BURNABY PUBLIC LIBRARY
المكتبة العامة في برنابي

موارد المجتمع المحلي لالجئين في برنابي
الجمعيات التي تقدم المساعدة لالجئين:


موزاييك )(MOSAIC
www.mosaicbc.org
5902 Kingsway, Burnaby, BC V5J 1H2
ھاتف604-438-8214 :
فاكس604-438-8260 :
بريد إلكترونيmosaic@mosaicbc.com :



جمعية خدمات المھاجرين في بريتش كولومبيا )(ISS of BC
www.refugeehub.issbc.org/resource-centre
برنابي – خدمات اإلستقرار
#207-7355 Canada Way, Burnaby, BC V3N 4Z6
ھاتف604-395-8000 :
فاكس604-395-8003 :
بريد إلكترونيsettlement@issbc.org :



ساكسس )(S.U.C.C.E.S.S.
www.successbc.ca
مكتب المساعدة على اإلستقرار في برنابي
200 – 5172 Kingsway, Burnaby, BC V5H 2E8
ھاتف604-430-189 :



صحة الالجئين )(Refugee Health
www.refugeehealth.ca
عيادة بريدج لالجئين )(Bridge Refugee Clinic
3425 Crowley Drive, Vancouver, BC V5R 6G3
ھاتف604-872-2511 :
فاكس604-432-6632 :

برامج للعائالت


المنطقة المدرسية في برنابي )(Burnaby School District
www.sd41.bc.ca
5325 Kincaid Street, Burnaby, BC V5G 1W2
ھاتف604-296-6900 :



موظفو المساعدة على اإلستقرار في المدارس )(SWIS
مركز اإلستقبال في مدرسة مارلبورو
6098 Nelson Ave, Burnaby, BC V5H 4G2
ھاتف604-664-7230 :



برنابي فاميلي اليف )(Burnaby Family Life
جمعية تقدم الخدمات والبرامج ألبناء المجتمع المحلي ومن ضمنھا خدمات المشورة ،رعاية األطفال ،ومجاميع دعم أولياء األمور.
www.burnabyfamilylife.org
#102 – 2101 Holdom Avenue, Burnaby, BC V5B 0A4
ھاتف604-659-2200 :
بريد إلكترونيbfl_info@burnabyfamilylife.org :
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منزل الجيرة في برنابي )(Burnaby Neighbourhood House
يقدم مجوعة متنوعة من برامج وخدمات الدعم لألشخاص من جميع الفئات العمرية ومن خلفيات ثقافية متعددة.
www.burnabynh.ca
4460 Beresford Street, Burnaby, BC V5H 0B8
ھاتف(604) 431-0400 :
فاكس(604) 431-9499 :
بريد إلكتروني604) 431-04: (604) 431-9499info@burnabynh.cae :

معلومات ومساعدة عامة


المكتبة العامة في برنابي )(Burnaby Public Library

تقدم وصوالً مجانيا ً للمعلومات ،برامج األطفال والكبار ،واي فاي مجاني ،إستخدام أجھزة كمبيوتر عامة ،القراءة ومناطق الدارسة ،مواد
يمكن إستعارتھا ،ومعلومات عن دروس اللغة اإلنجليزية .تقوم بإستضافة برامج القادمين الجدد.

www.bpl.bc.ca
ھاتف604-436-5400 :
بريد إلكترونيbpl@bpl.bc.ca :


موقع نيو تو بي سي )(New to BC
موقع يقدم معلومات عن خدمات المكتبة العامة في بريتش كولومبيا .ويقوم بتنسيق برنامج أبطال المكتبة العامة )أي اليبراري تشامبيون(.
www.newtobc.ca



الحدائق العامة والخدمات الترفيھية والثقافية في برنابي )(Burnaby Parks, Recreation and Cultural Services
تقدم برامج ترفيھية لألشخاص من جميع الفئات العمرية واإلھتمامات ومن ذوي المستويات المھارية المختلفة.
www.burnaby.ca/Our-City-Hall/City-Departments/Parks-Recreation-And-Cultural-Services.html



بي سي (BC211) 211
إتصل على الرقم  211من ھاتفك للحصول على معلومات عن الخدمات الحكومية المتوفرة لالجئين والقادمين الجدد في بريتش كولومبيا.

مواقع إلكترونية مھمة:


دليل المھاجرين في بريتش كولومبيا )(Newcomers’ Guide to British Columbia
www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Newcomers-Guides



موقع النقر القانوني )أي كليك الو( )(Clicklaw
موقع إلكتروني يقدم معلومات عن القانون ومن ضمنھا صفحات الحقائق لالجئين والقادمين الجدد.
http://www.clicklaw.bc.ca/



المؤسسة الكندية لإلسكان والرھن العقاري )(The Canada Mortgage and Housing Corporation
تقدم معلومات عن إستئجار منزلك األول في كندا.
www.cmhc.ca/newcomers/en/index.html
ھاتف613-748-2000 :

