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   (HAWTHORNE) هوثورنللعائالت في منطقة  المتوفرة اتالخدمو الموارد
 عاماً  12خالل فترة الحمل وحتى يبلغ الطفل سن 

 )2016 آذار/مارس: آخر تحديث(
 

يرجى االطالع على دليل 
الخدمات في مختلف أنحاء 

 المدينة 
 

االستعداد (برنامج هيبي أوتاوا 
 )للمدرسة

إرشادات منزلية على االستعداد 
للمدرسة لألهل الذين لديهم 

أطفال في سن ما قبل المدرسة 
 ) سنوات 4إلى  3(

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 
 

الهيئات التالية تقدم الخدمات أيضاً 
لسكان منطقة ريفرسايد بارك، على 

الرغم من أنها ال توجد في هذه 
 :المنطقة

 

مركز الصحي للمجتمع المحلي ال
 أوتاوالمنطقة جنوب شرق 

Eastern Ottawa 
Resource Centre 
2339 Ogilvie Rd. (Main 
Floor) 
613-741-6025 
 

 المكتبة العامة في أوتاوا
 خدمة المعلومات

613-580-2940 
 OEYCجنوب أوتاوا 

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

 
 
 

 
 

مجالس   يرجى التواصل مع
 ,كل على حدة , المدارس

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 

 

 األطفالفترة راحة 
Children’s Respite 

 بيت الروتاري في أوتاوا
823 Rotary Way 
613-236-3200 x26 
 

مجمع برنامج الحاجات 
 الطبية

Complex Medical 
Needs Program 

 بيت الروتاري في أوتاوا
823 Rotary Way 
613-236-3200 x26 

 
يوم في مرحلة ما قبل 

 المدرسة 
Preschool Day  

 أوتاوابيت الروتاري في 
823 Rotary Way 
613-236-3200 x26 
 

 

, جى استشارة مجالس  المدارسير
لمعرفة المدرسة  , كل على حدة

 :التي يستطيع الطفل حضورها
 

مجلس مدارس منطقة أوتاوا 
 كارلتون

613-721-1820 
www.ocdsb.ca  

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

 أوتاوا 
613-224-2222 
www.ocsb.ca 

 :أداة لتحديد موقع المدرسة
http://schoollocator.o
csb.ca:8081/Eligibility
.aspx?Page=School 

 
مجلس المدارس الكاثوليكية 

 شرق أوتاوا –بالفرنسية في وسط 
613-744-2555 
www.ecolecatholique.
ca 

 :أداة لتحديد موقع المدرسة
http://www.ctso.ca/E
ligibility.aspx?Page=S
chool 
 

مجلس المدارس الحكومية 
 بالفرنسية في شرق أونتاريو

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

 :أداة لتحديد موقع المدرسة
http://www.ctso.ca/E
ligibility.aspx?Page=S
chool 

أن مجالس  يرجى المالحظة
المدارس األربعة هذه تمثل فقط 

المدارس التي يتم تمويلها من جانب 
  .الحكومة

 
 

استقبال األطفال  برنامج
 الرّضع بعد الظهر 

 ) شهر 24-صفر(
مركز المجتمع المحلي في 

 ريدوفيو
Rideauview 
Community Centre 
4310 Shoreline Dr. 
613-742-5500 
 

 برنامج االستقبال
. حلبة الرياضة فريد ج

 قاعة األسود –باريت 
Fred G. Barrett Arena 
– Lions Hall 
3280 Leitrim Rd. 
613-742-5500 
 

برنامج االستقبال لعائالت 
 العسكريين

مركز المجتمع المحلي في 
 ريدوفيو

Rideauview 
Community Centre 
4310 Shoreline Dr.  
613-742-5500 
 

مراكز رعاية األطفال ومدارس 
 الحضانة

 
 المركز التربوي في كلمنتين

Centre éducatif 
La clémentine  
(Bernard-Grandmaître) 
4170 Spratt Rd. 
613-822-4276 

 – رعاية األطفالل خدمات غلوبال
برنامج كانيون ووك لألطفال في سن 

 المدرسة
Global Child Care Services – 
Canyon Walk School Age 
Program 
4175B Spratt Rd. 
613-686-6646 

سن مدرسة مونتيسوري للحضانة و
 ماقبل المدرسة في اليترم

Leitrim Montessori 
Preschool & Nursery School 
4861 Bank St. 
613-822-6848 

 مدرستي الصغيرة
My Little Preschool 
815 River Rd. 
613-692-0004 

ريفرسايد  رسة الحضانة لتعاونيةمد
 ساوث

Riverside South Cooperative 
Nursery School 
671 River Rd. 
613-692-2188 

في سن المدرسة في  برنامج األطفال
 منطقة شورالين

Shoreline School Age 
Program 
4330B Spratt Rd. 
613-822-8956 

مدرسة حضانة -لنطاطون الصغارا
 ورعاية أطفال

Tiny Hoppers – Daycare & 
Nursery School 
4772 Bank St., Unit 1 
613-822-2900 
4456 Limebank Rd. 
613-822-4588 
 

مركز االستقبال لتربية 
 األطفال في أوتاوا

مركز المجتمع المحلي في 
 ريدوفيو 

Parenting in 
Ottawa Drop-In 
Rideauview 
Community Centre 
4310 Shoreline Dr. 
613-727-3687 

 

 ($) خدمات القابالت
مركز القابالت في جنوب 

 أوتاوا
Ottawa South 
Midwives 
4112 Albion Rd. 
613-822-6646 
 

 رعاية األطفال في البيت
 

 أندرو فليك لخدمات رعاية األطفال 
Andrew Fleck Home 
Child Care 
613-736-5355 
 
 قرية األطفال في أوتاوا كارلتون

Children’s Village of 
Ottawa Carleton  
613-725-2040 
 
مركز سيتي فيو لخدمات الطفل 

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

 غلوبال لرعاية األطفالخدمات 
Global Child Care 
Services 
613-742-5500 
 

 بيت العائلة 
La Maisonnée 
613-789-3020 x243 
 
رعاية األطفال في البيت لمنطقة  

 ميتكالف
Metcalfe Home 
Daycare 
613-821-2899 
 

 وداوا سويت غراس 
Odawa Sweetgrass  
613-722-3811 x234 
 
 الوالدان ورعاية األطفال في البيت
Parents Home Child 
Care 
613-233-9268 
 

 توتلوت لرعاية األطفال 
Totlot Childcare 
613-727-0010 
 

 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 خدمات  – 211
 محلية، واجتماعية، وحكومية، وصحية 

الطرق،  إصالحهاتفي لخدمات البلدية مثل خط  – 311
إزالة القمامة، خدمات االسكان، الحدائق العامة وخدمات 

 مالجئ للطوارئوالترفيه، رعاية األطفال، المكتبة المتنقلة، 
 

 خدمات متعددةيعني هيئة تقدم (*) الرمز 
 

 
 
 
 
 

   www.kidshelpphone.ca    1-800-668-6868: األطفال خط الهاتف لمساعدة 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  

 

 والخدمات القائمة بالمواردعلى هذه يمكن الحصول 
وقائمة بالخدمات في  المنطقةللعائالت في  المتوفرة

   :أدناهأنحاء المدينة عبر الرابط االلكتروني  مختلف
 www.ottawabeststart.com  و 

www.parentresource.ca 
 

 :للمزيد من المعلومات
 information@parentresource.ca 

613-565-2467 x222 

 

 الخدمات الصحية
 

، إجتماعيةخدمات 
 ونفسية وسلوكية

 

 
 التعليم
 

 رعاية األطفال
 

برامج للعائلة وتربية 
 األطفال

 

التغذية وبنوك 
 الطعام
 

 

فترة الحمل واألطفال 
 الّرّضع
 

خدمات وموارد 
في المجتمع  أخرى

 المحلي
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