Về Mosaic

Chi Tiết Liên Lạc
Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình
Building Blocks Vancouver, xin gọi điện thoại cho
MOSAIC tại số: 604 254 9626 và xin nói chuyện
với phối hợp viên. Quý vị cũng có thể gọi điện
thoại để tự giới thiệu mình hoặc giới thiệu người
khác đến chương trình này.
Hãy đến trang này để lấy các mẫu giới thiệu:
https://www.mosaicbc.org/services/familychildren-youth/building-blocks-vancouver/
Nếu chương trình này không thích hợp, chúng tôi
có thể trợ giúp bằng cách tìm những nguồn trợ
giúp hoặc giới thiệu khác.

MOSAIC là một tổ chức bất vụ lợi và từ thiện có ghi
danh để phục vụ di dân và người mới đến từ năm
1976. Ngày nay, chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn
diện cho công dân Canada, người mới đến, người tị
nạn, di dân, và công nhân ngoại quốc làm việc tạm
thời tại nhiều địa điểm trong khắp vùng
Metro Vancouver.
Ngoài chương trình này,
MOSAIC còn cung cấp các dịch vụ sau đây:
Dịch Vụ cho Trẻ Em và Gia Đình
Chương Trình Việc Làm | Trung Tâm Anh Ngữ
Dịch Vụ Thông Dịch | Chương Trình Định Cư
Dịch Vụ Chuyên Biệt | Dịch Vụ Phiên Dịch

Building Blocks
Vancouver

Muốn biết chi tiết liên lạc, hoặc muốn tìm hiểu
thêm về các dịch vụ này, xin ghé đến chúng tôi tại:
www.mosaicbc.org hoặc gọi số 604.254.9626

@mosaicbc

Nhân Chứng
“Chương trình này đã thay đổi cuộc đời tôi
vì tôi trở nên tự tin hơn vào chính mình và
tôi biết cách đối phó với các tình huống và
khó khăn. Dù gia đình tôi ở xa, họ đã giúp
tôi nhiều. Tôi muốn cảm tạ quý vị … về các
dịch vụ cung cấp miễn phí – người được giúp
không cần phải trả tiền. Tôi thật sự biết ơn
chương trình này. Cám ơn quý vị rất nhiều –
cầu chúc tất cả mọi người được an lành.”
- Christine – thân chủ trong chương
trình Building Blocks Vancouver
của MOSAIC và có một con
4 tuổi và một con 8 tháng

Chương trình này được Bộ Phát Triển Trẻ Em và
Gia Đình tài trợ

Đồng hợp tác với Vancouver Coastal Health
©MOSAIC August 2017 [Vietnamese]

Giúp người mới đến tham gia trọn vẹn
vào xã hội Canada trong hơn 40 năm qua

Building Blocks
là gì?
Building Blocks Vancouver của MOSAIC là một
chương trình can thiệp sớm để yểm trợ tại gia
cho cha mẹ mới có con lần đầu và dễ gặp rủi ro,
để giúp phát triển tuổi thơ khỏe mạnh và nâng
cao hiệu quả sinh sống của gia đình.
Các bậc cha mẹ trong chương trình này được chỉ
định một “nhân viên thăm nhà” của MOSAIC để
đến thăm nhà quý vị khoảng mỗi tuần một lần
để giải quyết thắc mắc và lo ngại và cố vấn về
việc nuôi dạy con cái.

Về chương trình này
Nếu quý vị cảm thấy lo âu hoặc đơn độc, vì cha
mẹ mới có con thường bị cô lập với hệ thống yểm
trợ vủa quý vị, chúng tôi có thể giúp. Toán y tá,
nhân viên xã hội và nhân viên chương trình của
MOSAIC sẽ đến nhà quý vị để:
• Theo

dõi sức khỏe và mức phát triển
của em bé
• Giải

đáp thắc mắc về vấn đề ăn uống
(cho bú sữa mẹ / bú bình / thức ăn đặc)
• Thông tin về việc huấn luyện đi vệ sinh
• Thông

tin về các giai đoạn phát triển
của trẻ em
• Nói về các bữa ăn lành mạnh
• Góp

ý về cách chơi và sinh hoạt với
con quý vị
• Nói

về cách áp dụng kỷ luật thích hợp
với trẻ
• Cho

biết cách chuẩn bị con quý vị để
vào lớp vườn trẻ / Mẫu Giáo
• Số
 lần đến nhà sẽ tùy theo các nhu
cầu và hoàn cảnh của mỗi gia đình

Các ngôn ngữ
được trợ giúp

Ai hội đủ điều kiện?
Building Blocks chỉ làm việc với các bậc cha mẹ
mới có con lần đầu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ
cho cha mẹ cư ngụ tại Vancouver sắp có con
đầu lòng hoặc đang có con dưới 6 tháng.
Các dịch vụ của chương trình có thể bắt đầu
ngay từ tam cá nguyệt thứ ba của thai kỳ, hoặc
bất cứ lúc nào trước khi em bé được 6 tháng.
Các dịch vụ có thể được tiếp tục cung cấp cho
đến khi trẻ đi học Mẫu Giáo nếu cần.
Building Blocks Vancouver đang phục vụ mỗi
tháng trung bình 120 gia đình tại Vancouver và
cung cấp dịch vụ trợ giúp dài hạn độc nhất.
Toán nhân viên của chúng tôi gồm:
• Nhân viên đến nhà trợ giúp gia đình
• Y tá sức khỏe công cộng
• Nhân viên xã hội
• Phối hợp viên chương trình

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trợ giúp của Building Blocks
bằng tiếng Quảng Đông, Anh, Ấn, Tagalog, Việt Urdu,
Triều Tiên, Tây Ban Nha, Punjabi, Tamil và Phổ Thông.

Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số 604.254.9626 và xin nói chuyện với một phối hợp viên.

