
About this program
We offer family support services that are tailored to 
the needs of the Vancouver Vietnamese community. 
Our Vietnamese Family Support Program is offered 
to individuals or families.

Services are offered in English and Vietnamese.

What we can 
help with
Many families come to us wanting to learn new ways 
to deal with:

•  Relationship issues (parent / teen conflict, 
parenting concerns)

•  Life transitions (separation and divorce)
•  Psychological and emotional concerns (stress, 

grief, isolation)
•  Concerns about integrating into Canadian 

society

How the program 
can help
You can meet with program staff in a one-on-one, 
family and/or group setting to talk through your 
concerns, problems and challenges.

Through the support of the staff and / or group, the 
goal is to have:

• Increased well-being through emotional support
• Increased ability to cope with stress
• Improved communication skills
• Parenting support and resources
•  Information and referrals to other community 

resources

MOSAIC is a non-profit organization and registered 
charity serving immigrants and newcomers since 
1972. Today, we offer comprehensive services for 
Canadian citizens, newcomers, refugees, immigrants, 
and temporary foreign workers at multiple locations 
throughout Metro Vancouver.

In addition to this program, 
MOSAIC also offers the following:

Children and Family Programs 
Employment Programs | English Language Centres  

Interpretation Services | Settlement Programs 
Specialized Programs |  Translation Services

For contact information, or to find out 
more about these services, please visit us at: 

www.mosaicbc.org or call 604.254.9626

About MOSAIC Vietnamese Family 
Support Program

Empowering newcomers to fully participate 
in Canadian society for over 40 years

Contact Information
To receive support services, please contact us at:

604.254.9626 
and ask for the 

Vietnamese Family 
Support Program

This program is made possible through 
support from the City of Vancouver.
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Về chương trình này
Chúng tôi cung cấp dịch vụ yểm trợ gia đình dành 
riêng cho các nhu cầu của cộng đồng người Việt tại 
Vancouver.  Chương Trình Yểm Trợ Gia Đình Người 
Việt của chúng tôi được cung cấp cho cá nhân hoặc 
gia đình. 

Dịch vụ được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Chúng tôi có thể  
giúp về
Nhiều gia đinh đến nhờ chúng tôi là vì họ muốn học 
những cách mới để giải quyết:

•    Các khó khăn về mối liên hệ (mâu thuẫn giữa  
cha (mẹ)/con thiếu niên, lo ngại của cha mẹ)

•    Những giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc sống  
(ly thân và ly dị)

•    Lo ngại về tâm lý và cảm xúc (căng thẳng,  
đau buồn, cô lập)

•    Lo ngại về việc hội nhập vào xã hội Canada

Chương trình này có 
thể giúp như thế nào
Quý vị có thể gặp riêng một nhân viên cố vấn gia 
đình, trong môi trường gia đình và/hoặc nhóm để nói 
chuyện về các lo ngại, vấn đề và khó khăn của quý vị. 

Qua dịch vụ yểm trợ của nhân viên cố vấn và / hoặc 
nhóm, mục tiêu là:

•    Cải tiến an sinh bằng cách yểm trợ tinh thần
•    Gia tăng khả năng đối phó với căng thẳng
•    Cải tiến khả năng truyền thông
•    Yểm trợ nuôi dạy con cái và các nguồn tài 

nguyên trợ giúp
•    Thông tin và giới thiệu đến các nguồn tài  

nguyên trợ giúp khác trong cộng đồng

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

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

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

Chương Trình Yểm Trợ 
Gia Đình Người Việt

Chương trình này được Thành Phố Vancouver yểm trợ.

Chi Tiết Liên Lạc 
Muốn được cung cấp các dịch vụ yểm trợ,  

xin liên lạc với chúng tôi tại:

604.254.9626 
để xin nói chuyện với 

Chương Trình Yểm Trợ
Gia Đình Người Việt

http://www.mosaicbc.org

