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Chương Trình 
Wraparound
Thanh thiếu niên thuộc giới thiểu số ngoài mặt, 
gồm cả người mới đến, có thể phải vật lộn với 
các khó khăn như không còn biết mình là ai, kỳ 
thị, cô lập xã hội, hiếp đáp, các mối liên hệ không 
lành mạnh với gia đình và trở ngại ngôn ngữ. Các 
khó khăn này có thể đưa đến việc thanh thiếu 
niên có các hành vi nhiều rủi ro như bỏ học, lạm 
dụng ma túy và rượu, có các hoạt động bất hợp 
pháp hoặc bị dụ dỗ gia nhập băng đảng.

Thanh thiếu niên tham gia tiến trình Wraparound 
dễ có các chọn lựa lành mạnh hơn khi các em:

• kết bạn với những em đồng trang lứa
• tham gia vào cộng đồng
• phát triển các khả năng thân thiện với xã hội
• tham gia các sinh hoạt tích cực
• gầy dựng lòng tự trọng
• kiểm soát cảm xúc

Chương Trình Wraparound yểm trợ toàn diện 
cho thanh thiếu niên dễ gặp rủi ro, 13-18 tuổi, 
cư ngụ tại vùng Nam và Đông Vancouver, nhằm 
nâng cao các ưu điểm và khả năng kiên trì của 
thanh thiếu niên để các em có thể đối phó với 
các khó khăn và căng thẳng.

Chi Tiết Liên Lạc
MOSAIC – Youth Centre 
201 - 5838 Fraser St., Vancouver, BC V5W 2Z5
Tel: 604 324 7979 | Fax: 604 324 4142
Email: wrap@mosaicbc.org
Thứ Hai đến Thứ Sáu 9:00 sáng - 5:00 chiều
(Nhân viên có thể làm việc theo giờ linh động ngoài giờ 
làm việc thường lệ để đáp ứng các nhu cầu của thanh 
thiếu niên và chương trình.)

Chương trình này được Trung Tâm Ngăn Ngừa  
Tội Ác Toàn Quốc, Bộ An Toàn Công Cộng,  

Canada đóng góp yểm trợ.

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

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



Các Dịch Vụ của 
Chương Trình 
Wraparound
Dùng một đường lối ngăn ngừa tội ác dựa trên 
bằng chứng theo mô hình Wraparound, chương 
trình này cung cấp các biện pháp yểm trợ riêng 
cho thanh thiếu niên dễ gặp rủi ro thuộc giới 
thiểu số ngoài mặt. Chương trình này có hai dạng 
cung cấp dịch vụ chính rõ rệt:

•  Dịch vụ cố vấn từng người với một nhân viên 
phụ trách thanh thiếu niên và cố vấn bệnh lý 
từng người

•  Yểm trợ của toán Wraparound, do các nhân 
viên phụ trách thanh thiếu niên cung cấp  
và gồm các nhân viên chuyên nghiệp và  
cộng đồng

Chương trình này gồm bốn giai đoạn dịch  
vụ rõ rệt:

Tham Gia
Một nhân viên phụ trách thanh thiếu niên thẩm 
định ban đầu và nhận định các nhu cầu của 
thanh thiếu niên, sau đó là phát triển một kế 
hoạch chăm sóc cá nhân gồm các mục tiêu ngắn 
và dài hạn.

Thanh thiếu niên có thể gặp rủi ro gồm:
•  trường học kém và chọn bạn không tốt
•  có hành vi tiêu cực về cảm xúc và thể chất
•  sử dụng chất kích thích sai lầm 
•  các vấn đề về sức khỏe tâm thần
•  hành vi bạo động
•  cô lập 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bằng tiếng Anh,  
Ấn, Punjabi, Tây Ban Nha, Tagalog,  

Bồ Đào Nha, Ả Rập và Nhật.

Các Ngôn Ngữ 
Sử Dụng

Phát Triển Toán Wraparound
Thanh thiếu niên và nhân viên phụ trách thanh 
thiếu niên sẽ thành lập một toán Wraparound, có 
thể gồm cả những người trong gia đình, bạn bè, 
nhân viên chuyên nghiệp và/hoặc nhân viên cộng 
đồng. Toán này sẽ cộng tác để soạn các kế hoạch 
hành động nhằm khuyến khích thanh thiếu niên 
thay đổi hành vi và quyết tâm đạt được các mục 
tiêu nhận định.

Thực Thi Kế Hoạch
Toán Wraparound gặp nhau thường kỳ để duyệt 
xét mức tiến bộ và điều chỉnh kế hoạch hành 
động khi cần. Nhân viên phụ trách thanh thiếu 
niên sẽ liên tục duyệt xét nhu cầu, theo dõi 
những trường hợp thành công và khó khăn, và 
yểm trợ cho thanh thiếu niên và gia đình em.

Chuyển Tiếp
Khi gần đạt đến các mục tiêu thì sẽ bắt đầu 
chuẩn bị chuyển tiếp ra khỏi chương trình. Nhân 
viên phụ trách thanh thiếu niên và thanh thiếu 
niên đó soạn một kế hoạch chuyển tiếp cá nhân 
gồm những nguồn tài nguyên giúp đối phó với 
các khó khăn trong tương lai có thể gặp.

Chương trình này cũng yểm trợ cho cha mẹ và 
những người chăm sóc chính khác của thanh 
thiếu niên.

Cách tham gia
Thanh thiếu niên thuộc giới thiểu số ngoài 
mặt, 13-18 tuổi cư ngụ tại vùng Đông hoặc 
Nam Vancouver có thể tự xin tham gia hoặc 
được những người sau đây giới thiệu tham gia 
chương trình:

• Nhân viên Khu Học Chánh Vancouver
•  Sở Cảnh Sát Vancouver, Nhân Viên Liên  

Lạc Học Đường
•  Các Nguồn Cung Cấp Dịch Vụ Cộng Đồng
•  Nhân Viên Xã Hội 
•  Cha mẹ và những người chăm sóc  

chính khác


