
ميكنك إجيادنا يف املواقع التالية:
مكتب فانكوفر

1720 Grant Street, 2nd floor
Vancouver, V5L 2Y7

604 254 9626
من اإلثنني إىل اجلمعة: 9 صباحاً إىل 5 عصراً 

مكتب برنابي
5902 Kingsway

Burnaby, V5J 1H2
604 438 8214

من اإلثنني إىل اجلمعة: 9 صباحاً إىل 5 عصراً 

 كريستال مول
موقع مركز سي سي إم

4533 Kingsborough, 2nd floor
Burnaby, V5H 4V3

604 877 8606
أيام اخلميس واجلمعة من 9 صباحاً إىل 5 عصرًا

مجعية فريزر سايد خلدمات اجملتمع 
519 7th Street, 2nd floor

New Westminster, V3M 6A7
3722 522 604 الرقم الداخلي 155

من اإلثنني إىل اجلمعة: 9 صباحاً إىل 5 عصراً 

 برامج 
اإلستقرار والتوطني

طريقك إىل املواطنة

خربة أكثر من 35 سنة يف جمال تقوية املهاجرين 
أفضل جمتمع  بناء  يف  للمساعدة  والالجئني 

ماهي موزاييك؟
 موزاييك هي مجعية متعددة اللغات 

ال تستهدف الربح مكرسة ملساعدة الالجئني 
واملهاجرين يف األمور اليت تتعلق بتوطينهم وإندماجهم 

يف اجملتمع. تساعد مجعية موزاييك من خالل خدمات 
وبرامج متنوعة على مساعدة مراجعيها يف املشاركة 
الكاملة والفعالة يف اجملتمع الكندي. منذ تأسيسها 

قبل أكثر من 35 سنة، أصبحت موزاييك إحدى أكرب 
 اجلمعيات اليت ختدم املهاجرين 

يف منطقة لور مينالند. 

الربامج التوظيفية
604 708 9300 

employmentprograms@mosaicbc.com

مراكز اللغة اإلجنليزية
604 684 8825

esl@mosaicbc.com

برامج األسرة
604 254 9626

familyprograms@mosaicbc.com

خدمات الرتمجة الشفوية
604 254 8022

interpretations@mosaicbc.com

اخلدمات التوطينية
604 254 9626

settlement@mosaicbc.com

خدمات الرتمجة الكتابية
604 254 0469

commercial@mosaicbc.com

www.mosaicbc.com
موزاييك هي إحدى اجلمعيات املساهمة يف يونايتد واي
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فانكوفر

برنابي

نيو ويستمنسرت



نقدم لكم معلومات عن:

السكن

الرعاية الصحية يف بريتش 
)MSP( كولومبيا

خدمات اللغة 
اإلجنليزية للكبار وحصص أخرى 

لتعلم اللغة اإلجنليزية

 الوظيفة، األعمال الصغرية 
و القروض الصغرية

القانون 
والضرائب واملنافع

املدارس يف كندا

الثقافة الكندية 
وحصص التحضري إلختبار احلصول 

على اجلنسية

اللغات
يتحدث موظفوا اإلستقرار والتوطني يف مجعيتنا باللغات 

التالية:
اإلجنليزية

العربية
الكانتونية

الدارية
الفارسية
الفرنسية

الكناندي
الكينيارواندا
الكريوندي

الكورية
الكوردية
اللينغاال

املندرينية
الروسية

اإلسبانية
السواحلية
الفلبينية

الفيتنامية

شركاؤنا
يتم تقديم هذا الربنامج بالتعاون مع اجلمعيات التالية:

مركز سي سي إم يف كرستال مول  •
مركز اإلندماج للمهاجرين األفارقة  •

كوليج إجيوكاسونت  •
مجعية فريزر سايد خلدمات اجملتمع  •

الوكالة اليهودية خلدمات األسرة  •
مركز ريتش لصحة اجملتمع  •

واي إم سي أي  •

برنامج التوطني واإلستقرار
برنامج جماني متعدد اللغات للقادمني اجلدد إىل كندا. 

حنن نقدم اخلدمات إىل:
املقيمني الدائمني  •

الالجئني حسب اإلتفاقية  •
مقدمي الرعاية املقيمني يف املنازل  •

املتجنسني  •
طاليب اللجوء يف بريتش كولومبيا  •

ماذا ميكننا تقدميه لكم:
خدمات إستشارة وجهاً لوجه )ال يتم تقديم   •
النصيحة القانونية أو اإلستشارة اإلكلينيكية(

معلومات سريعة وخدمات إحالة  •

ورشات عمل توجيهية عن خدمات ومعلومات   •
اجملتمع

إحالة إىل اخلدمات  •

دورات تعليمية ومهارات حياتية  •

دعم "املسارات املوجهة"  •

•  برامج التوجيه الثقايف والتوجيه يف أماكن العمل

برامج التطوع  •

•  نشاطات كبار السن

التواصل مع اجملتمع  •

تعال إلينا أو إتصل بنا ألخذ موعد

حتدث مع أحد موظفي اإلستقرار 
والتوطني يف مجعيتنا. إطرح 

أسئلتك!

نستطيع مساعدتك يف اإلجابة 
عن أسئلتك وإحالتك إىل خدمات 

أخرى.

ميكن إجياد جدول مبواعيد ورشات 
العمل واملناسبات يف الرابط التالي:

www.mosaicbc.com/ 
settlement-services

خدماتنا جمانية وسرية للغاية


