ሞዛይክ እንታይ እዩ?
ሞዛይክ ኣብ በርነብን ኒው ዌስት
ሚኒስቴርን ናይ ሙቪን ኣሄድ ፕሮግራም
መሪሕ ተቋም ከም ምኹኑ መጠን
ናይ ፕሮግራምና መስፈርቲ ዘማልኡ
ስደተኛታትን ሐደስቲ መጻ’እትን ኣብ
ሃይገይት ብዘሎ ቤት ጽሕፈትና ኣገልግሎት
ንህብ።
ኣድራሻና፡
Highgate Village
#310–7155 Kingsway
Burnaby, B.C. V5E 2V1
Tel: 604 636 4712
Fax: 604 636 4743
www.mosaicbc.com
እዚ ፕሮግራም ብኻልኦት ሽርካ ተቋማት
እውን ኣገልግሎት ይወሃብ እዩ።
በርነቢ ፋሚሊ ላይፍ
Burnaby Family Life
Institute
6140 McKercher Avenue
Burnaby, B.C. V5H 4W1
Tel: 604 659 2205
Fax: 604 299 7910
www.burnabyfamilylife.org

Highgate Village

ሞዛይክ (Multilingual Orientation
Services Association for Immigrant
Communities) ሞዛይክ ኣትራፊ ዘይኮነ፣
ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ስደተኛታትን ፈለስትን
በነባብርኦምን ምስ ሕብረተሰብ ምውህሃድን
ብዝምልከት ንምሕጋዝ ዝተመዘዘ ትካል እዩ።
ብዝተፈላለዩ ፕሮግራማትን ኣገልግሎትን ሞዛይክ
ዓማዊሉ ምስ ናይ ካናዳ ሕብረተሰብ ሙሉእ ብሙሉእ
ክሳተፉ ኣበርቲ’ዑ ይሰርሕ።

ናይ ቤተሰብን ሕጻናትን ፕሮግራም
604 254 9626
childfamily@mosaicbc.com

ናይ ስራሕ ፕሮግራም
604 254 0244
employmentprograms@mosaicbc.com

ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ፕሮግራም
604 684 8825
linc@mosaicbc.com

ናይ ቃል ትርጉም ኣገልግሎት

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

ፍሉይ ፕሮግራም

ሙቪንግ አሄድ/
ንቕድሚት ምምራሽ
ፍሉይ ዝኾነ ኣገልግሎት ንዘድልዮም ኣብ ናይ
ካናዳ ሕብረተሰብ ናይ ምንባርን ምውህሃድን
ጸገም ዘለዎም ፈለስትን ስደተኛታትን
ፍ ሉ ይ ዝ ኾ ነ ኣ ገ ልግ ሎ ት ይ ህ ብ ።

604 254 8022
interpretations@mosaicbc.com

ናይ ሰፈራ/መነባብሮ ፕሮግራም
604 254 9626
settlement@mosaicbc.com

ፍሉይ ፕሮግራም
604 254 9626
specializedservices@mosaicbc.com

ናይ ጽሑፍ ትርጉም አገልግሎት
604 254 0469
commercial@mosaicbc.com
WWW.MOSAICBC.COM
MOSAIC is a United Way Agency
©MOSAIC Octobre 2014
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ንልዕሊ 35 አመት ንፈለስትን ስደተኛታትን
ብምብርታዕ ዝሐሸ ሕብረተሰብ ንኽፈጥሩ ዝሐገዘ።

ሙቪንግ አሄድ

ናይ ብቕዓት መመዘኒ፡

ሞዛይክ ሙቪን አሄድ/ ሞዛይክ ንቕድሚት
ምምራሽ

እዚ ፕሮግራም ዘገልግሎም ስደተኛታትን
ሐደስቲ መጻእትን ነዚ ዝስዕብ ቀጥዒ ዘማልኡ
እዮም፦
 ውሑድ አፍልጦን ተመክሮን ሂወት አብ
ካናዳ
 ዝተሐላለኸ ሂወት ዘሕለፉ
 ክቱር ጸገማት ዘለዎም
 ገለ ናይ ኢምግሪሽን መምዘኒ ዘማልኡ
ኩሎም አመልከትቲ ድማ ይግምገሙ
ብ መሰረት እቲ ግምገማ እቶም ተደራራቢ
ጸገማት ዘለዎም ፡ናይ እዚ ፕሮግራም
ተጠቀምቲ ይዂኑ።
እቶም እዚ ፕሮግራም ከገልግሎም ዘይክእል
ውልቀ ሰባት ድማ ናብ ካልኦት ናይ ሰትልመንት
ውሀብቲ አገልግሎት ይልኣኹ።
ሞዛይክ ሙቪንግኧሂድ አብ በርነብን ኒውወስት
ሚኒስተርን በዚ ዝስዕብ ቋንቋታት አገልግሎት
ይህብ።

ሞዛይክ ሙቪን አሄድ ኩለንተናዊ ናይ
ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ምሕደራ ዘንቀሳቕስ
ኮይኑ ኣጠቓላሊ ፈለስቲ / ስደተኛታት ተኮር
ዝኾነ ስራሐት ብምስራሕ ብኣነባብርኦም
ፍሉይ ዝኾነ ጸገም ዘለዎም ፈለስቲ ውይክኣ
ስደተኛታት ይሕግዝ።
ናይ ሙቪን አሄድ ሐገዝን አገልግሎትን፤

 ሐደስቲ ዝመጹ ካብ ሕብረተሰብ ዝተነጸሉ፡
ብመንገዲ ማሕበረሰባዊ ተራድኦታት ኣብ
ገዛ ተገልገልቲ ኬድካ ምኽሪ ብመሃብ፣ እቲ
ኣገልግሎታት ድማ ከምዚ ዝስዕብ እዩ;

 ዘድሊ ግምገማን ተግባራዊ ትልምን
 ነናይ ንብሲ ወከፍ ጉዳይ ምህደራ
 ማሕበራውን ስሚዒታውን ሞራላውን
ሐግዛት

 ናይ መነባብሮ ሐበሬታን ሐገዝን
 ናይ መነባብሮ ክእለት ናይ ትምህርትን ናይ
መሰረታዊ ሞያታት ምስፍሕፋሕ

 ናይ ስራሕ ምድላው ስለጠና
 ተግባራዊ ሐገዛት
 ውጼኢታዊ ዝኾነ ናይ ኣገልግሎት ሓገዛት
ምርካብ ዕድል;

 ፍሉይ ዝኾነ ናይ መንእሰያትን መንእሰያት
ጎልማሳታትን ኣገልግሎት

ቋንቋ
ናይ ሞዛይክ ሙቪንግአሄድ ፕሮግራማት
አገልግሎት ዝወሃበሎም ቋንቋታት፣










ትግርኛ
አረብኛ
ዳሪ
ፋርሲ
ፈረንሳይ
ኪንያርዋንዳ
ኪሩንዲ
ኩርድሽ










ሊንጋላ
ኑባ
ፓሽቶ
ራሻ
ስዋሂሊ
እምሐርኛ
ኡዱ/ሂንዲ
እንግሊዝ

ሙቪንግ
አሄድ ፍሪራኒንግ
ፍሪ ራኒንግ ናይ ሙቪን አሄድ አካል ኮይኑ
ዕድሜኦም ካብ16-28 ዓመት ንዝኾኖም ኣብ
በርናብን ኣብ ኒው ወስትሚኒስቴርን ዝነብሩ
መንእሰያትን መንእሰያት ጎልማሳታትን
ንኸገልግል ዝተዳለወ ኮይኑ፣ ፍሪ ራኒንግ
ፕሮግራም ዓማዊሉ ኣማእኪሉ ዝተዳለወ፣
ፈለስትን ስደተኛታትን ብመነባብሮ ጐዕዞኦም
ብዘጋጥሞም ዝተፈላለዩ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ
ዝኾኑ ሽግራት መፍትሒ ንምርካብ መንእሰያትን
መንእሰያት ጎልማሳታትን ብምትብባዕ መናእሰይ
ነንሕድሕዶም ብምርኻብ ደስ ብዘብልን
ተዓጻጻፊ ብዝኾን መንገድን ንክዓብዩ ይሕግዝ።
ኣብ መነባብሮ’ኦም ሽግር ዘጋጥሞም
መንእሰያትን መንእሰያት ጎልማሳታትን በዞም
ዝስዕቡ ይሕገዙ።
 ፍሉይ ብዝኾነ ነፍሲ ወከፎም ብምክትታል፡
 ናይ ግሩፕ ሐበሬታ ኣኼባታት ብምድላው
ንዓ’ኣቶም ይጠቅም ይኸውን ዝበሃል
እርእስትታት መሪጽካ ክመያየጡ ብምግባር
 ናይ ስራሕ መዳለዊ ወርክ ሾፓት/
ስልጠናታት ከምኡውን ናይ ስራሕ ኣደላልያ
ሓገዛት ብምግባር፡
 ናይ መዘናግዒ ፕሮግራማት ብምድላው፡
 ምስ ማሕበረሰብን ከምኡውን ካልኦት
መንእሰያትን ርክብ ንኽፈጥሩ ብምግባር፡

