
Đóng góp tài chánh để hỗ trợ các chương trình 
của Lighthouse. Sẽ cấp biên lai khai thuế.

Tham gia cùng chúng tôi vào Tiệc Gây Quỹ 
Hằng Năm và Đấu Giá Kín tổ chức vào tháng 
11, hoặc đóng góp một tặng phẩm để bán đấu 
giá.

Hiến tặng thực phẩm hoặc các đồ dùng cá 
nhân cho ngân hàng thực phẩm của Light-
house. Mọi sự đong góp đều được hoan 
nghênh nhiệt liệt.

Cống hiến thì giờ và quà tặng của bạn.  Xin gọi 
để biết thêm chi tiết.

“Trong suốt thời kỳ khó khăn của cuộc đời, tôi đã đến để 
tìm hiểu về Lighthouse… .”
“Chính nơi đây là khởi điểm để tôi định hướng cho cuộc 
đời mình, lấy lại tự tin và nghị lực để hướng tới một tương 
lai tốt đẹp hơn cho con cái tôi và bản thân tôi.”

Suốt nhiều tháng liền trong khi bị thất nghiệp, có một 
thanh niên từ bên kia đường bước vào ngân hàng thực 
phẩm để lãnh thức ăn.  Một ngày nọ anh ta biến mất, và 
rồi một năm sau, anh ấy trở lại Lighthouse và nói rằng:  
“Tôi vừa mới trở về khu phố này và tôi muốn chào thăm và 
cảm ơn các bạn.  Các bạn đã cứu cuộc đời tôi khi tôi không 
có việc làm.”

“… một nơi an toàn, nơi  mà tôi cảm thấy thoải mái, và là 
nơi có tình yêu thương và sự đồng cảm.”
Đó là tất cả những gì mà Lighthouse dành cho Martha và 
các con của bà.  Chồng bà Martha đã bị giết chết khiến bà 
phải di tản đến Canada và xin tỵ nạn.  Ở đây họ đã tìm thấy 
tình bạn, cộng đồng, và một đội ngũ nhân viên và tình 
nguyện viên có thể giúp họ rất nhiều dịch vụ như hướng 
dẫn về luật pháp, giới thiệu các dịch vụ khác, và các liệu 
pháp giúp họ nguôi ngoai nỗi đau mất chồng và cha.

Từ năm 1968, Lighthouse đã phục vụ cho khu vực 
Bathurst/Dupont của Toronto như một mục vụ cho khu phố và 
sau đó trong một địa bàn rộng lớn hơn của Toronto qua tình 
thân hữu, tư vấn, giáo dục, bênh vực, và qua lòng hiếu khách.

Khởi đầu từ một chương trình tiếp cận trong khu vực của 
nhà thờ, Lighthouse đã phát triển thành một cơ quan tạo điều 
kiện bảo trợ người tỵ nạn và định cư. Trong quá trình đó, 
Lighthouse đã trở thành “nơi tá túc” cho những người mới đến.

Ngày nay, Lighthouse hoạt động chủ yếu để phục vụ người 
tỵ nạn, người mới đến, và di dân trong cộng đồng người Hoa, 
Tây Ban Nha và người Việt. Lighthouse cũng có Ngân Hàng 
Thực Phẩm để giúp đỡ nhiều người trong khu vực lân cận.

Sự hỗ trợ về tài chính có thể được thực hiện bởi lòng nhân ái 
của người dân Toronto và khắp Canada. Các nhà thờ, cá nhân, 
các doanh nghiệp và các tổ chức đều đóng góp vào công tác 
của Lighthouse để giúp đỡ mọi người trong danh của Đấng 
Cứu Thế.

Là một chương trình tiếp cận và là trung tâm phục vụ cộng 
đồng đa văn hóa thuộc giáo hội Cơ Đốc, Lighthouse thể hiện 
tình yêu thương của Chúa bằng sự cống hiến lòng hiếu 
khách vô điều kiện, qua sự chia sẻ những nguồn tài nguyên 
của chúng tôi và qua sự giúp đỡ những người đang cần được 
giúp.

Chúng tôi cống hiến một bầu không khí tôn trọng, nhã nhặn 
và an toàn để nói lên những nhu cầu vật chất, tinh thần, và 
tình cảm, tất cả trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
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DỊCH VỤ TƯ VẤN
Khi mới đến Canada, các di dân và gia đình tỵ nạn 
thường gặp  phải nhiều thử thách.  Chúng tôi giúp tư 
vấn theo phương cách toàn diện và cung cấp dịch 
vụ đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân và gia đình.

ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG CHO DI DÂN
Chúng tôi trợ giúp những người mới đến, di dân, và 
những người chưa có tư cách cư dân qua việc cung 
cấp thông tin, giới thiệu, tư vấn, và các dịch vụ trợ 
giúp về xã hội.

CÁC QUAN HỆ HỢP TÁC
Nhiều tổ chức và nhà thờ hợp tác với Lighthouse 
thông qua các chương trình chẳng hạn như:  ngân 
hàng thực phẩm, các lớp học ESL, hội thảo về giáo 
dục và các kỹ năng đời sống.

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CAO NIÊN
Có những buổi họp mặt hằng tuần dành cho người 
cao niên Tây Ban Nha và người Hoa.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO GIA ĐÌNH
Chúng tôi tổ chức các Trại Hè Gia Đình dành cho 
người tỵ nạn, và gia đình mới nhập cư người Việt và 
Tây Ban Nha.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bằng tiếng Hoa,
Tây Ban Nha, Việt và Anh.

DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT
• Tư vấn liệu pháp dành cho cá nhân, vợ chồng 
 và gia đình.
• Hội thảo về giáo dục dành cho cha mẹ.
• Huấn luyện kỹ năng sống hữu hiệu trong đời 
 sống hằng ngày.
• Nhóm phụ nữ tương trợ theo phương cách 
 toàn diện để giúp phụ nữ thêm nghị lực và 
 vươn lên.
• Lớp hướng dẫn cách tự chủ cơn giận và giải 
 quyết xung đột trong quan hệ cho nam giới 
 và phụ nữ.
• Thăm viếng tù nhân để động viên và hổ trợ 
 tinh thần.

DÀNH CHO NGƯỜI HOA
• Dịch vụ định cư:
 º Hỗ trợ trong giai đoạn chuyển tiếp và giúp đi 
  đến các dịch vụ cộng đồng.
• Các dịch vụ việc làm và phát triển kỹ năng:
 º Huấn luyện kỹ năng làm việc.
 º Hội thảo và thông tin về các nguồn cung cấp 
  việc làm để giúp thân chủ hòa nhập vào thị 
  trường lao động Canada.
• Các nhóm tương trợ và sinh hoạt:
 º Nhóm hàng tuần dành cho phụ nữ:  tổ chức 
  hội thảo theo chủ đề và các sinh hoạt giải trí.
 º Hội thảo những đề tài theo sở thích của cộng 
  đồng như bảo trì nhà cửa, sửa xe, và nấu ăn.
 º Các lớp học ESL ở những khu vực khác nhau 
  của vùng phụ cận Toronto.

• Ngân hàng thực phẩm (khu vực giới hạn:  
 Bathurst - Dovercourt và Davenport - Bloor)
• Phòng khai thuế
• Giáo dục cộng đồng
• Cung cấp thông tin và giới thiệu
• Tổ chức mừng lễ Giáng Sinh và các lễ hội đặc 
 biệt khác

DÀNH CHO NGƯỜI TÂY BAN NHA
• Tư vấn liệu pháp dành cho người tỵ nạn, 
 những người còn sống sót do bạo lực và tra 
 tấn.
• Tư vấn liệu pháp dành cho gia đình và cá 
 nhân và tư vấn hỗ trợ.
• Huấn luyện về kỹ năng lãnh đạo cho các thiện 
 nguyện viên phụ trách chương trình tại trung 
 tâm của chúng tôi.
• Các chương trình dành cho người tỵ nạn và di 
 dân.  Phối hợp các liệu pháp về hội họa và trò 
 chơi để giúp các bà mẹ và trẻ em học hỏi cách 
 giải quyết những lo âu và căng thẳng, cũng 
 như tạo ra sự gắn bó gia đình.
• Các khóa học giúp tạo ra thu nhập.
• Các chương trình hằng tuần dành cho người 
 cao niên sống cô lập với xã hội và thiếu thốn 
 tình cảm.

Muốn hẹn gặp hoặc biết thêm chi tiết các chương trình
của chúng tôi:

XIN GỌI SỐ
416.535.6262
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