موزاییک چه است؟
موزاییك به عنوان اداره پیش قدم
برای پروگرام ,Moving Ahead
خدمات ویژه را برای شرکت کنندگان
شهر های برنبی و نیو ویستمنستردر
آدرس ذیل شهر برنابی ارایه میکند.
Highgate Village
#310–7155 Kingsway
Burnaby, B.C. V5E 2V1
تيلفون604 636 4712 :
فکس604 636 4743 :
www.mosaicbc.com
موقعیت آدرس دومی برای Moving
 Aheadکه خدماتش از جانب حمل

کنندگان همکار ما فراهم میگردد:

Burnaby Family
Life Institute
6140 McKercher Avenue
Burnaby, B.C. V5H 4W1
تيلفون604 659 2205 :
فکس604 299 7910 :
www.burnabyfamilylife.org

موزاییک یک موسسه چند زبانه غیر انتفاعی
است که در برآورده شدن ضرورت های مهاجرین
و پناهندگان آنها را در استقرار و الحاق شان با
محیط کمک میکند .موزاییک از طریق برنامه ها
و خدمات گوناگون مراجعین خود را کمک میکند
تا در نظام اجتماعی کانادا کامال سهیم شوند.

برنامه های خانواده و اطفال

604 254 9626
childfamily@mosaicbc.com

برنامه های کاریابی

604 254 0244
employmentprograms@mosaicbc.com

برنامه های زبان انگلیسی

604 684 8825
linc@mosaicbc.com

خدمات ترجمه های زبانی

604 254 8022
interpretations@mosaicbc.com

Highgate Village
310 - 7155 Kingsway
Burnaby, BC
V5E 2V1
604 636 4712

برنامه های اختصاصی

MOVING
AHEAD
ارایه خدمات منحصر بفرد به پناهندگان
و مهاجرانیکه با موانع قابل توجه
برای ادغام و مستقر شدن موفقیت
آمیز در جامعه کانادا روبرو هستند.

برنامه های اسکان گزینی

604 254 9626
settlement@mosaicbc.com

برنامه های اختصاصی

604 254 9626
specializedservices@mosaicbc.com

خدمات ترجمه های کتبی

604 254 0469
commercial@mosaicbc.com
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تجربه بیشتر از  35سال کمک برای توانایی دادن به
مهاجرین و پناهندگان در راه آبادی یک جامعه بهتر

MOVING AHEAD
برنامه  Moving Aheadاز سیستم پیگیری و
مدیریت پرونده ( )case managmentبه صورت
جامع و قابل درک برای مهاجرین و پناهندگانی
که با مشکالت مختلفی روبرو هستند جهت اسکان
راحتتر
استفاده مینماید.
همچنین  Moving Aheadخدمات ویژه ای مانند
مشاوره در منزل برای مهاجرین تازه وارد تنها
ارایه می نماید که شامل:
 ارزیابی ضرورت ها و برنامه ریزی در
جهت دستیابی به آنها
 پیگیری و مدیریت پرونده ها به صورت
انفرادی
 حمایت و پشتیبانی اجتماعی و عاطفی
 مشاوره و ارایه اطالعات جهت
اسکان آسان تر
 آموزش و توسعه مهارت های ضروری
زندگی
 برگزاری جلسات آمادگی برای کاریابی
 کمک های عملی
 همراهی مراجعین جهت دستیابی به خدمات
اجتماعی
 برنامه های اختصاصی برای نوجوانان
و جوانان

شرایط پذیرش
پروگرام  Moving Aheadآنعده از مهاجرین و
پناهنده گان را می پذیرد که:
 تجربه و شناخت کافی برای زندگی در
کانادا را نداشته باشند
 شرایط مشخص و قانونی مهاجرت را داشته
باشند
 با شرایط پیچیده زندگی روبرو باشند
 در تالش هموار سازی مشکالت مشخص
شان باشند

درخواستنامه های مراجعین باید ارزیابی شوند
تا معلوم شود که شرایط پذیرش در پروگرام
 Moving Aheadرا دارند .آنهاییکه واجد شرایط
مشخص نیستند به برنامه های متناوب دیگری در
جامعه که شایسته و مناسب حال شان باشد معرفی
خواهند شد.

زبان ها:
خدمات برنامه  Moving Aheadموزاییک در
مناطق برنبی و نیو ویستمنستر به زبانهای زیر
ارایه میگردد:
		 آمهاریک

 کردی

 عربی

 لینگاال

 دری

 نوبا

 فارسی

 پشتو

 فرانسوی

 روسی

 کنیارواندا

 سواهیلی

 کایروندی

 تیگرینیا
 اردو/هندی
 انگلیسی

MOVING AHEAD
FreeRunning
برنامه  FreeRunningشاخه ای از
 Moving Aheadمی باشد .این برنامه برای
جوانان و نو جوانان بین سنین  16تا  28سال
که ساکن برنبی و نیو ویستمنستر هستند در نظر
گرفته شده است.
برنامه  FreeRunningنیز از اصل تمرکز بر نیاز
مراجعین در پیگیری و مدیریت پرونده ها استفاده
می نماید.
همچنین این برنامه به نو جوانان و جوانان توانایی
پیوستن و رشد در جامعه را از طریق برگزاری
برنامه های مفرح و جالب ایجاد میکند.
ارایه برنامه های حمایتی به نوجوانان و جوانانیکه
با مشکل مستقر شدن در کانادا روبرو هستند
 پیگیری تخصصی پرونده ها
 برگزاری جلسات گروهی با موضوعات مهم
و مرتبط با جوانان مهاجر و پناهنده
 برگزاری جلسات آمادگی برای کاریابی
 گردهمایی و فعالیت های اجتماعی
 برقراری ارتباط با دیگر جوامع جوانان

