
“பில்டிங் பிளாக்ஸ்” 
வான்கூவர்

“ம�ொசைக்” நிறுவனம் 1976 முதல் புதிதொக கனடொவிற்குக் 
குடியேறிேவரகள் நலனுக்கொக இேங்கும் ஒரு இலொப 

யநொக்க�ற்ற �ற்றும் பதிவு மையேபபடட அறக்கடடசை 
ஆகும். இன்று, நொங்கள் கயனடிே குடி�க்கள், புதிேதொக 

வநதவரகள், அகதிகள், புலம் மபேரநயதொர �ற்றும் 
தற்கொலிக அேல் நொடடுப பணிேொைரகள் ஆகியேொருக்கு 

ம�டயரொ வொன்கூவர நகரின் பல்யவறு இடங்கைில் 
பூரண�ொன யைசவகசை அைிக்கியறொம். 

இந்தத் ்திட்டத்து்டன், “ம�ாசைக்” நிறுவனம்  
கீழக்கண்ட ்திட்டங்கசளச் மையல்படுத்துகிறது: 

குழநசதகள் �ற்றும் குடும்பதத திடடங்கள் 
யவசலவொயபபுத திடடம் | ஆங்கில ம�ொழி நிசலேங்கள், 

ய�ல்விைக்கச் யைசவகள் | குடிேிருபபுத திடடங்கள், 
பிரததியேக யைசவகள் | ம�ொழிமபேரபபு யைசவகள். 

ம்தா்டர்புத் ்தகவல் மபற அல்்லது ம�லும் 
இச்மைசவகசளப் பறறி அறிந்தி்ட, www.mosaicbc.
org என்ற இசைய ்தளத்்தில் எங்கசளத் ம்தா்டர்பு 

மகாள்ளுங்கள் அல்்லது 604-254-9626 என்ற ம்தாச்ல 
மபைி எணைில் அசையுங்கள்.

“ம�ாசைக்” நிறுவனம் பறறி..

குழநசதகள் �ற்றும் குடும்ப வைரச்ைி 

அச�ச்ைகததொல் நிதியுதவி மபற்றது.

வொன்கூவர கடயலொரபபகுதி ஆயரொக்கிே 
நிறுவனததுடன் கூடடு முேற்ைி மகொண்டுள்ைது.

மதொடரபுக்கொன தகவல் 
“பில்டிங் பிைொக்ஸ்” பற்றி ய�லும் அறிநது 
மகொள்ை விரும்பினொல் தேவு மையது “ம�ொசைக்” 
நிறுவனததிற்கு 604-254-9626 என்ற மதொசல 
யபைி எண்ணில் ஒருங்கிசணபபொைருடன் யபை 
யவண்டும் என்று மைொல்லுங்கள். நீங்கள் உங்கசை 
திடடததிற்குள் யைரததுக்மகொள்ையவொ அல்லது யவறு 
ஒருவசர அதில் யைரக்கயவொ மதொசலயபைிேின் 
மூலம் மதொடரபு மகொள்ளுங்கள். 

பரிநதுசரக்கும் படிவங்கசைபமபற கீழக்கண்ட 
இசணே தைததில் மதொடரபு மகொள்ளுங்கள்.  
https://www.mosaicbc.org/services/family-
children-youth/building-blocks-vancouver/

இநத திடடம் மபொருதத�ற்றது என்றொல், 
நொங்கள் யவறு ஆதரவுகள் அல்லது உதவி மபற 
பரிநதுசரததல்கள் அைிதது உதவ முடியும். 
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நாறபது ஆணடுகளுக்கும் ம�்லாக பு்தி்தாக 
வந்தவர்கள் கமனடிய ைமூகத்்தில் பூரை�ாகப் 
பங்கு மகாள்ளப் பயிறைி அளிக்கும் நிறுவனம்.

நற்ைொன்றிதழ 
இநதத திடடம் என் வொழசவயே �ொற்றிேது. 
ஏமனனில் நொன் என்சனயே நம்ப ஆரம்பிதயதன். 
சூழநிசலகள் �ற்றும் பிரச்ைிசனகசை எபபடிக் 
சகேொளுவது என்று மதரிநது மகொண்யடன். 
எனது குடும்பததினர மதொசல தூரம் இருநதும் 
அவரகள் மபரு�ைவில் எனக்கு உதவினர. 
எல்லொவற்றிற்கொகவும் நொன் உங்களுக்கு நன்றி 
கூறுகியறன். அவரகள் அைிதத யைசவகள் 
எனக்கு இலவை�ொகக் கிசடததன. நீங்கள் எதுவும் 
அதற்கொகப பணம் மைலுதத யவண்டிேதில்சல. 
இநத திடடததிற்கு நொணம் உண்ச�ேியலயே 
நன்றியுசடவரொக இருக்கியறன். �ிக்க நன்றி - 
உங்கள் எல்யலொசரயும் ஆைீரவதிக்கியறன். 

-- கிறிஸ்டடின், வான்கூவர் நகரின் “ம�ாசைக்” 
நிறுவன “பில்டிங் பிளாக்ஸ்” வாடிக்சகயாளர் 
�றறும் எடடு �ா்தக் குைநச்த �றறும் நான்கு 

வயது பா்லர் பள்ளி �ாைவியின் ்தாய். 



திடடம் பற்றி.
.நீங்கள் முதன்முதலொகப மபற்யறொர ஆகி உங்கைது 
ஆதரவு அச�பபில் இருநது விலகி இருநதொயலொ 
தனிச�பபடுததபபடடதொகயவொ அல்லது 
கவசலபபடுவதொகயவொ உணரநதொல், உங்களுக்கு 
உதவி மையே நொங்கள் இருக்கியறொம். “ம�ொசைக்” 
நிறுவன தொதிேரகள், ைமூகப பணிேொைரகள் �ற்றும் 
திடடபபணிேொைரகள் உங்கள் மைொநத வடீடிற்யக 
வநது கீழக்கண்டவற்சறச் மையவர.

•  உங்கள் குழநசதேின் ஆயரொக்கிேம் �ற்றும் 
வைரச்ைிசேக் கண்கொணிததல் 

•  குழநசதக்குத தொயபபொல் ஊடடுதல், 
புடடிபபொல் புகடடுதல், திட உணவைிததல் 
பற்றி உங்கள் யகள்விகளுக்கு விசட அைிததல்

•  குழநசதக்கு முசறேொக �லங்கழிக்கப பேிற்ைி 
அைிததல் பற்றி மையதி அைிததல் 

•  குழநசதேின் வைரச்ைி நிசலகசைபபற்றிே 
மையதி அைிததல் 

•  ஆயரொக்கிே உணவுகள் பற்றி உசரேொடுதல், 
உங்கள் குழநசதயுடன் எபபடிபயபசுவது 

•  எபபடி விசைேொடுவது என்று யேொைசனகசை 
அைிததல் 

•  குழநசதேின் மபொருதத�ொன ஒழுக்கக் 
கடடுபபொடு பற்றி யபசுதல் 

•  உங்கள் குழநசதசே பொலர பள்ைிக்கு எபபடித 
தேொர படுததுவது என்பது பற்றிே மையதிசேப 
பகிரநது மகொள்ளுதல்

•  இததசகே வருசகபுரிதல்கள் குடுபததின் 
யதசவகள் �ற்றும் சூழநிசலகசை மபொறுதது 
நிரணேிக்கபபடும்

“பில்டிங் பிைொக்ஸ்” 
என்பது என்ன? 
வொன்கூவர நகரின் “ம�ொசைக்” நிறுவன “பில்டிங் 
பிைொக்ஸ்” முதன் முதலொகப மபற்யறொர 
ஆனவரகளுக்கு ஆரம்பததில் இருநயத அவரகைது 
வடீடியலயே மபற்யறொரொக ைிறநது விைங்க உதவி 
மையயும் நிறுவனம் ஆகும். அதன் மூலம் ஒரு 
ஆயரொக்கிே�ொன குழநசதபபருவ வைரச்ைிசே 
ய�ம்படுததவும், குடும்பம் நடததுவசத ைிறக்கச் 
மையேவும் முடியும். 

இததிடடததில் உள்ை மபற்யறொருக்கு ஒரு 
“ம�ொசைக்” நிறுவன “வடீடுக்கு வரும் ைநதிபபொைர” 
உங்கள் வடீடிற்கு வொரததிற்கு சு�ொர ஒருமுசற 
வநது உங்கைது யகள்விகளுக்கும் கவசலகளும் 
பதில் அைிபபதுடன் மபற்யறொரொக மைேல்படுவது 
எபபடி என்று ஆயலொைசன வழங்கவும் மையவொர. 

ேொர இததிடடததிற்குத 
தகுதிேொனவரகள்?
பில்டிங் பிைொக்ஸ் நிறுவனம் முதன் முசறேொகப 
மபற்யறொர ஆக உள்ைவரகளுடன் �டடும் 
பணிபுரியும். வொன்கூவர நகரில் உள்ை 
மபற்யறொர தங்கைது முதல் குழநசதசே 
எதிரபொரபபவரகைொகயவொ அல்லது ஆறு 
�ொதததிற்கும் கீழ வேதுள்ை குழநசதகள் 
உள்ைவரகைொகயவொ இருபபவரகளுக்கு நொங்கள் 
யைசவகள் புரிகியறொம். 

திடட யைசவகள் கரபப கொலததின் மூன்றொம் 
பகுதிேியலொ அல்லது குழநசதக்கு ஆறு 
�ொதததிற்குள் வேது இருநதொயலொ ஆரம்பிக்கும். 
யைசவகள் யவண்டும�ன்றொல் குழநசத பொலர 
பள்ைிேில் யைரும் வசர அைிக்கபபடும்.

பில்டிங் பிைொக்ஸ் வொன்கூவர நிறுவனம் 
ஒவமவொரு �ொதமும் ைரொைரிேொக 120 வொன்கூவர 
நகரக் குடும்பங்களுக்கு துடிபபொக யைசவ புரிகிறது. 
அது ஒரு தனிததுவம் வொயநத நீண்ட கொல ஆதரவு 
அைிக்கும் யைசவ ஆகும். 

எங்கைது குழுவில் உள்யைொர:
•  குடும்ப ஆதரவு அைிக்க இல்லததிற்கு வருசக 
புரியவொர 

•  மபொது நலத தொதிேர 
•  ைமூகப பணி ஆயலொைகரகள் 
•  திடட ஒருங்கிசணபபொைர 

நொங்கள் பில்டிங் பிைொக்ஸ் ஆதரசவ கொண்டனஸீ், 
ஆங்கிலம், இநதி, தகைொக், விேடநொ�ீஸ், உருது, 

மகொரிே, ஸ்பொனிஷ், பஞைொபி, த�ிழ, �ற்றும் 
�ொண்டரின் ம�ொழிகைில் அைிக்கியறொம்.

யைசவ அைிக்கபபடும் 

ம�ொழிகள் 

ம�்ல்திக விவரங்களுக்கு, ்தயவு மைய்து 604.254.9626 என்ற ம்தாச்லமபைி எணைில் அசைத்து ஒருங்கிசைப்பாளரு்டன் உசரயா்டக் மகளுங்கள்.


