
  Ang aming layunin ay upang tapusin ang 
karahasan sa pamilya sa pamamagitan ng 
pag-iwas, pag-aaral at interbensyon 
 

 Non-profit na organisasyon, na nakare-
histro kawanggawa; 

  Itinatag noong Setyembre 1991; 

 Libre, kompidensiyal, sensitibo sa kultu-
ra, nakalaan sa kababaihan, serbisyo ay 
ibinigay ng bilingual; 

 Mga babasahin at DVD patungkol sa 
paglaban sa karahasan batay sa iba’t 
ibang pananaw/lahi. 

Upang mag-order ng DVD, tawagan ang  

 604-436-1025 or mag email: 

 againstviolence@vlmfss.ca 

 
Tumatanggap kami ng donasyon! 

 

Ang inyung donasyon ay ginagamit nam-
ing sa pagtulong sa mga bata at kaba-
baihan. 

 
Upang magbigay ng donasyon, bisitahin 
ang www.CanadaHelps.org o mag-email 
sa amin ng isang tseke. 

An gaming taga-suportang  
 
 

 

: 

 

 

 

Vancouver & Lower Mainland  
 

Multicultural  
Family Support  
Services Society 

 
 

Tumutulong sa mga immi-
grants, refugees, at visible mi-
nority, mga kababaihan at ba-

tang nakakaranas ng karahasan 
sa pamilya sa Metro Vancou-

ver , simula noong1992. 

 

Impormasyon sa Pagkontak: 

5000 Kingsway Plaza Phase III 

Suite 306-4980 Kingsway 

Burnaby, BC V5H 4K7 

Phone: 604 436-1025 

Fax: 604-436-3267 

E-mail: againstviolence@vlmfss.ca 

www.vlmfss.ca 



  

 Programa para sa mga bata 

 Mga indibidwal at grupong pagpapayo para sa 
mga bata na nakakita ng pang-aabuso ; 

 Suporta para sa kanilang mga ina; 

 Tulong sa pagiging magulang (bi-cultural); 

 Presentasyon patungkol sa paglaban sa kara-
hasan sa mga paaralan at komunidad. 

 

Serbisyo para sa mga biktima sa komunidad 

 Impormasyon at tulong sa pagkakaroon ng hus-
tisya; 

 Paghahanda at pagsama sa korte; 

 Pakikipag-ugnayan sa mga abogado / crown 
counsel; 

 Emosyonal na suporta sa buong proseso 

Programa para sa mga volunteers 

 Hindi mahigpit sa oras, pangunahing pagsasanay 
sa mga kasanayan sa pag-oopisina; 

 Libreng edukasyon workshops para sa 
pagpapaunlad ng sarili ; 

 Leadership Training Program (isang beses sa 
isang taon) ; 

 Tumatanggap kami ng mga mag-aaral na nagpa-
practicum mula sa mga kolehiyo at “work experi-
ence students”  mula sa Secondary Schools. Kami 
ay nagbibigay ng:  Pangangasiwa at Pakikipag-
usap sa kanilang institusyon  

 

Edukasyon at Konsultasyon 

 Presentasyon patungkol sa pagkakaiba ng kultura 
at paglaban sa karahasan para sa mga propesy-
onal at komunidad; 

 Pang-edukasyon na programa para sa ibat ibang 
etniko sa komunidad. 

Mother and Child, by Nora 

Patrich. 

Ang aming serbisyo 
 
 

Multicultural Outreach/ 
Pagtigil ng Karahasan 

Multicultural Outreach/Stopping the Violence 

 Indibidwal na pagpapayo, pamamagi-
tan, at suporta sa opisina at sa tele-
pono; 

 Pagpapayo sa grupo at pagtulong sa 
mga biktima ng anumang anyo ng  
pagmamalabis; 

 Crisis interventions at mga referral sa 
naaangkop na mga mapagkukunan. 

Mga Wika: 
 

 

Hindi, Punjabi, Gujarati, Urdu, Vi-
etnamese, Mandarin, Cantonese, 
Korea, Tagalog, Japanese, Persian, 
Arabic, Polish, Russian, Czech, Slo-
vakian, Espanyol, Italyano at 
marami pa …. 

Tumatanggap kami ng mga 
referral mula sa: 

 

 Indibidwal at mga miyembro ng 
komunidad; 

 Pansamantala at ligtas na matutu-
luyan (Safe Houses) ; 

 Ministry para sa mga bata at pami-
lya ; 

 Ahensya para sa mga Immigrants at 
Komunidad; 

 Mga paaralan; 

 Hospital at mga propesyonal sa 
larangan ng medical; 

 Iba pang mga ahensya, ministries 
ng pamahalaan at mga institusyon; 

 Programa para sa pagtulong sa bik-
tima ; 

 Pulisya,RCMP, at legal/judicial na 
tanggapan. 


