مسلم سوشل سروسیس
کچنر /واٹر
کمیونٹی کی خدمت

ھماری تاریخ

آپ کس طرح مدد کر سکتے ھیں

جنوری  2007ء میں ثقافتی او روحانی
حساس کمیونٹی کی ضرورت محسوس
کرتے ھوۓ مسلم سوشل سروسز کا قیاموجود
میں آیا۔

ھمیں پڑھا ئی میں مدد ،کھانا پہچانے والے  ،نقلیات ،

ایم ایس ایس نے اسال می حکم کی پیروی
کرتے ھوۓ منصفانہ اور پرامن برادری کو
فروغ دینے کے لیے کام کیا

Muslim Social Services KW The
Family Centre Hub
65 Hanson Ave
Kitchener, ON N2C 2H6
PH: 519-772-4399 Ext:3
info@muslimsocialserviceskw.org
www.muslimsocialserviceskw.org

اپنےماڈل کا آغازدیگر مشاورتی ادارے،
مرکزی ایجنسیوں ،مذہبی گروہوں
اورسماجی خدمت کےاداروں کے تعاون اور
شراکت داری میں کیا۔ 2011میں ان
شراکتوں اور رضاکاروں کی مدد سے ایک
غیر منافع بخش ادارے کا قیام وجود میں آیا۔
ھمارا نصب العین ھر ایک کو بالامتیاز اور
برابری کا درجہ دینا ھے ۔ ھم ھر ایک کی
مذھبی اور سماجی اقدار کو سامنے رکھتے
ھوۓ ایک محفوظ اور رازداری کی جگہ مہیا
کرتے ھیں۔

نوجوانوں کے لیے مختلف پروگرام تشکیل دینے اور بہت
سے دوسرے کاموں کے لیے ہر وقت رضاکاروں کی
ضرورت ھوتی ھے۔ اس کے عالوہ ھم اسکول،کالج اور
یونیورسٹی کے طلبا اور طالبات کو سما جی کاموں میں
اپنی خدمات پیش کرنے کے مواقع فراہم کرتے ھیں ۔
آپ بھی مالی طور پر ھماری رمدد کرسکتےھیں۔ دس
ڈالریا آس سے زیادہ دیے جانے والے عطیات پر ٹیکس
رسید بھی فراہم کی جاتی ھے ۔

 MSSکے نوجوان امن اور انصاف
کے لیے
یہ ادارہ نوجوانوں کو خود مختار بنانے کے لیے قائم کیا
گیا ھے۔ اس ادارے کے تحت ھم مختلف پروگرام جیسے
قیادت کی تربیت ،اسکول انصمام  ،ذھنی اور جسمانی
تربیت کے ذریعے نوجوانوں کو مشغول رکھتے ھیںن ۔
اس پروگرام سے ھم نوجوانوں کو معاشرے میں مثبتت
کردارادا کرنے کا موقعہ فراھم کرتے ھیں۔ ان میں
تدریسی کام،بین العقائد مکاملے،نجی سماجی اداروں

Contact Info
Executive Director/Counsellor:
counsellor@muslimsocialservices.org

اور ورثے اور تشخص پر بات چیت والے مواقع شامل
ھیں۔

مشورت  /راۓ دینے کا عمل۔۔۔ )م س س( اب کچنر -واٹر لو

کور پروگرامز

ھمارے متعلق

حمایت فراہم کر رہا ہے .تمام خدمات گاہکوں کے ثقافتیی اور

محفوظ فیملیز پروجیکٹ :بدسلوکی اور تشدد ،اور خاص

یم ایس ایس ایک ایسا ادارہ ھے جو ایک اچھے ،

طور پر گھریلو تشدد اور غیرت اور شرم کے دیگر متعلقہ مسائل

خوش حال اور محفوظ معاشرے کا نظریا رکھتا

کے معامالت کے بارے میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرتا ھے .اس

ھے اورمسلم اور غیرمسلم لوگوں کی ضروریات کو

پروگرام کا مقصد گھریلو تشدد کے خاتمے کے ساتھ ساتھ آن

سمجھتا ھے اور حل کرنے میں ساتھ دیتا ھے۔

ریجن کمیونٹی کے تمام اراکین کو ایک مسلسل خدمات اور
مذھبی پہلوؤں کو مد نظررکھتے ھوۓ  ،ہنر مند اور رجسٹرڈ
سماجی کارکنوں کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں .تمام
خدمات کے لیے خاندانی سینٹر حب پرھر پیر کو صبح 10بجے
سے ےدوپہر  2بجے تک رابطہ کیا جاسکتا ھے۔ آس کے عالوہ
پہلے سےطے شدہ وقت پربھی مالقات کی جاسکتی ھے۔۔

عورتوں اور بچوں کو سہارا دینا ھے جو اس صدمے اور تشدد
سے گزر چکے ھیں۔

ھم نا صرف لوگوں کی خدمت کرتےھیں بلکہ جو ایک نیا
مشاورتی ادارہ ھے آس کے ساتھ شراکت کی بنیاد پربھی کام
کرتے ھیں۔

کو فروغ دیناے ہے اور اس کے ذریعے ذاتی ترقی
ہم نے خاندانوں کومحفوظ رکھنےکے لیے ایک ٹیم تشکیل دی ھے

کے مواقع فراہم کرناھے ،یہ کینیڈا میں اسالم /

جو مسلم سماجی کارکن ،اماموں ،کمیونٹی رہنماؤں ،متنوع

مسلمانوں اور ناصرف دیگر مذہبی کمیونٹیزبلکہ

کمیونٹی تک رسائی۔۔۔ ٹرانٹی متحدہ چرچ کے ساتھ)م س

ثقافتی اور لسانی پس منظر سے پیشہ ورانہ ماہرین پرمشتمل

س( مل کر ضرورت مند اور محتا ج لوگوں کو سرد راتوں میں

ھے۔جومل کر خاندانوں میں جبر اور تشدد کے خاتمے کے لئے

کھانامہیا کرتا ھے۔  .ہم سینٹ جان سوپ کچن کو سال میں کام کرتی ھے۔ یہ گھریلو تشدد کے خاتمے کے لیے دیگر مقامی
دومرتبہ کھا نا مہیا کرتے ھیں۔ اس کے عالوہ ھم ہیبی ٹیٹ
ایجنسیوں کی مدد کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔۔۔
.فارھومنیٹی کے رضاکاروں کے لیے بھی کھانا فراہم کرتے ہیں
ھم ھاؤس آف فرینڈ شپ ایمرجنسی فوڈ ھیمپر کو حالل کھا نا
بھی مہیا کرتے ھیں۔ .ضرورت مند خاندان ھم سے ساالنہ
رمضان مہم کے دوران خوراک کے کوپن بھی حاصل کر سکتے
ھیں۔

پناہ گزینوں کا تصفیہ۔۔۔ کئی پناہ گزین خاندان  -جو
کچنر ،واٹر لو میں آتے ہیں .ہم نئے آنے والوں کو بسنے میں مدد
کرتےھیں ۔ ھم انہیں دیگر ضروریات کے ساتھ ساتھ مترجم
کی سہولیات بھی مہیا کرتے ھیں۔ اس کے عالوہ نقل و حمل،
کمپیوٹر کی تعلیم ،غذائی امداد ،سمیت متعدد چیلنجز کے ساتھ
ان کی مدد کرتے ھیں۔

کمیونٹی تعلیم۔۔۔
ھم اسکولوں ،کالجوں ،یونیورسٹیوں  ،ہسپتالوں ،پولیس

ایم ایس ایس کا مقصد ایک صحت مند ،ماحول

دوسرےسماجی اداوں کے درمیان ایک پل کے طور
پر بھی کام کرتا ھے۔

ہمارے وژن
سب کی ضروریات کو سمجھتا ہے اور سب MSS
کے لئے مدد فراہم کرتا ہے ۔ اس نے ایک جامع
کمیونٹی کا تصور پیش کیا۔

ھمارے اقدار

دیکھ بھال کا پروگرام۔۔۔ )م س س( کے رضاکار،ضرورت

عقیدے کی بنیاد

تنظیموں کے لیےسمینار اور تہزبی و جداگانگی ورکشاپس کا

مندوں کو کھانا پہنچانتےھیں اور بیماروں کی عیادت کے لیے

شمولیت

انعقاد کرتے ہیں .ہم فعال طورپر کمیونٹی کمیونٹی کچنر/

بزرگوں کے لیے کھانے کا بندوبست ،کرنے

احترام

کے ساتھ ساتھ سواری اور صحبت کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔

اعتبار

محکموں ،مقامی سماجی خدمات کے اداروں ،اور دیگر

واٹر لو میں بین العقائد کے کام میں بھی ملوث ہیں۔

بھی جاتے ھیں۔

رازداری

