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 (Alta Vista)يزتا ألتا فللعائالت في منطقة  المتوفرة اتالخدمو الموارد
 عاماً  12خالل فترة الحمل وحتى يبلغ الطفل سن 

 )2016آذار /مارس: آخر تحديث(
 

 

 :برامج الفطور في المدارس
 هولس. مدرسة تشارلز هـ

Breakfast 
Programs in 
Schools: 
Charles H. Hulse  
2605 Alta Vista 
Dr. 
613-366-3085 
 

 مدرسة هوثورن
Hawthorne 
2158 St. Laurent 
Blvd.  
 

 مدرسة ماري كوري
Marie Curie 
860 Colson Ave. 
613-366-3085 
 

 أخصائي التغذية
Dietician  
Loblaws Elmvale 
1910 St. Laurent 
Blvd. 
613-854-0586 
 

لحاالت  للطعامرون مركز هي
 الطوارئ

 ونرمركز المجتمع المحلي هي
Heron 
Emergency Food 
Centre 
Heron Community 
Centre Complex 
1480 Heron Rd. 
613-737-9090 
 

 
 
 

المركز الصومالي لخدمات 
 العائلة

Somali Centre for 
Family Services 
200-1719 Bank St. 
613-526-2075 
 

المركز الصحي للمجتمع 
شرق -المحلي في جنوب

 أوتاوا
South-East 
Ottawa 
Community 
Health Centre 
1355 Bank St., 
Suite 600 
613-737-5115 
 

دم الخدمات الهيئات التالية تق
، ألتا فيزتاأيضاً لسكان منطقة 

على الرغم من أنها ال توجد 
  في هذه المنطقة

مركز المجتمع المحلي في 
 ديمبسي

Dempsey 
Community 
Centre 
1895 Russell  
613-247-4846 
 

في جنوب  OEYCمركز 
 أوتاوا

Ottawa South 
OEYC 
2330 Don Reid 
Drive, Suite 101 
613-737-6369 
3-247-4946 
 

 
 

 

 قرية األطفال
Kinderville 
1644 Bank St. 
613-523-8060 
 

مدرسة الحضانة على اسم 
 القديس ثوماس الرسول

St. Thomas the 
Apostle 
Nursery 
School 
2345 Alta Vista 
Dr.  
613-731-4150 
 

 يرجى التواصل مع
 مجالس  المدارس

 ,كل على حدة ,
للحصول على قائمة 
برامج يوم الحضانة 

 :الممتد
 

OCDSB 
613-596-8760 
OCSB 
613-224-4455 
x2382 
CECCE 
613 744 2555 
x33253 
CEPEO 
613-742-8960 
x3176 
8960 x3176 

 
 

دم الهيئات التالية تق
الخدمات أيضاً لسكان 

، على ألتا فيزتامنطقة 
الرغم من أنها ال توجد 

  في هذه المنطقة
 

 مركز معالجة األطفال
مستشفى األطفال في شرق 

  (CHEO)أونتاريو 
Children’s 
Treatment 
Centre 
Children’s 
Hospital of 
Eastern Ontario 
(CHEO) 
401 Smyth Rd.   
 

مجالس   يرجى استشارة
لمعرفة   ،كل على حدة, المدارس
التي يستطيع الطفل  المدرسة
 :حضورها

 
 مجلس مدارس منطقة أوتاوا

 كارلتون
613-721-1820 
www.ocdsb.ca  

 :أداة لتحديد موقع المدرسة
www.ocdsb.ca/sch/sl
/Pages/SchoolLocato
rMap.aspx 
 
مجلس المدارس الكاثوليكية في 

 أوتاوا 
613-224-2222 
www.ocsb.ca 

 :أداة لتحديد موقع المدرسة
http://schoollocator.
ocsb.ca:8081/Eligibil
ity.aspx?Page=Scho
ol 
 

مجلس المدارس الكاثوليكية 
شرق  –بالفرنسية في وسط 

 أوتاوا
613-744-2555 
www.ecolecatholique
.ca 

 :المدرسةأداة لتحديد موقع 
http://www.ctso.ca/
Eligibility.aspx?Page
=School 
 

مجلس المدارس الحكومية 
 بالفرنسية في شرق أونتاريو

613-742-8960 
www.cepeo.on.ca 

 :ةأداة لتحديد موقع المدرس
http://www.ctso.ca/
Eligibility.aspx?Page
=School 

أن مجالس  المالحظةيرجى 
المدارس األربعة هذه تمثل فقط 

المدارس التي يتم تمويلها من 
 . جانب الحكومة

 
 

مركز استقبال للعائالت وبرامج تربية 
 )سنوات 6-فرص(األطفال 

 هولس الحكومية. مدرسة تشارلز هـ
Parenting & Family 
Literacy Centre  
Drop-In (0-6 Years) 
Charles H. Hulse Public 
School 
2605 Alta Vista Dr. 
613-596-8211 x8942 

 مدرسة فيثرستون درايف الحكومية
Featherston Drive Public 
School 
1801 Featherston Dr. 
613-596-8211 x8942 

 مجموعة اللعب إلعب وتعلّم
المركز الصحي للمجتمع المحلي في 

 شرق أوتاوا-جنوب
Play & Learn Playgroup 
South-East Ottawa 
Community Health Centre 
1355 Bank St., 6th Floor 
613-737-5115 
 

لألطفال حديثي الوالدة (مجموعة اللعب 
 )حتى سن الروضة 

 دة في ريدو باركالكنيسة المتح
Playgroup (Newborn to 
Kindergarten) 
Rideau Park United 
Church 
2203 Alta Vista Dr.  
613-733-3156 
 
وقت لألطفال الرضع، وقت لألطفال 

 الصغار ووقت قصص للعائلة 
 إيلمفال إيكرز_ مكتبة أوتاوا العامة 

Babytime, Toddler 
Time & Family 
Storytime 

Ottawa Public Library – 
Elmvale Acres 
1910 St. Laurent Blvd. 
613-738-0619 

 
 ألتا فيزتا_مكتبة أوتاوا العامة 

Ottawa Public Library – 
Alta Vista 
2516 Alta Vista Dr. 
613-737-2837 
 

 

مراكز رعاية األطفال ومدارس 
 الحضانة

  عالء الدين لخدمات رعاية األطفال
Aladin Child Care 
Services 
564 Pleasant Park Rd. 
613-867-0590 
 
2158 St. Laurent Blvd. 
613-863-0590 
 

 مركز رعاية الطفل في ألتا فيزتا
Alta Vista Child Care 
Centre 
 أندرو فليك لخدمات رعاية األطفال 

1349 Randall Ave.,  
613-733-0868 
 
2605 Alta Vista Dr. 
613-733-0868 
 

أرش اوتاوا متفرق الطرق  
Le Carrefour 
d’Ottawa “Arch” 
2198 rue Arch 
613-523-6468 
 

 )2005(غار في أوتاوا مركز الص
Centre des petits 
d’Ottawa (2005) 
Inc. 
445 ch. Pleasant Park 
613-562-2670 
 

ماري (المركز التربوي في كلمنتين 
 )كوري

Centre éducatif la 
Clémentine (Marie-
Curie) 
839 rue Quinlan 
613-260-1150 
 

 إرنست كوتور لرعاية الطفل. مركز د
Dr. Ernest Couture 
Day Care Centre 
2185 Riverside Dr. 
613-731-2980 

 
 
 

 برنامج للمكفوفين
 وضعاف النظر

مؤسسة كندا الوطنية 
 للمكفوفين

Blind and 
Low Vision 
Program 
CNIB Ontario 
1355 Bank St.  
Suite 101 
613-563-4021 
 

شهري ومجاني   كشف
 لألسنانً 

ز الصحي في المرك
-المجتمع المحلي جنوب

 شرق أوتاوا
Free Monthly 
Dental 
Screenings 
South-East 
Ottawa 
Community 
Health Centre 
1355 Bank St.  
613-737-5115 
 

ورشات عمل تتناول طعام 
األطفال الرّضع والصغار 

 وتغذيتهم،
مجموعات الطفل الرضيع 

ج التغذية برنام(وأنا 
 ) للحوامل

المركز الصحي للمجتمع 
شرق -المحلي في جنوب

 أوتاوا
Baby and Me 
Group 
(Canadian 
Prenatal 
Nutrition 
Program)  
South-East 
Ottawa 
Community 
Health Centre 
1355 Bank St. 
Suite 600, 613-
737-7195 x2339 

خزانة المواد الغذائية لمواجهة 
 الرّضع الطوارئ لألطفال 

المركز الصحي للمجتمع المحلي 
 شرق أوتاوا-في جنوب

Emergency Baby 
Cupboard 
South-East Ottawa 
Community Health 
Centre 

Main site 
1355 Bank St. 
Suite 600, 613-
737-7195 

مركز استقبال للرضاعة 
 الطبيعية

المركز الصحي للمجتمع 
شرق -المحلي في جنوب

 أوتاوا
Breastfeeding 
Drop-In 
South-East 
Ottawa 
Community 
Health Centre 
1355 Bank St.  
 613-737-5115 

 
 

 
 

 

 رعاية األطفال في البيت
 

أندرو فليك لخدمات رعاية 
 األطفال 

Andrew Fleck 
Child Care 
Services 
613-736-5355 
 
مركز سيتي فيو لخدمات 

 الطفل والعائلة
City View 
Centre for Child 
and Family 
Services 
613-823-7088 
x228 
 

غلوبال لرعاية خدمات 
 األطفال

Global Child 
Care Services 
613-742-5500 
 

 بيت العائلة 
La Maisonnée 
613-789-3020 
x243 
 

الوالدان ورعاية األطفال في 
 البيت

Parents Home 
Child Care 
613-233-9268 
 

 أوداوا سويت غراس 
Odawa 
Sweetgrass  
613-722-3811 
x234 
 

 برنامج مكثف  –وي ووتش 
 لرعاية األطفال في البيت 

Wee Watch 
Enriched Home 
Child Care 
613-825-9425 

 
 

 : يمكنك أيضاً االتصال على األرقام التالية
 تتوفر الخدمات بلغات عديدة

 

معلومات وخدمات إحالة للحصول على  – 211
 محلية، واجتماعية، وحكومية، وصحية خدمات 
 إصالحخط هاتفي لخدمات البلدية مثل  – 311

الطرق، إزالة القمامة، خدمات االسكان، الحدائق العامة 
وخدمات الترفيه، رعاية األطفال، المكتبة المتنقلة، 

 مالجئ للطوارئو
 

 يعني هيئة تقدم خدمات متعددة(*) الرمز 
 

 
 
 

   www.kidshelpphone.ca    1-800-668-6868: خط الهاتف لمساعدة األطفال www.dcottawa.on.ca/english/services/services.html      613-722-6914: خط هاتف الطوارئ للصحة العقلية&  613-238-3311: خط الهاتف – ةثستغااإلمركز 
 
 

www.ottawabeststart.com  

 

للعائالت  المتوفرة والخدمات القائمة بالمواردعلى هذه يمكن الحصول 
أنحاء المدينة عبر الرابط  وقائمة بالخدمات في مختلف المنطقةفي 

 :أدناهااللكتروني 
 www.ottawabeststart.com  و.cawww.parentresource  

 

  information@parentresource.ca :للمزيد من المعلومات

613-565-2467 x222 
 

 جمع الترفيهي في كانتربريالم
Canterbury 
Recreation 
Complex 
2185 Arch St. 
613-247-4869 
 

مركز المجتمع المحلي في هورون 
 رود

Heron Road 
Community Centre 
1480 Heron Rd.  
613-247-4808 
 

 المكتبة العامة في أوتاوا 
 خدمة المعلومات

Ottawa Public 
Library 
Info Service 
613-580-2940 

 منطقة إيلمفال 
Elmvale Acres 
1910 St-Laurent Boul. 
613-738-0619  

 ألتا فيزتا
Alta Vista 
2516 Alta Vista Dr. 
613-580-2940 
  

االستعداد (برنامج هيبي أوتاوا 
 )للمدرسة

إرشادات منزلية لألهل الذين لديهم 
 4إلى  3(أطفال قبل سن المدرسة 

 )سنوات
HIPPY Ottawa 
(School Readiness) 
Home Instructions for 
Parents of Preschool 
Youngsters (3 to 4 
years) 
Hub Satellite Program 
2330 Don Reid Dr. 
613-744-2892 x1075 
 
 

الخدمات 
 الصحية
 

، إجتماعيةخدمات 
 ونفسية وسلوكية

 

 
 التعليم
 

 رعاية األطفال
 

برامج للعائلة 
 وتربية األطفال

 

التغذية وبنوك 
 الطعام
 

 

 فترة الحمل واألطفال الّرّضع
 

في المجتمع  أخرى دمات ومواردخ
 المحلي

 

 دروس تحضيرية للحوامل  
المكتبة العامة في منطقة ألتا 

 يزتاف

Prenatal Classes 
Alta Vista Public 
Library 
2516 Alta Vista Dr. 
613-737-2837 

معلومات وخدمات إحالة، 
 وخيارات لخدمات الدعم

 التخطيط للبدء في تكوين عائلة
Information and 
Referral Service, 
& Options 
Support Service 
Planned Parenthood 
403-2197 Riverside 
Dr. 
613-226-3234 
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