
مركز القادمين الجدد 
لألطفال والعائالت

خدمة طفولة مبكرة ترّكز على اإلستقرار 
والتوطين لألطفال والعائالت الجديدة الساكنة 

في برنابي

خبرة أكثر من 35 سنة في مجال تمكين المهاجرين 
أفضل مجتمع  بناء  في  ولمساعدتهم  والالجئين 

المكان وساعات الدوام

يقع مركز القادمين الجدد لألطفال والعائالت في 
منطقة كينجزواي وإدموندز في مدينة برنابي

من 9 صباحاً إلى 4:30 عصراً

خطوط حافالت نقل الركاب 

المتجهة غرباً 
# 106 محطة متروتاون
# 129 محطة متروتاون 

المتجهة شرقاً 
# 106 محطة نيو ويست
# 129 محطة إدموندز 
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ما هي جمعية موزاييك؟
موزاييك هي جمعية متعددة اللغات وال تستهدف 

الربح مكرسة لمساعدة الالجئين والمهاجرين 
في األمور التي تتعلق بتوطينهم وإندماجهم في 

المجتمع. تساعد جمعية موزاييك من خالل 
خدمات وبرامج متنوعة على مساعدة زبائنها 

في المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع 
الكندي.  

خدمات األطفال واألسرة 
604 254 9626

childfamily@mosaicbc.com

برامج توظيفية
604 254 0244

employmentprograms@mosaicbc.com

مراكز اللغة اإلنجليزية
604 684 8825

linc@mosaicbc.com

خدمات الترجمة الشفوية
604 254 8022

interpretations@mosaicbc.com

برامج اإلستقرار والتوطين
604 254 9626

settlement@mosaicbc.com

خدمات متخصصة
 604 254 9626

specializedservices@mosaicbc.com 

خدمات الترجمة الكتابية
604 254 0469

commercial@mosaicbc.com

WWW.MOSAICBC.COM

7009 Kingsway 

Burnaby BC 

V5E 1E5

604 636 0120  

The newcomers’ centre for children and families [Arabic]



خدمات سرية
غرفة اإلستقبال ومجاميع القادمين الجدد:   •

توفر معلومات وفرصة مناقشة مواضيع 
تتعلق بتنمية الطفولة المبكرة والصحة 

وتربية األطفال ويتم فيها تشجيع المشاركين 
على تنمية مهاراتهم في اللغة اإلنجليزية. 

فعاليات وندوات تعريفية للوالدين: توفر   •
من خاللها فحص طبي متكامل وعيادات 
قبل الوالدة ومجاميع مناقشة عامة حول 

الطفولة المبكرة وتربية األطفال والصحة 
والتغذية والفنون والحرف اليدوية والتمارين 

الرياضية. 

برامج ما قبل المدرسة وبرامج تعريفية عن   •
التعليم المبكر: تدعم هذه البرامج إحتياجات 
تنمية األطفال وتحضيرهم للبرامج األساسية 

وبرامج رياض األطفال. 

المطبخ التعليمي: يقدم وجبات غذائية   •
خفيفة ووجبات أكل صحية ويتم فيه تبادل 
معلومات عن إختيارات متنوعة وصحية 

وغير مكلفة من المواد الغذائية.

البرنامج التطوعي: يقدم هذا البرنامج   •
فرصأ عديدة ألولياء األمور للمشاركة في 

مجتمعاتهم المحلية إلكتساب مهارات جديدة. 

 الوكاالت الشريكة
يعتبر مركز القادمين الجدد لألطفال والعائالت 

جزءاً من مبادرة مشروع السنوات األولى 
لالجئين والذي تم إطالقه في ستة مجتمعات 
محلية في منطقة لور ماينالند. موزاييك هي 

الجمعية التي تقود هذه المبادرة. يتم تقديم 
الخدمات من خالل دعم مالي أو دعم تعاوني 

مشترك من الجهات التالية:

 )CIC( دائرة الهجرة والجنسية الكندية
طاولة يونايتد واي أوف ذي لور ماينالند 

لتنمية الطفولة المبكرة في برنابي 
وزارة األطفال وتنمية األسرة 

دائرة الصحة في فريزر 
المنطقة التعليمية رقم 41 في برنابي 

 مدينة برنابي: الحدائق العامة، 
 الخدمات الثقافية والترفيهية و

المكتبة العامة في برنابي
ساكِسس

جمعية خدمات المهاجرين في بريتش 
كولومبيا

برنامج المساعدة في إعادة التوطين، 
معهد برنابي فاميلي اليف

بيت الجيران )نيبورهود هاوس( في 
برنابي

خدمات األسرة في منطقة فانكوفر العظمى

 مركز القادمين الجدد 
لألطفال والعائالت

يعتبر مركز القادمين الجدد لألطفال والعائالت 
مكاناً ودّياً للعائلة الزائرة )بدون موعد( 

ومحل ترحيب لجميع أولياء األمور وأطفالهم. 
يقوم موظفو المركز المهنيون والودودون 
بمساعدة األطفال وأفراد أسرهم في تنمية 
مهاراتهم وتمكينهم لإلنخراط في البرامج 
والخدمات المعروفة األخرى في المنطقة. 

يوفر المركز بيئة رائعة ومريحة تستطيع من 
خاللها العائالت اإللتقاء بأناس جدد وإيجاد 
الدعم والمساندة والحصول على المعلومات 
حول الموارد األخرى في المجتمع المحلي 

والمتعلقة بالسنوات المبكرة وذلك لمساعدتهم 
في اإلستقرار في كندا. 

ما هي شروط القبول؟
يرحب مركز القادمين الجدد لألطفال والعائالت 

بجميع أسر الالجئين الجدد في كندا والمقيمين 
الدائمين الذين يواجهون صعوبات في اإلستقرار 

ولديهم أطفال تتراوح أعمارهم من 0 إلى 6 
سنوات ويسكنون في مدينة برنابي.


