
ارجاع به این برنامه می تواند توسط افراد 
زیر صورت بگیرد:

شما 	•
افراد	فامیل،	میزبان	ها	یا	دوستان 	•
سازمان	های	اجتماعی	یا	مدارس 	•

پلیس 	•
مددکاران	اجتماعی 	•

متخصصان	بهداشت 	•
برنامه	خدمات	قربانیان 	•

موزائیک چیست؟
موزائیک	سازمانی	است	چند	زبانه	و	غیر	انتفاعی	که	
خود	را	وقف	کمک	به	مهاجران	و	پناهنده	ها	و	نیازهای	
آنان	در	امر	اسکان	و	یکی	شدن	با	جامعه،	کرده	است.	

توسط	خدمات	و	برنامه	های	مختلف،	موزائیک	به	
ارباب	رجوع	خود	برای	تشریک	مساعی	کامل	آنها	در	

جامعه	کانادا	کمک	می	کند.	از	زمان	پیدایش	این	
سازمان،	بیش	از	35	سال	پیش،	موزائیک	به	یکی	از	
بزرگترین	سازمان	های	خدمات	مهاجران	در	منطقه	

لوئر	مین	لند	تبدیل	گشته	است.

EMPLOYMENT	PROGRAMS
برنامه	های	کاریابی

604	254	0244	 employmentprograms@mosaicbc.com

ENGLISH	LANGUAGE	CENTRES
مراکز	زبان	انگلیسی

604	684	8825	 esl@mosaicbc.com

FAMILY	PROGRAMS
برنامه	های	خانواده	

604	254	9626	 familyprogram@mosaicbc.com

INTERPRETATION	SERVICES
خدمات	ترجمه	)شفاهی(

604	254	8022	 interpretation@mosaicbc.com

SETTLEMENT	SERVICES
خدمات	مخصوص	اسکان

604	254	9626	 settlement@mosaicbc.com

TRANSLATION	SERVICES
خدمات	ترجمه	)کتبی(

604	254	0469	 commercial@mosaicbc.com

برنامه های خانواده موزائیک
برمانه	های	خانواده	موزائیک	برای	کمک	به	خانواده	
های	مهاجر	و	پناهنده	در	امر	ساخت	روابط	سالم	
و	پایه	ای	قدرمتند	در	طی	مراحل	اسکان	و	تشریک	

مساعی	کامل	آنها	در	جامعه	کانادا،	خدمات	خود	را	
ارائه	می	دهد.

متاس:
Multicultural	Victim	Services	Program

برنامه	چند	زبانه	خدمات	مخصوص	قربانیان	
دوشنبه	تا	جمعه

9	صبح	تا	5	بعد	از	ظهر

تأمین	مالی	توسط	وزارت	دادگستری

سایر	منابع:
VictimLink	1	800	563	0808

برای	اطالعات	بیشتر،	از	وبسایت	زیر	دیدن	کنید:

W W W . M O S A I C B C . C O M

طرح	جلد	از:
شیال	نورگیت

بازتولید	با	اجازه	ی	هنرمند

Family Programs MVSP [Persian]
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برنامه چند زبانه 
خدمات مخصوص 
قربانیان 

بیش	از	35	سال	فعالیت	برای	ادغام	مهاجران	
و	پناهندگان	به	منظور	ایجاد	جامعه	ای	بهتر
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این خدمات اجتماعی  تخصصی معتقد است که 
 هر جنبه زندگی – بدنی، روحی، معنوی و مالی – 

 در هنگامی که شخص قربانی عملی جنائی 
می شود، حتت تاثیر قرار می گیرد. خشونت فقط 

به اشخاص صدمه منی زند، بلکه به متامی ما 
بعنوان جامعه آسیب می زند.

آیا شما قربانی عمل جنائی شده اید؟
برنامه	ی	خدمات	چندفرهنگی	مخصوص	بزه	دیدگان	

)قربانیان(،	خدمات	رایگان	و	محرمانه	ای	را	به	
مهاجران،	پناهندگان	و	تازه	واردان،	از	هر	جنسیت	و	

پیشینه	ای،	عرضه	می	مناید.	این	برنامه	شامل	متامی	
قربانیان	جنایات	در	ونکوور	می	گردد.

شما در حاالت زیر می توانید قربانی یک عمل 
جنائی باشید:

پول	یا	لوازم	شخصی	شما	دزدیده	شده	است. 	•
توسط	شیئ	یا	اسلحه	ای	آسیب	دیده	باشید. 	•

بصورت	ناخواسته	یا	نادرست	جنسی	ملس	شده	 	•
باشید.

توسط	شخصی	غریبه	یا	شخصی	که	شما	 	•
می	شناسید،	مورد	اذیت	قرار	گرفته	یا	دنبال	
شده	باشید	یا	بصورت	مخفی	تعقیب	شوید.
کسی	به	شما	بگوید	که	پلیس	شما	را	باور	 	•

نخواهد	کرد	یا	به	شما	کمک	منی	کند.
توسط	شخصی	غریبه	یا	شخصی	که	شما	 	•
می	شناسید	)همسر،	دوست	پسر،	هم	اتاقی،	

دوست	یا	معلم(،	مورد	تهاجم	قرار	گرفته،	کتک	
یا	مشت	خورده	باشید.

مورد آزار قرار گرفنت در طی یک رابطه نیز یک عمل 
جنائی می باشد. شما در حاالت زیر می توانید 

قربانی یک عمل جنائی باشید:

از	حالت	عصبی	یا	عصبانیت	همسر،	دوست	 	•
پسر	یا	معشوق	خود	هراسناک	هستید.

در	مورد	نحوه	خرج	کردن	پول	یا	محل	اشتغال	 	•
حتت	کنترل	قرار	بگیرید.

اجازه	دیدن	اقوام،	دوستان	یا	هر	کس	دیگری	که	 	•
می	تواند	به	شما	کمک	کند	را	ندارید.

تهدید	شده	اید	که	بچه	هایتان	از	شما	گرفته	 	•
خواهد	شد	یا	به	کشورتان	برده	خواهند	شد.

تهدید	شده	اید	که	به	کشورتان	اجباراً	 	•
برگردانده	خواهید	شد	)دیپورت(	یا	پروسه	

اسپانسرشیپ	)قرارداد	حمایتی(	شما	متوقف	
می	شود.	

برنامه چند زبانه خدمات مخصوص قربانیان 
برای شما چه می تواند اجنام دهد؟

ما	خدمات	خود	را	به	قربانیان	اعمال	جنائی	به	زبان	
های	مختلف،	با	در	نظر	گرفنت	حساسیت	های	

فرهنگی	بدون	توجه	به	اینکه	پلیس	در	ماجرا	داخل	
شده	است	یا	نه،	ارائه	می	دهیم.	کارمندان	ما	با	ارائه	
خدمات	زیر	به	قربانیان	متامی	اعمال	جنائی	یا	آسیب	

های	روحی	کمک	می	کنند:

کمک های احساسی

ما	به	شما	گوش	فرا	داده	و	در	حل	مشکالت	شما	در	
رابطه	با	درد،	رجن	و	آسیب	های	روحی	کمک	خواهیم	کرد.

اطالعات عمومی

ما	به	شما	کمک	می	کنیم	تا	بتوانید	در	مورد	
اقدامات	بعدی،	سالمتی،	امنیت،	کمک	حقوقی،	

کمک	مالی،	اسکان	اضطراری،	مهد	کودک	و	دیگر	
منابع	موجود	در	جامعه	خود	اطالعات	بدست	بیاورید.

ما	به	شما	کمک	می	کنیم	تا	طرحی	امنیتی	بوجود	
آورده	و	در	صورت	متایلتان	با	پلیس	متاس	گرفته	شود.

کمک واقعی
ما	به	شما	کمک	می	کنیم	تا	فرم	های	الزم	را	
پرکرده،	درخواست	ها	و	نامه	های	مورد	نیاز	را	

	Victim	Impact	مخصوص	فرم	)شامل	بنویسید
	Crime	Victim	برنامه	برای	الزم	مدارک	و	)Statement

Program	Assistance	را	تکمیل	کنید.

اطالعات مربوط به عدالت

ما	اطالعات	الزم	در	مورد	اینکه	پلیس،	دادستانی	و	
قاضی	برای	شما	در	صورتیکه	بخواهید	عمل	جنائی	

	را	گزارش	دهید،	چه	خواهند	کرد	را	برایتان	فراهم	
می	کنیم.	ما	کمک	می	کنیم	که	متامی	اطالعات	

جدید	در	مورد	حتقیقات	پلیس	و	پرونده	دادگاه	را	
بدست	بیاورید	و	چنانچه	به	شما	در	دادگاه	برای	دادن	
شهادت	نیاز	باشد،	مطلع	شوید.	ما	همچنین	آگاهی	

الزم	در	مورد	حقوق	شما	بعنوان	یک	قربانی	را	در	
اختیار	شما	خواهیم	گذاشت.

همراهی کردن

ما	در	دادگاه،	اداره	پلیس،	دفاتر	کمک	حقوقی،	مراکز	
عدالت	خانوادگی	و	دیگر	مالقات	های	حقوقیتان،	
شما	را	همراهی	خواهیم	منود.	همراهی	دادگاهی	
همچنین	شامل	آشنائی	با	مراحل،	آداب	و	نحوه	

عملکرد	دادگاه	خواهد	بود.

کمک حقوقی

ما	به	منایندگی	از	شما	اقدامات	الزم	برای	دریافت	
خدمات	مورد	نیازتان	از	سازمان	های	اجتماعی	بعمل	

آوررده	و	در	امر	صحبت	با	محل	اشتغالتان،	پلیس،	
وکال،	دادستان،	مراکز	کمک	حقوقی	و	دفتر	کمک	

مالی،	یاری	خواهیم	رساند.	

ارجاعیات

ما	وضعیت	شما	را	بررسی	کرده	و	شما	را	به	دیگر	
سازمان	های	خدماتی	جامعه	که	مناسب	وضعیت	

شما	هستند،	ارجاع	خواهیم	داد.

برون	دفتری

ما	برای	اشخاص	و	گروه	های	اجتماع	در	مورد	
خشونت	علیه	زنان	شامل	اطالعاتی	برای	بررسی	
وضعیت	امنیتی	و	برنامه	ریزی،	دوره	آموزش	فراهم	

کرده	ایم.


