
 

Make a Change and Move Ahead! 

MOVING AHEAD PROGRAM 
 

Who we serve 
MAP provides services to individuals and families who experience complex and multiple 
barriers and are: 
• Permanent Residents 
• Refugees and Convention Refugees 
• Individuals who have been selected by Canada to become Permanent Residents 
• Struggle with hardships and difficulties 
• Live in Vancouver, Richmond and Tri-cities 

 
How we can work together 
Services include: 
• One-on-one support 
• Individualize Coaching 
• Social and life skills Support Group 
• Services for Employment 
• Housing 
• Health Care 
• Supported access to community services 

 

Contact us now 
Vancouver         Vancouver    
Ahmed Al-juboori     Enas Alsaleh 
Phone : 604.512.7243     Phone : 604.366.6736 
Email : ahmed.aljiuboori@success.bc.ca  Email : enas.alsaleh@success.bc.ca 
 
Richmond 
Adel Tawakul 
Phone: 604.562.3926 
Email: adel.tawakul@success.bc.ca 

 
Languages available: 

Amharic, Arabic, Cantonese, English, Dari, Farsi, French, Kinyarwanda, Kirundi, Kurdish, 
Mandarin, Spanish, Swahili, Tagalog, Tigrinya and Vietnamese 



 

Make a Change and Move Ahead! 

 

MOVING AHEAD PROGRAM (Arabic) 

لألمام التقدم برنامج  
 

 

 من يستهدف البرنامج؟
:ُيقّدم البرنامج الخدمات لألشخاص الذين يواجهون عوائق صعبة و متعددة و هم  

 قيمين دائمينمُ  •
   المهاجرينالالجئين و •

 مقيمين دائمين اوصبحشخاص الذين تم اختيارهم من قبل الحكومة الكندية ليُ األ •

 .األشخاص الذين يعانون من الصعوبات و األذى •

 .بورت مودي و القاطنين في فانكوفر، ريتشموند، كوكويتالم، بورت كوكويتالم •
 

 

 كيف يمكننا المساعدة؟
 )وجها لوجه(المساعدة الدعم و  •
 للحالة فردية ةمتابع •

 ضروريةالو اإلجتماعية ورشات عمل و محاضرات لتعزيز مهارات األمور الحياتية  •

 خدمات الدعم والمساعدة للحصول على عمل في كندا •

 خدمات الدعم والمساعدة للحصول على السكن المناسب •

 خدمات المساعدة للحصول على الرعاية الصحية •

 المتاحة للقادمين الجددالمجتمعية و تسهيل الوصول للخدمات  المعنويالدعم  •

:ناتصل بنا اآل  
إيناس الصالح –فانكوفر  أحمد الجبوري –فانكوفر         
604-366-6736 –الهاتف  604-512-7243 –الهاتف                

Enas.Alsaleh@success.bc.ca        Ahmed.AlJuboori@success.bc.ca 
 

لعادل  -ريتشموند  توكُّ  
604-562-3926     - الهاتف

Adel.Tawakul@success.bc.ca  
 

الفارسية، الفرنسية،  اإلنجليزية،  ،)احدى اللغات الصينية(الكانتونية األمهرية، العربية،  :اللغات المتوفرة في البرنامج
إحدى اللغات (، اإلسبانية، السواحيلية، التاغالوغية )الماندرين(الكينيارواندية، الكيروندية، الكردية، اللغة الصينية الشمالية

  .الفيتنامية، التيغرينيا، )الفلبينية
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