کتابخانه همگانی برنابی
منابع اجتماعی موجود در برنابی برای پناهندگان
سازمانهایی که به پناهندگان کمک میرسانند:


موزاییک ()MOSAIC
www.mosaicbc.org
5902 Kingsway, Burnaby, BC V5J 1H2
تلفن604-438-8214 :
فکس604-438-8260:
ایمیلmosaic@mosaicbc.com :



انجمن مهاجران بریتیش کلمبیا ()ISS of BC
www.refugeehub.issbc.org/resource-centre
برنابی – خدمات سکناگزینی
#207-7355 Canada Way, Burnaby, BC V3N 4Z6
تلفن604-395-8000 :
فکس604-395-8003 :
ایمیلsettlement@issbc.org :



ساکسس ().S.U.C.C.E.S.S
www.successbc.ca

دفتر سکناگزینی برنابی
200 – 5172 Kingsway, Burnaby, BC V5H 2E8
تلفن604-430-1899 :


بهداشت پناهنده ()Refugee Health
www.refugeehealth.ca
درمانگاه پناهندگان بریج
3425 Crowley Drive, Vancouver, BC V5R 6G3
تلفن604-872-2511 :
فکس604-432-6632 :

برنامههای موجود برای خانوادهها:


ناحیه آموزش و پرورش برنابی
www.sd41.bc.ca
5325 Kincaid Street, Burnaby, BC V5G 1W2
تلفن604-296-6900 :



مددکاران سکناگزینی در مدارس ()SWIS
مرکز خوشامدگویی در مدرسهی مالبورو
6098 Nelson Ave, Burnaby, BC V5H 4G2
تلفن604-664-7230 :



زندگی خانوادگی برنابی ()Burnaby Family Life
خدمات و برنامههایی از قبیل مشاوره ،مهدکودک ،و گروههای حمایت از والدین را به ساکنان محل ارائه میدهد.
www.burnabyfamilylife.org
#102 – 2101 Holdom Avenue, Burnaby, BC V5B 0A4
تلفن604-659-2200 :
ایمیلbfl_info@burnabyfamilylife.org :

کتابخانه همگانی برنابی
منابع اجتماعی موجود در برنابی برای پناهندگان


خانهی محلهی برنابی ()Burnaby Neighbourhood House
برنامههای حمایتی متنوعی را به افراد در سنین مختلف و با پیشینهی هویتی گوناگون ارائه میدهد.
www.burnabynh.ca
4460 Beresford Street, Burnaby, BC V5H 0B8
تلفن604-431-0400:
فکس604-431-9499 :
ایمیلinfo@burnabynh.cae :

اطالعات و کمکهای عمومی


کتابخانهی همگانی برنابی ()Burnaby Public Library
دسترسی رایگان به اطالعات ،برنامههایی برای کودکان و بزرگساالن ،اینترنت بیسیم رایگان ،کامپیوترهای همگانی ،مکانهایی برای
خواندن و مطالعه ،اقالم مختلف برای امانت گرفتن ،و اطالعات کالسهای آموزش زبان انگلیسی .برنامههایی برای تازهواردان نیز
برگزار مینماید.
www.bpl.bc.ca
تلفن604-436-5400 :
ایمیلbpl@bpl.bc.ca :



تازهوارد به بیسی ()New to BC
اطالعاتی در بارهی خدمات کتابخانه در بریتیش کلمبیا ارائه میدهد .برنامی قهرمانان کتابخانهی برنابی ( )Library Championsرا
هماهنگی مینماید.
www.newtobc.ca



سازمان پارکها و خدمات تفریحی و فرهنگی برنابی
()Burnaby Parks, Recreation and Cultural Services
برنامههای اوقات فراغت و تفریحی را برای افراد تمام سنین ،و دارای عالقهها و سطوح مهارتی گوناگون ارائه میدهد.
www.burnaby.ca/Our-City-Hall/City-Departments/Parks-Recreation-And-Cultural-Services.html



بیسی )BC211( 211
برای اطالعات در بارهی خدمات دولتی موجود برای پناهندگان و تازهواردان به بریتیش کلمبیا ،شمارهی  211را با استفاده از هر نوع
تلفن بگیرید.

وبسایتهای مفید:


راهنمای تازهواردان به بریتیش کلمبیا ((Newcomers’ Guide to British Columbia
www.welcomebc.ca/Start-Your-Life-in-B-C/Newcomers-Guides

 کلیکالؤ ))Clicklaw
اطالعاتی در بارهی قانون ،از جمله برگههای اطالعرسانی برای پناهندگان و تازهواردان.
http://www.clicklaw.bc.ca


شرکت وام مسکن و مسکن کانادا ()The Canada Mortgage and Housing Corporation
اطالعاتی در بارهی اجاره کردن نخستین منزلتان در کانادا ارائه میدهد.
www.cmhc.ca/newcomers/en/index.html
تلفن613-748-2000 :

