
Di chuyển đến một đất nước mới có thể là 

một thú vị nhưng cũng là thời gian căng 

thẳng cho gia đình vì phải tìm cách hòa nhập 

vào cộng đồng mới của mình. 

Chương trình giúp đỡ di dân tại trường học 

(SWIS) là một chương trình cung cấp những 

dịch vụ miễn phí phục vụ tại trường dành cho 

những người di dân, tỵ nạn, và những người 

có con  ở tuổi đi học. 

Những nhân viên giúp đỡ định cư sẵn sàng 

giúp đỡ học sinh và gia đình chuyển tiếp vào 

cuộc sống mới bằng cách gặp gở thường 
xuyên để giúp họ những công việc cần thiết 
hàng ngày. 

 

 

 

             

Liên lạc với 

CHƯƠNG TRÌNH GIÚP ĐỠ DI DÂN TẠI 

TRƯỜNG HỌC 

Để được sắp xếp với một nhân viên định cư, 

xin liên lạc 

Trung tâm huấn luyện Anh ngữ ELL 

tại số 604-532-1181 

Hoặc truy câp vào mạng 
www.sd35.bc.ca/programs/esl 

swis@sd35.bc.ca 

 Hoặc tới bất cứ trường học nào để biết 
thêm tin tức.  

 

 

Dự án/chương trình này được thực hiện 

thông qua sự tài trợ của chính phủ Canada. 
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Vietnamese Translation 

 

NHÂN VIÊN GIÚP ĐỠ 

ĐỊNH CƯ TẠI 

TRƯỜNG HỌC 

 
 Liên hệ những gia đình di dân 

tới những chương trình của 
trường học, cộng đồng và chính 

phủ.   
 

  

 

 

        

 

 

http://www.sd35.bc.ca/programs/esl


Những nhân viên giúp đỡ định cư sẽ 

hướng dẫn quý vị những gì cần biết để 

giúp quý vị và gia đình quý vị ổn định đời 

sống trong cộng đồng.  

 

 

Chúng tôi giúp quý vị điều chỉnh & 
chuyển đổi thông qua qúa trình: 

 Tư vấn định cư 

 Giới thiệu tới tư vấn gia đình nếu 
có những chấn thương tâm lý 

 Giới thiệu tới các nhóm hổ trợ 
phụ  huynh.  

 Liên lạc giữa trường học và gia 

đình. 

 Định hướng, giới thiệu & hổ trợ 
học sinh và gia đình  trong hệ  
thống trường học công cộng.  

 

 

Quý vị có thể xử dụng những dịch 

vụ của chúng tôi nếu quý vị là: 

 Một người thường trú, tỵ nạn, 
hoặc đang đăng ký tỵ nạn  

 

 

Chúng tôi cung cấp tin tức, hướng 

dẫn, giúp đỡ, giới thiệu và liên hệ với 

những dịch vụ của trường học, cộng 

đồng và chính phủ được liệt kê dưới 

đây: 

 Hệ thống giáo dục BC  

 Trường học tại Langley 

 Chương trình hổ trợ phụ huynh và 

chương trình tiền mẫu giáo  

 Những dịch vụ trẻ em và Thanh 
thiếu niên 

 Dichu vụ trợ giúp Anh ngữ dành cho 
người lớn 

 Thuế lợi ích  trẻ em  

 Bảo hiểm y tế 

 Quốc tịch và di dân 

 Nhà ở và phòng cho thuê 

 Thẻ an sinh xã hội 

 Việc làm và huấn luyện tìm kiếm 
việc làm 

 Giao thông 

 Trợ giúp thu nhập 

 Phúc lợi cao niên  

 Công viên và khu giải trí 

 Thư viện 

 Bổ túc văn hóa cho người lớn 

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ 
cho gia đình có  nhậy cảm về văn hóa 
và những ngôn ngữ cụ thể như:  

 Liên hệ bằng Anh ngữ hay bằng 
ngôn ngữ của chính quý vị thông 
qua nhân viên SWIS hay người 

thông dịch 

 Các thông tin đều được dữ kín 

*  Người thông dich sẽ được gọi nếu 

cần để giúp chúng tôi phục vụ  bạn. 

        

Liên lạc với nhân viên chương trình 

phục vụ di dân trường học và để 

nhân viên SWIS của chúng tôi giúp 
đỡ quý vị  hôm nay. 

Làm thế nào để liên lạc với chúng 
tôi? 

Bạn có thể gọi chúng tôi tại: 

604-532-1181 

Hay vào mạng 
www.sd35.bc.ca/programs/esl 




