CHÚNG TÔI XIN
TỰ GIỚI THIỆU!

MOSAIC

CÁC ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG
Nhân viên đến nhà hỗ trợ
gia đình trợ giúp từ:

Building Blocks Vancouver tích cực phục
vụ cho trung bình là 130 gia đình mỗi
tháng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ độc
nhất dài hạn.
Toán chúng tôi gồm:
• các nhân viên đến nhà
hỗ trợ gia đình;
• các y tá sức khỏe công cộng;
• các tham vấn viên công
tác xã hội; và
• một quản lý chương trình

QUÝ VỊ CÓ THỂ TỰ ĐẾN

MOSAIC
1720 Grant Street
Vancouver
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Neighbourhood
House
South Vancouver
Neighbourhood
House

Chương Trình

Mount Pleasant
Neighbourhood House
800 East Broadway
Vancouver

building blocks
vancouver

South Vancouver
Neighbourhood House
6470 Victoria Drive
Vancouver

Đồng hợp tác với các cơ quan sau đây:

CHƯƠNG TRÌNH
BUILDING BLOCKS
MIỄN PHÍ, TỰ NGUYỆN,
VÀ KÍN ĐÁO.

MOSAIC is accredited by CARF
(the Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities).
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H Ơ N 3 0 N Ă M GIAO Q U Y Ề N C H O
DI DÂN VÀ NGƯỜI TỴ NẠN ĐỂ GIÚP XÂY
DỰNG MỘT CỘNG ĐỒNG TỐT ĐẸP HƠN

BUILDING BLOCKS LÀ GÌ?
Building Blocks Vancouver của MOSAIC là
một chương trình hỗ trợ cha mẹ nuôi dạy
con cái tại gia dành cho các bậc cha mẹ
mới có con lần đầu để phát triển trẻ em
khỏe mạnh và nâng cao sinh hoạt gia đình.
Mục đích của chúng tôi là đáp ứng các
nhu cầu của gia đình bằng cách liên tục
cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể được –
cho đến khi họ nuôi dạy con cái phát triển
dễ dàng hoặc khi con đầu lòng của họ
được năm tuổi.
Các nhân viên đến nhà hỗ trợ gia đình của
Building Block có kinh nghiệm và nói thông
thạo các thứ tiếng sau:
Quảng Đông
Anh
Ấn
Tagalog
Phổ Thông

Triều Tiên
Tây Ban Nha
Punjabi
Việt
Urdu

CÁC NHÂN VIÊN ĐẾN
NHÀ HỖ TRỢ GIA ĐÌNH CÓ
KINH NGHIỆM VÀ THÂN
THIỆN CỦA CHÚNG TÔI SẼ
GIÚP QUÝ VỊ TRONG SUỐT
TIẾN TRÌNH NÀY!

TRƯỚC KHI GIỚI THIỆU, XIN
XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ SAU:
Trường hợp người này có phải là
lần đầu tiên có con hay không?
Tuổi của em bé có dưới sáu
tháng hay không?
Gia đình này có sống tại
Vancouver hay không?
Gia đình này có ưng thuận cho
giới thiệu hay không?
Gia đình này có lợi khi có nhân viên
đến nhà hỗ trợ gia đình hay không?

MOSAIC HÃNH DIỆN CUNG
CẤP CHƯƠNG TRÌNH
BUILDING BLOCKS
“Quý vị thật tử tế, thông
cảm, hiểu biết và
nồng nhiệt... Tôi hết
sức hy vọng chương
trình Building Blocks
này sẽ được tiếp tục
trong nhiều năm tới”
— Gia đình đã từng được Building Blocks hỗ trợ

GIỚI THIỆU
Nếu gia đình hoặc cá nhân hội đủ tiêu
chuẩn, hãy liên lạc với chương trình
Building Blocks Vancouver của MOSAIC.
Xin lưu ý rằng khi giới thiệu thì không
có nghĩa là một nhân viên đến nhà hỗ
trợ gia đình sẽ tự động được chỉ định.
Chúng tôi sẽ giúp gia đình đó tìm các
nguồn hỗ trợ/giới thiệu khác nếu họ
không thích hợp cho chương trình này.
Mẫu đơn giới thiệu có để trên mạng tại:
http://www.mosaicbc.com/familyprograms/parents/building-blocksvancouver*

Hoặc liên lạc với chúng tôi bằng:
Điện Thoại:
604-254-9626
hoặc
Fax:
604-254-9636
*Có thể fax mẫu đơn đã điền.

