
خصوصی پروګرامونه
د مخ په وړاندي یا 

 )MOVING AHEAD(
پروګرام 

موزاییک څه دی؟
موزاییک یوه ګڼ ژبی او غیر انتفاعي اداره 

دی چی مهاجرینو او کډوالو سره په ځائکیدلو 
او د میشته کیدلو په اړټیاوو کښی مرستی 

کوی. د بیال بیلو پروګرامونو له الری 
موزاییک مراجعه کوونکو سره د کاناډا په 

ټولنه کښي د بشپر ګډون کولو آسانتیاوی 
برابروی. 

کوچنیانو او کورنیو پروګرامونه
604 254 9626

childfamily@mosaicbc.com

د روزګار لټولو پروګرامونه
604 254 0244

employmentprograms@mosaicbc.com

دانګلیسی ژبی پروګرامونه
604 684 8825

linc@mosaicbc.com

د تشریح خدمات
604 254 8022

interpretations@mosaicbc.com

دځایکیدلو پروګرامونه
604 254 9626

settlement@mosaicbc.com

خصوصی پروګرامونه
604 254 9626

specializedservices@mosaicbc.com

ژباړی پروګرامونه
604 254 0469

commercial@mosaicbc.com
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©MOSAIC October 2014 Printed: 12/14

Moving Ahead [Pashtu]

Highgate Village 

310 - 7155 Kingsway

Burnaby, BC 

V5E 2V1

604 636 4712

د تیرو 35 کالو نه مهاجرو او پناه ګیرو ته 
دا توان ورکوی چه یوه ښه ټولنه جوړه کړی

 Moving Ahead موزایک د 
د ځانګړی خدمتونو مخکښه اداره 

ده چی مهاجرینواو کډوالو لپاره هر 
اړخیز او بشپرخدمتونه د برنابی او 
نیوویسټمنسټر ښارو کی د الندینی 

پتی نه وړاندی کوی.

زمونږدفتر
Highgate Village

#310–7155 Kingsway
Burnaby, B.C. V5E 2V1

ټیلفون: 4712 636 604
فاکس: 4743 636 604

www.mosaicbc.com

پته:  بله 
د Moving Ahead خدمتونه 

زمونږ د ملګری اداری له خواه 
الندینی پتی نه هم وړاندی کیږی.

Burnaby Family Life Institute
6140 McKercher Avenue
Burnaby, B.C. V5H 4W1

ټیلفون: 2205 659 604
فاکس: 7910 299 604

www.burnabyfamilylife.org

خدمت  کډوالو  او  مهاجرینو  هغو  د 
او  ګډیدو  کښي  ټولنه  په  چي  کوی 
میشته کیدو کښي څرګند ضرورتونه 

او مهم بندیزونه لری.



وړتیا
 )Moving Ahead( مخ په وړاندي پروګرام یا

هغو مهاجرینو او کډوالو لپاره دي چي:
د کاناډا د ژوند تجربه او معلومات نلری  

د مهاجرت مشخص وضعیت لری  
نغښتی او پیچلی ژوند حالت لری  
ستونزوسره الس په ګریبان وی  

Moving Ahead پروګرام کښی شمولیت لپاره 
عارضانوته پکار دی چی د وړتیا تخمینی 

څیړنی کښي برخه واخلی- څوک چی په دی 
معیارونو برابر نه وی هغوئ به د ټولنی نورو 

خدماتو ته لیږدول کیږی. 

ژبي:
مخ په وړاندي یا )Moving Ahead( د 

موزایک له خوا په الندینوژبو کښي وړاندي 
کیږی:

امهارک  
عربی  
دری  

فارسی  
فرانسوی  
کنیارونډا  
کیرونډی  

کردستانی  

لنګاال  
نوبا  

پښتو  
روسی  

سواهیلی  
ټیګرنیا  

اردو/هندی  
انګلیسی  

MOVING AHEAD

 Moving( دموزاییک مخ په وړاندی یا
Ahead( پروګرام د عملی او جامع پروګرامو 

نو له الری د هغو مهاجرو او کډوالوخدمت 
کوی چي په کاناډا کښی میشته کیدلو کښی د 

ستونزو سره مخامخ وی. 

دا پروګرام هغوکسانوته چي په کاناډا کښی نوی 
دی او ټولنی نه ګوښه دی، پاملرنه کوی - د دی 
پروګرام مرستی په دفتر کښی د ننہ او دفتر نه 

بهروړاندی کیږی. 

په شرائطو برابرمهاجرینو او کډوالو ته 
الندینی خدمتونه وړاندی کیږی:

  د اړ تیاوو څیړنه او ورته پالن جوړول

د ځانګرو اړتیاوو سمبالښت  

ټولنیز او پارند مال تړ  

د میشته کیدلو مشوری او معلومات   
ورکول

دژوند د پاره ضروری مهارتونو او زده   
کړه کښی پراختیا

کار ته دتیاریدو او د کار لټولو برخه کی   
ګټوری مرستی

عملی مالتړ   

ځلمو او پیغلو لپاره ځانګړی خدمتونه  

 

 MOVING AHEAD 

 ځوانانو برخه یا 
FreeRunning

FreeRunning د ځوانانو برخه ده چی په 
برنبی او نیوویسټمنسټر کښی د هغو پیغلو او 
ځوانانو ته مرستی کوی چه عمر یی له 16 

تر 28 کلو وی. 
FreeRunning برخه د جامع او هر اړخیزو مرستو 

له الری هغو ځوانانو ته چی په میشته کیدوکښی 
ګڼی ستونزی او بندیزونه ولری، خدمت کوی.

FreeRunning ځلمو او پیغلو ته د ځایکیدو او پر 
مختګ توان ورکوی:

سمبالښت دوسیو    دځانګړو 
په غونډو کی د ځوانانواړاوغوره   

ورکول معلومات 
کار ته د تیارولوغونډی او د کار لټون   

مرستی
اخیستل  برخه  کښی  فعالیتونو  ټولنیزو   

اړیکی  او نورو ځوانانو سره  ټولنی   
جوړول


