
نامج المتكامل  ال�ب
)Arabic( ية مرّخصة تخدم المهاجرين  موزاييك هي جمعية ال ربحية وجمعية خ�ي

، نقوم بتقديم  ي الوقت الحا�ض
ض الجدد منذ عام 1976. �ض والقادم�ي

ض  ض الجدد والالجئ�ي ض والقادم�ي ض الكندي�ي خدمات شاملة للمواطن�ي
ي كافة 

ة �ض ي مواقع عديدة منت�ش
ض �ض والمهاجرين والعمال االأجانب المؤقت�ي

و فانكوفر. أنحاء منطقة م�ت

نامج،   إضافة إىل هذا ال�ب
تقدم موزاييك الخدمات التالية:

 خدمات االأطفال واالأرسة
ية ض نجل�ي  برامج وظيفية | مراكز اللغة االإ

ستقرار جمة الفورية | برامج المساعدة عىل االإ  خدمات ال�ت
جمة التحريرية  خدمات متخصصة | خدمات ال�ت

تصال، أو لمعرفة المزيد عن هذه  للحصول عىل معلومات الإ
ي www.mosaicbc.org أو 

و�ن لك�ت الخدمات، يرجى زيارة موقعنا الإ
تصال عىل رقم الهاتف: 604.254.9626.  الإ

عن موزاييك

ن الجدد عىل  ن القادم�ي ي مجال تمك�ي
 أك�ث من 40 سنة �ن

ي المجتمع الكندي
المشاركة الفعالة �ن

mosaicbc@

نامج المتكامل ال�ب
ض  قد يواجه شباب االأقليات البارزة، ومن ضمنهم القادم�ي
نعزال  ، واالإ ض الجدد، تحديات مثل فقدان الهوية، والتمي�ي

جتماعي، والتنمر، والعالقات االأرسية غ�ي الصحية،  االإ
والحواجز اللغوية. وقد تؤدي هذه التحديات إىل إنتهاج 

الشباب سلوكيات محفوفة بالمخاطر مثل ترك المدرسة، 
ي أنشطة غ�ي 

نخراط �ض إدمان المخدرات والكحول، االإ
نضمام اىل العصابات.  وعة، أو أن يتم تجنيدهم لالإ م�ش

نامج المتكامل  ي ال�ب
من المرجح أن يتخذ الشباب المشاركون �ض

: خيارات صحيحة عندما يقومون بما يىلي
• التواصل مع أقرانهم

ي المجتمع المحىلي
•  المشاركة �ض

•  تنمية مهارات مواتية إجتماعياً 
ي أنشطة إيجابية 

•  المشاركة �ض
•  بناء الثقة بالنفس

•  تنظيم المشاعر

ض  نامج المتكامل دعماً شامالً للشباب المعرض�ي يقدم ال�ب
ض 13 و18 عام من سكان  اوح أعمارهم ب�ي للخطر، والذين ت�ت

ق فانكوفر، لتعزيز قوة الشباب ومرونتهم  جنوب ورسش
ي يواجهونها. 

للتعامل مع التحديات والضغوط ال�ت

تصال معلومات االإ
موزاييك – مركز الشباب

201 - 5838 Fraser St., Vancouver, BC V5W 2Z5
هاتف: 7979 324 604 | فاكس: 4142 324 604

wrap@mosaicbc.org : ي
و�ض بريد إلك�ت

ض إىل الجمعة، من 9 صباحاً إىل 5 مساءاً ثن�ي من االإ

)قد يعمل الموظفون وفق مواعيد عمل مرنة خارج أوقات 
نامج(. الدوام الرسمي لتلبية إحتياجات الشباب وال�ب

ي 
نامج من خالل مساهمة مالية مقدمة من المركز الوط�ن تم دعم هذا ال�ب

لمنع الجريمة، التابع لوزارة السالمة العامة، كندا.
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نامج المتكامل خدمات ال�ب
من خالل إستخدام نموذج متكامل وأسلوب مستند إىل االأدلة 

نامج خدمات دعم تناسب  لمنع الجريمة، يقدم هذا ال�ب
ض للخطر من أبناء االأقليات البارزة.  إحتياجات الشباب المعرض�ي

ض لتقديم  ت�ي ض ض مم�ي نامج صيغت�ي بشكل رئيسي يتضمن ال�ب
الخدمات وهما: 

•  مشاورة فردية مع موظف الشباب وخدمات المشاورة 
ال�يرية الفردية

تيبه موظفو الشباب  •  دعم مقدم من فريق متكامل يقوم ب�ت
. ض والمجتمع المحىلي ف�ي ويتألف من المح�ت

ة للخدمات وهي: ض نامج عىل أربعة مراحل مم�ي يشمل ال�ب

المشاركة

يقوم موظف الشباب بإجراء تقييم أوىلي ويحدد إحتياجات 
الشباب، ثم يقوم بتطوير خطة رعاية فردية تشمل عىل 

ة وطويلة االأمد. أهداف قص�ي

قد تكون لدى الشباب المخاطر التالية:
ي المدرسة ومع االأقران 

جتماعية �ض • رداءة العالقات االإ
ي  ي سل�ب

ي من سلوك عاطفي وبد�ض
•  أن يعا�ض

•  سوء إستخدام العقاق�ي
•  مشاكل تتعلق بالصحة النفسية

ي
•  سلوك عدوا�ض

•  أن يشعر بالعزلة

ية والهندية والبنجابية  ض نجل�ي نقدم الخدمات باللغات االإ
تغالية والعربية واليابانية سبانية والفلبينية وال�ب واالإ اللغات المتوفرة

تطوير فريق متكامل

سيقوم الشباب وموظفو الشباب بتشكيل فريق متكامل، 
ض و/أو  ف�ي قد يتألف من أفراد االأرسة، االأصدقاء، المح�ت

. سيتعاون أعضاء الفريق من أجل  موظفي المجتمع المحىلي
ض الشباب عىل تغي�ي أنماط سلوكهم  تطوير خطط عمل لتحف�ي

ام بتحقيق االأهداف المحددة.  ض ل�ت واالإ

تنفيذ الخطة

ستعراض التقدم المحرز  يجتمع الفريق المتكامل بإنتظام الإ
ي خطة العمل. سيستعرض 

وإجراء التعديالت الالزمة �ض
حتياجات، ويراقب  موظف الشباب بشكل مستمر االإ

النجاحات والتحديات، ويقدم الدعم للشباب وأفراد 
أرستهم عىل حد سواء. 

نتقال الإ

ات للخروج  ب من تحقيق االأهداف، تبدأ التحض�ي حالما نق�ت
نامج. سيقوم موظف الشباب والشباب بتطوير خطة  من ال�ب

ي 
إنتقالية فردية تتضمن موارد لمواجهة أية تحديات قد تظهر �ض

المستقبل. 

نامج أيضاً خدمات دعم الأولياء االأمور  يقدم هذا ال�ب
واالأشخاص االآخرين من مقدمي الرعاية االأولية. 

كيفية المشاركة
اوح أعمارهم  يمكن للشباب من االأقليات البارزة والذين ت�ت

ق أو جنوب فانكوفر  ي رسش
ض 13 و18 سنة والذين يسكنون �ض ب�ي

أن يسجلوا أنفسهم أو أن يتم إحالتهم للمشاركة من قبل 
الجهات التالية:

ي فانكوفر
ي هيئة المدارس �ض

ض �ض ض العامل�ي • الموظف�ي
رتباط مع المدارس طة فانكوفر، ضباط االإ •  مركز رسش

•  مقدمو خدمات المجتمع المحىلي
جتماعيون •  الموظفون االإ

•  أولياء االأمور ومقدمو الرعاية االأولية


