
مرکز تاره واردین 
برای اطفال و 

خانواده ها

 خدمات مستقر شدن یا اسکان 
)SETTLEMENT SERVICES( که تمرکزش 

بیشتر روی خدمات دوره ابتدایی کودکی است 
برای خانواده های تازه واردی است که به 

منطقه برنبی زندگی میکنند.

تجربه بیشتر از 35 سال کمک برای توانایی دادن به 
مهاجرین و پناهندگان در راه آبادی یک جامعه بهتر

موقعیت و ساعات کار

مرکز تاره واردین برای اطفال و خانواده 
ها در تقاطع ایدموندز / کنگزوی در برنبی 

موقعیت دارد
9:00 صبح - 4:30 عصر

خط وسیر شرق 

خط وسیر شرق 
# 106 ایستگاه میتروتون
# 129 ایستگاه میتروتون 

خط وسیرغرب 
# 106 ایستگاه نیوویست
# 129 ایستگاه ایدموندز 
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موزاییک چه است؟
موزاییک یک موسسه چند زبانه غیر انتفاعی 

است که تعهد کرده تا مهاجرین و پناهندگان را در 
برآوردن ضرورت های استقراری و الحاق شان 

با محیط کمک کند. از طریق برنامه ها و خدمات 
گوناگون خود مراجعین را کمک میکند تا در نظام 

اجتماعی کانادا کامالً سهیم شوند. 

برنامه های کودکان و خانواده 
604 254 9626

childfamily@mosaicbc.com

برنامه های کاریابی
604 254 0244

employmentprograms@mosaicbc.com

مراکز زبان انگلیسی
604 684 8825

linc@mosaicbc.com

خدمات ترجمه های شفاهی
604 254 8022

interpretations@mosaicbc.com

خدمات استقرار یا جاگزینی
604 254 9626

settlement@mosaicbc.com

خدمات ویژه یا تخصیص داده شده
 604 254 9626

specializedservices@mosaicbc.com 

خدمات ترجمه های کتبی
604 254 0469

commercial@mosaicbc.com

WWW.MOSAICBC.COM

7009 Kingsway 

Burnaby BC 

V5E 1E5

604 636 0120  

The newcomers’ centre for children and families [Dari]



خدمات محرمانه
اطاق پذیرایی )Welcoming Room( و   •

 )Newcomers’ Group( گروه تازه واردین
اطالعات و امکانات مباحثه در باره انکشاف 

مراحل ابتدایی کودکی, مشکالت صحی و 
مادر بودن و پدر بودن را در حالیکه اشتراک 

کنندگان را تشویق میکنند که مهارت زبان 
انگلیسی خود را تقویه کنند, فراهم میسازند.

فعالیت ها و جلسه های اطالعاتی برای والدین   •
آزمایش جامع و مکمل صحی, کلینیک های 
مربوط والدین و جلسه های مباحثات جمعی 

راجع به مراحل اولیه کودکی, صحت, تغذیه 
صحی, هنرمند بودن و هنر های دستی و 

ورزش را عرضه میکنند.

برنامه های جلسات اطالعاتی قبل از مکتب   •
)کودکستان( و آموزش مقدماتی ضرورت 

های انکشافی اطفال را حمایه کرده و آنها را 
برای برنامه های مکاتب عام و کودکستان 

آماده میسازند.
تدریس آشپزخانه غذا های اصلی صحی و غذا   •

های فرعی را تهیه کرده و اطالعات راجع 
به انتخاب غذا های صحی, قابل استطاعت و 

متنوع را در دسترس میگذارد.
برنامه کار های خیرخواهانه برای والدین   •

فرصت هایی را میسر میسازد که به اجتماع 
خود سهیم شده و مهارت های جدیدی را 

بیاموزند.

 شراکت

مرکز تاره واردین برای اطفال و خانواده ها یک 
بخشی از ابتکار سالهای اول پروژه امتحانی 

پناهندگان است که در شش کمیونیتی لوور مینلند 
)Lower Mainland( پیشبرده میشود. موزاییک 
رهبری آنرا به عهده دارد. این خدمات یا بوسیله 
سرمایه های مشترک تهیه میشود و/ یا حمایه و 

کمک از جانب :

Citizenship and Immigration 
Canada

Burnaby ECD Table
United Way of the Lower 

Mainland
Ministry of Children and Family 

Development 
)وزارت انکشاف کودکان و خانواده ها(

Fraser Health Authority
Burnaby School District #41
City of Burnaby: Parks, Recreation 

and Cultural Services and 
Burnaby Public Library

S.U.C.C.E.S.S.
Immigrant Services Society of BC, 

R.A.P.
Burnaby Family Life Institute
Burnaby Neighbourhood House
Family Services of Greater 

Vancouver

 مرکز تاره واردین 
برای اطفال و خانواده ها

مرکز تاره واردین برای اطفال و خانواده ها 
یک فضای خوشآیند و دوستانه و فامیلی برای 

مالقات و سرزدن والدین/مراقبت کنندگان و 
کودکان تازه وارد است. کارمندان مهربان اسکان 
)Settlement Workers( این مرکز که متخصص 

در حمایه و کمک از خانواده ها اند, کودکان و 
خانواده هایشانرا کمک میکنند که قابلیت شامل 
شدن در برنامه ها و خدمات عامه را در خود 
انکشاف بدهند. این مرکز یک فضای آرام و 

راحت را مهیا میسازد تا آنکه خانواده ها بتوانند 
مردمان جدیدی را مالقات کنند, حمایت شوند و 

اطالعاتی راجع به سالهای اولیه و منابع اجتماعی 
محلی که میتواند آنها را در استقرار شان به کانادا 

کمک کند حاصل کنند. 

چه کسی مستحق است؟
مرکز تازه واردین برای خانواده ها و کودکان, 
خانواده های پناهنده و مهاجری را که با مشکل 
مستقر شدن روبرو هستند و کودکان ازصفر تا 

شش ساله دارند و به برنبی زندگی میکنند خوش 
آمدید میگوید.


