاری از دیگر نیازهای 

سکناگزینی خود کمک دریافت می کنند.

پروژه های حمایت از اسکان پناهندگان
حمایت از طریق فعالیت های مختلفی در 

اختیار حامیان خصوصی و پناهندگان حتت 
حمایت خصوصی قرار می گیرد. این خدمات 

شامل این موارد است: کمک کامل در 
فرایند درخواست حمایت پناهندگان، برقراری 
ارتباط میان حامیان و پناهندگانی که در بی 

سی اقوامی دارند، استقبال از پناهندگان 
در فرودگاه، کمک به درک محیط به 

پناهندگان، ارائه ی شبکه سازی برای حامیان 
خصوصی و سایرین عالقه مند به حمایت از 
پناهندگان، و برقراری ارتباط میان پناهندگان 

و خدمات اجتماعی. 

برنامه ی ساملندان
برای شرکت کنندگان 55 ساله و مسن تر، 
این برنامه ساملندان مهاجر یا پناهنده را از 
طریق آموزش اطالعات، ارتباطات اجتماعی 

و مشارکت شهروندی توامنند می سازد. 
کمک اسکان فردی در زمینه های حقوق 

بازنشستگی ساملندان، مزایای دولتی، 
سالمت، اسکان، اقامت دائم، شهروندی، 

سالمت و زندگی با عزت ارائه می شود. 
کارگاه ها و برنامه های آموزشی و گردش 

های میدانی در جاذبه های محلی ارائه می 
شود. گاه گاه، این برنامه ممکن است کالس
 های مکامله ی انگلیسی، خطاطی، تای چی، 

هنر و صنایع دستی، عکاسی و آموزش 
گوشیهای همراه هوشمند/ رایانه برای 

ساملندان را نیز برگزار کند.

حرکت به جلو
این برنامه از طریق مدیریت جامع پرونده، 

امدادرسانی  همراهی، آشناسازی، اتصال و 
ترکیب خدمات مختلف، پرورش مهارت های 

زندگی و حمایت کاربردی، به تازه واردانی 
که برای اِسکان با مانع های چندگانه 
روبرو هستند خدمت می کند. برنامه 

ریزی جداگانه که به طور اختصاصی برای 
نوجوانان و جوانان (16 تا 28 ساله)  پناهنده 

و مهاجر تدوین می شود زیر عنوان حرکت 
 Moving Ahead به جلو، دویدن آزادانه

FreeRunning ارائه می شود. نشست های 
آشناسازی عالقه ها و منافع این گروه از 
جوانان را  هدف قرار می دهند و مراجعه 

کنندگان از طریق رویدادهای اجتماعی و 
فعالیت های تفریحی با یکدیگر در ارتباط 

قرار می گیرند. 

گروه های پشتیبانی امدادرسانی اجتماعی
تازه واردان به طور منظم گرد هم می آیند 
تا صحبت کنند، غذا بپزند، درباره ی منابع 
و برنامه های جدید اطالع کسب کنند، و 
در فعالیت های متعدد مراکز موزاییک و 

جامعه شرکت کنند. این گروه ها محیطی 
امن و گرم برای تازه واردان فراهم می آورند تا 

دوست بیابند، جتربیات خود را به اشتراک 
بگذارند، به منابع اجتماع دسترسی داشته 

باشند، درباره ی فرهنگ کانادا و جامعه ی 
ونکوور اطالع کسب کنند، و خوداتکایی را 

بیاموزند.



خدمات اسکان خدمات اسکان – مراکز

(SIP) برنامه ی اسکان و ادغام
این برنامه اطالعات و خدمات ارجاع و 

معرفی را به طور انفرادی ارائه می مناید. 
کارگاه های گروهی را درباره ی مسکن، 

آموزش و پرورش، رفت و آمد، بودجه بندی، 
شهروندی، مهارت های کاریابی، مزایای 

مراقبت از فرزند، بیمه ی خدمات پزشکی، 
مالیات بر درآمد، مدارک ضروری و غیره ارائه 

می کند. گروه های حمایتی مانند حلقه 
های گفتگو، حلقه های مادران، و باشگاه 

های جوانان نیز وجود دارد. تازه واردانی که به 
حمایت شدید و جامع نیاز دارند ممکن است 

برای کمک های بیشتر، مدیریت پرونده ی آن
 ها به برنامه ی Guided Pathways سپرده 
شود. این خدمات به زبان های: عربی، آذری، 
کانتونی، انگلیسی، فارسی، فرانسه، کره
 ای، کیروندی، کینیارواندا، کردی، ماندرین، 

اسپانیایی، سواحیلی، و تاگالوگ ارائه می 
شود.

IM.POWER.ED برای کارگران فصلی 
خارجی، دانش آموزان و شهروندان دارای 

تابعیت اکتسابی
شرکت کنندگان به جلسات آموزش زبان 

انگلیسی بدون برنامه ریزی، اطالعات اسکان 
و بازار کار و مشاوره ی حقوقی دسترسی 

دارند. کاربران همچنین می توانند در کارگاه
 ها، گروه های حمایتی و فعالیت های ارتباطی 

اجتماعی شرکت کنند.

مددکاران اِسکان در مدرسه ها
این برنامه به دانش آموزان تازه وارد ناحیه ی 
آموزش و پرورش نیو وست مینستر (ناحیه 
ی 40#) و خانواده های آنان کمک می کند 

تا خود را با زندگی و حتصیل در کانادا 
مطابقت دهند. به همین منظور کارگاه

 های آموزشی، خدمات فرد-به-فرد، آموزش 
رهبری به نوجوانان، فرصتهای کار داوطلبانه، 

گروههای ارشاد و حمایتی ارائه می مناید.

برنامه های مراکز ونکوور
راهنمایی اجتماعی در باره ی پیوندهای 

فرهنگی
IM.POWER.ED برای کارگران فصلی 

خارجی، دانش آموزان و شهروندان دارای 
تابعیت اکتسابی
مدافعه ی حقوقی

پروژه های حمایت از اسکان پناهندگان
برنامه ی اسکان و ادغام

برنامه ی ساملندان
1720 Grant St., 2nd floor 

Vancouver, BC V5L 2Y7 
تلفن: 9626 254 604  

فکس: 3932 254 604  

برنامه های مراکز برنابی
من تعلق دارم

IM.POWER.ED برای کارگران فصلی 
خارجی، دانش آموزان و شهروندان دارای 

تابعیت اکتسابی
برنامه ی ساملندان

برنامه ی اسکان و ادغام
5902 Kingsway 

Burnaby, BC V5J 1H2 
تلفن: 8214 438 604  

فکس: 8260 438 604  

IM.POWER.ED برای کارگران فصلی 
خارجی، دانش آموزان و شهروندان دارای 

تابعیت اکتسابی
برنامه ی ساملندان

برنامه ی اسکان و ادغام
2055 Rosser Ave. 

Burnaby, BC V5C 0H1 
تلفن: 3908 292 604  

برنامه ی اسکان و ادغام
Crystal Mall, 2nd floor 

4533 Kingsborough 
Burnaby, BC V5H 4V3 

تلفن: 8606 877 604 

حرکت به جلو
310–7155 Kingsway 

Burnaby, BC V5E 2V1 
تلفن: 4712 636 604  

فکس: 4743 636 604  

برنامه های موجود در نیو وست مینستر
برنامه ی اسکان و ادغام

مددکاران اسکان در مدرسه
District 40 (New Westminster)*

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

تلفن: 3722 522 604
* و به صورت در محل در متامی مدارس در 

روزهای مشخص.

برنامه های موجود در سوری
India2Canada خدمات پیش از رسیدن

برنامه ی اسکان و ادغام
پروژه ی سوری برای خانواده های پناهنده

200A-7134 King George Blvd. 
Surrey, BC V3W 5A3 
تلفن: 9334 591 778  

فکس: 9390 591 778  

settlement@mosaicbc.org :ایمیل پرسشی دارید؟
mosaicbc.org/services/settlement



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

ما می توانیم در موارد زیر به 
شما کمک کنیم:
• یادگیری زبان انگلیسی

• کاریابی
• انطباق با زندگی در کانادا

• حمایت خانوادگی
• ترجمه شفاهی و کتبی

آیا به تازگی 
به کانادا آمده اید؟

بیش از 40 سال توامنندسازی تازه واردان به منظور مشارکت کامل آنان در جامعه ی کانادا.

موزاییک یک سازمان غیر انتفاعی 
است که دارای دفاتری در شهرهای 

ونکوور، برنابی، نورث ونکوور، نیو وست مینستر، 
ترای-سیتیز، سوری و لنگلی می باشد.

موزاییک از سال 1976به منظور تقویت جوامع از طریق 
کوشندگی برای ایجاد تغییرات مثبت و حمایت از تازه واردان 

برای ایجاد یک زندگی جدید در کانادا مشغول فعالیت بوده است.

بخشی از تأمین مالی  توسط:

© MOSAIC Vancouver, Oct. 2016
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