
برامج متخصصة

 التواصل بعد
 الهجرة 

ما هي جمعية موزاييك؟

موزاييك هي جمعية متعددة اللغات ال تستهدف الربح 
مكرسة ملساعدة الالجئني واملهاجرين يف األمور التي 

تتعلق بتوطينهم وإندماجهم. تساعد جمعية موزاييك 
من خالل خدمات وبرامج متنوعة عىل مساعدة زبائنها 

يف املشاركة الكاملة والفعالة يف املجتمع الكندي.  
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Moving Ahead [Arabic]

Highgate Village 

310 - 7155 Kingsway

Burnaby, BC 

V5E 2V1

604 636 4712

خربة أكرث من 35 سنة يف مجال تقوية املهاجرين 
أفضل مجتمع  بناء  يف  للمساعدة  والالجئني 

بتقديم  موزاييك  تقوم  قيادية،  كوكالة 
للمشاركني  الهجرة  بعد  التواصل  برنامج 

برنايب ونيو ويستمنسرت وذلك يف مقرنا  يف 
الواقع يف:

Highgate Village
#310–7155 Kingsway

Burnaby, B.C. V5E 2V1
هاتف: 4712 636 604
فاكس: 4743 636 604

www.mosaicbc.com

بعد  التواصل  لربنامج  الثاين  املقر  يقع 
التالية: الرشيكة  الوكالة  يف  الهجرة 

Burnaby Family Life 
Institute

6140 McKercher Avenue
Burnaby, B.C. V5H 4W1

هاتف: 2205 659 604
فاكس: 7910 299 604

www.burnabyfamilylife.org

يف  واملهاجرين  الالجئني  يخدم  برنامج 
برنايب ونيو ويستمنسرت من ذوي الحاالت 
صعوبات  من  يعانون  والذين  الخاصة 
وتوطينهم إستقرارهم  يف  متعددة 



أهلية القبول

يرحب برنامج التواصل بعد الهجرة بالالجئني 
واملهاجرين الذين:

لديهم معرفة وخربة قليلة عن الحياة يف كندا  

تتوفر فيهم متطلبات خاصة بالهجرة  

ميرون مبواقف حياتية صعبة  

يعانون من صعوبات وأزمات معينة  

التقييم  عملية  يف  املشاركة  املتقدمني  من  يتطلب 
سيتم  الهجرة.  بعد  التواصل  لربنامج  تأهلهم  لتحديد 

املتطلبات  فيهم  تتوفر  ال  الذين  األشخاص  إحالة 
الرضورية للقبول إىل خدمات بديلة أخرى يف 

املحيل.  املجتمع 

اللغات:

خدمات التواصل بعد الهجرة التي تقدمها موزاييك يف 
برنايب ونيو ويستمنسرت يتم تقدميها باللغات التالية:

األمهرية   

العربية  

الدارية  

الفارسية  

الفرنسية  

الكنيارواندية  

الكريوندية  

الكوردية  

اللنكالية  

النوبة  

البشتونية  

الروسية  

السواحلية  

التكرينية  

الهندية/األردية  

اإلنجليزية  

 تواصل بعد الهجرة 
)Moving Ahead(

برنامج  الهجرة يف موزاييك هو  برنامج تواصل بعد 
الخدمات  لتقديم  منوذجية  تعاونية  طريقة  يستخدم 

من صعوبات  يعانون  الذين  واملهاجرين  لالجئني 
الربنامج  هذا  يتميز  إستقرارهم.  أثناء  متعددة 
بقضايا  اإلهتامم  عىل  ويركز  وتكامله  بشموله 

)الزبائن(. املراجعني 

خدمات الدعم املقدمة من برنامج التواصل بعد 
الهجرة إىل مجموعات القادمني الجدد من خالل 

جهود التوعية يف املجتمع املحيل وزيارتهم يف منازلهم 
تشمل عىل ما ييل:

تقييم إحتياجات املراجعني ووضع خطة لتلبيتها  

تعيني موظف لكل مراجع )زبون( إلدارة قضيته  

تقديم دعم إجتامعي وعاطفي  

تقديم معلومات وإستشارة يف مجال التوطني  

تنمية اللغة اإلنجليزية وتطوير القدرات الرضورية   
للحياة يف كندا

ورشات عمل للتدريب عىل اإلستعداد للعمل  

تقديم مساعدات ميدانية  

تقديم املساندة للحصول عىل الخدمات  

خدمات متخصصة للناشئني والشباب  

 

التواصل للناشئني والشباب 
 Moving Ahead(

)Freerunning

 )FreeRunning( برنامج التواصل للناشئني والشباب
هو جزء من برنامج التواصل بعد الهجرة يخدم الناشئني 

والشباب الذين ترتاوح أعامرهم من 16 إىل 28 سنة 
ويسكنون يف برنايب ونيو ويستمنسرت.

 )FreeRunning( برنامج التواصل للناشئني والشباب
هو برنامج يركز عىل اإلهتامم بقضايا املراجعني 
)الزبائن( ويقدم الخدمات لالجئني واملهاجرين 
الذين يواجهون صعوبات عديدة أثناء مرحلة 

إستقرارهم. يقوم برنامج التواصل للناشئني والشباب 
)FreeRunning( بتقوية الناشئني والشباب ليك 

يتواصلوا وينموا بطريقة تعتمد إىل املتعة واملرونة.  

يتم مساعدة الناشئني والشباب الذين يواجهون 
صعوبات أثناء عملية إستقرارهم من خالل تقديم 

الخدمات التالية:

تعيني موظف لكل مراجع )زبون( إلدارة قضيته   
جلسات جامعية حول مواضيع مهمة تتعلق   

باملهاجرين والالجئني الشباب

ورشات عمل للتدريب عىل اإلستعداد للعمل   
واملساعدة يف الحصول عىل وظيفة

فعاليات وأنشطة ثقافية  
التواصل مع املجتمع املحيل ومع شباب آخرين!  


