Chúng tôi là ai?
Chúng tôi là giao lưu văn hóa của người
cao niên và tổ chức phục vụ cho người
cao niên trong Metro Vancouver .
Chúng tôi đến từ nền văn- hóa đa
dạng . Chúng tôi nói nhiều ngôn ngữ.
chúng tôi là người mới đến, người nhập
cư và công dân của Canada và thế giới.
Chúng tôi làm việc với nhau để kết nối
với người cao niên đa văn hóa và tăng
cường cộng đồng của người cao niên.
Chúng tôi làm việc để tăng cường sự
tham gia của công dân, và sự tham gia
liên hệ đến nền văn- hóa của người.
cao niên. Chúng tôi hỗ trợ bao gồm tất
cả tiếng nói trong thông tin, giáo dục và
vận động.

Tuyên bố nhiệm vụ
Chúng tôi cam kết đa dạng văn hóa,
và như vậy sẽ cho lãnh đạo trong
tích cực thúc đẩy toàn diện, tôn
trọng và tham dự các hoạt động lên
hệ đến sự thẩm vấn và vận động.

Liên lạc với chúng
Website: www.vccsns.org
Email: vccsns@gmail.com

Các cuộc họp được tổ chức:
•
•
•

Thứ Hai cửa tuần thứ hai của
tháng
Tháng Chín –Sáu vào 10-12 giờ
South Vancouver Neighbourhood
House, 6470 Victoria Drive tại
49 , phòng 304

Chủ đề quan tâm
•

bao gồm , phân biệt chủng tộc &
phân biệt đối xử

•

dịch vụ truy cập cho tất cả người
cao niên

•

các vấn đề chăm sóc sức khỏe

•

vô gia cho người cao niên

•

tình nguyện viên và lãnh đạo vai
trò

•

xây dựng năng lực

Cùng chúng tôi!

Trang web
của người
cao niên
Vietnamese

Trang web của người
Để được giới thiệu trong bất kỳ ngôn ngữ

bc211

Chữa lành & và Sức Khỏe Tâm Thần
Sức Khỏe Tâm Thần
www.heretohelp.bc.ca/lang/vietnamese/

- Điện thoại hoặc trực tuyến -

Chính phủ British Columbia
Thanh tra viên của văn phòng cao niên
Tỉnh British Columbia
www.ombudsman.bc.ca/images/
T37732Vietnamese_Ombudsperson_Br
ochure_Web.pdf/

Bệnh tiểu đường
archive.diabetes.ca/files/translations/
StayingHealthy_Viet.pdf

An toàn và an ninh
Thông tin cho người cao niên
bcceas.ca/wp-content/uploads/
factsheet-reporting-guardianship-actvietnamese.pdf
Lạm dụng người cao tuổi
www.ywcavan.org/content/
Community_Action_on_Elder_Abuse
_Project/1640

Triệu chứng
archive.diabetes.ca/files/translations/
areyouratrisk_viet.pdf

Chỉ dẫn về pháp lý
Nhớ: Sau khi bạn tải về một tài liệu,
đừng quên vào File và lưu trữ hồ- sơ

Việc Làm
Tiêu chuẩn lao động cho B.C.
www.labour.gov.bc.ca/esb/facshts/
translations/vietnamese/welcome.htm

Sức khỏe
www.amssa.org/http%3A//
www.amssa.org/programs/multiculturalhealth/healthy-living-resources/
familyhealth/newcomerseniors

Tim Ăn uống lành mạnh
www.healthlinkbc.ca/servicesresources/
translatedresources/vietnamese.html

Thông tin
www.trustee.bc.ca/
reports_publications/index.html
Những điều luật sư legal aid niên làm
resources.lss.bc.ca/pdfs/pubs/
whatYouShouldExpectFromLawyer_v
ie.pdf
Tự điển về luật pháp
legalglossary.ca/dictionary/

Ăn uống cho tim khỏe
www.healthlinkbc.ca/healthfiles/bilingua/
vietnamese/hfile68a-V.pdf

