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 (HUNT CLUB WEST)هانت كلوب ل الغربللعائالت في منطقة  المتوفرة اتالخدمو الموارد
  عاماً  12خالل فترة الحمل وحتى يبلغ الطفل سن 

)2016 آذار/مارس: آخر تحديث(  
 

 

 تعاونية االسكان سيكويا 
Sequoia Co-
operative Homes 
Inc. 
101 Twyford St. Unit 
34 
613-738-7435 
 

 تعاونية االسكان تاننهوف
Tannenhof Co-
operative Homes 
Inc. 
131 Twyford St. 
613-738-9499 
 
 

الهيئات التالية تقدم 
الخدمات أيضاً لسكان 

منطقة هانت كلوب ويست، 
على الرغم من أنها ال توجد 

 :في هذه المنطقة
 

في جنوب   OEYCمركز
 أوتاوا

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

مركز الصحي للمجتمع ال
 -المحلي لمنطقة جنوب 

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

 يرجى التواصل مع
كل , مجالس  المدارس

للحصول  ,على حدة 
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 

 

, يرجى استشارة مجالس  المدارس
لمعرفة المدرسة التي  , كل على حدة

 :يستطيع الطفل حضورها
 

 مجلس مدارس منطقة أوتاوا كارلتون
613-721-1820 
www.ocdsb.ca  

 :أداة لتحديد موقع المدرسة
www.ocdsb.ca/sch/sl/P
ages/SchoolLocatorMap
.aspx 
 

 مجلس المدارس الكاثوليكية في أوتاو 
613-224-2222 
www.ocsb.ca 

 :أداة لتحديد موقع المدرسة
http://schoollocator.oc
sb.ca:8081/Eligibility.a
spx?Page=School 

مجلس المدارس الكاثوليكية 
 شرق أوتاوا –بالفرنسية في وسط 

613-744-2555 
www.ecolecatholique.c
a 

 :أداة لتحديد موقع المدرسة
http://schoollocator.oc
sb.ca:8081/Eligibility.a
spx?Page=School 

رس الحكومية بالفرنسية مجلس المدا
 في شرق أونتاريو

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

 :أداة لتحديد موقع المدرسة
http://schoollocator.oc
sb.ca:8081/Eligibility.a
spx?Page=School 

أن مجالس  المالحظةجى ير
المدارس األربعة هذه تمثل 

فقط المدارس التي يتم تمويلها 
 . من جانب الحكومة

 
 

في جنوب  OEYCمركز 
 أوتاوا 

مجموعة اللعب باللغة 
 6 –صفر (االنجليزية 

 )سنوات
 هانت كلوب ريفرسايد

Ontario Early 
Years Centre 
Ottawa South 
English Playgroup 
(0-6 Years) 
Hunt Club Riverside 
3320 Paul Anka Dr. 
613-737-6369 

 

مركز الرعاية ومدرسة 
 الحضانة

 
Service de garde 
Le Cerf-Volant 
École George- 
Étienne Cartier 
880 Thorndale 
613-422-4772  

 
البرنامج اليومي الممتد 

 في مركز العائلة
 المقدسة

Holy Family 
Extended Day 
Program 
245 Owl Dr. 
613-521-0475 

 
مدرسة الحضانة 

 ريفرسايد بارك
Riverside Park 
Nursery School 
3191 Riverside Dr. 
613-738-0305 
 
 

يرجى االطالع على دليل 
الخدمات في مختلف 

 أنحاء المدينة 
 

يرجى االطالع على دليل 
الخدمات في مختلف 

 أنحاء المدينة 
 

المركز الصحي للمجتمع 
شرق -المحلي في جنوب

 أوتاوا
South-East 
Ottawa 
Community 
Health Centre 
3320 Paul Anka Dr. 
613-247-1600 

 
 

خزانة الطوارئ لألطفال 
 الّرّضع 

المركز الصحي للمجتمع 
-المحلي في منطقة جنوب

موقع  –شرق أوتاوا 
 ريفرسايد /هانت كلوب

Emergency Baby 
Cupboard 
South-East Ottawa 
Community Health 
Centre - Hunt 
3320 Paul Anka 
Dr. 
613-247-1600 
 

الخدمات االستشارية 
في  الطبيعية للرضاعة

 كندا
 ($) 

Lactation 
Consulting 
Services Canada 
($) 

 
76 Leopolds Dr.  
613-736-0997 
 

رعاية الطفل في 
 البيت 

 

خدمات مركز أندرو فليك 
 لرعاية األطفال

Andrew Fleck 
Child Care 
Services 
613-736-5355 

 
قرية األطفال لمنطقة 

 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 

 ماذركرافت أوتاوا 
Mothercraft Ottawa  
613-728-1839 

 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  – 211
على خدمات محلية، واجتماعية، وحكومية، 

 وصحية 
خط هاتفي لخدمات البلدية مثل  – 311

الطرق، إزالة القمامة، خدمات  إصالح
االسكان، الحدائق العامة وخدمات الترفيه، 

مالجئ ورعاية األطفال، المكتبة المتنقلة، 
 للطوارئ

 

 خدمات متعددةيعني هيئة تقدم (*) الرمز 
 
 
 
 
 

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

هذه القائمة على يمكن الحصول 
 المتوفرة والخدمات بالموارد

وقائمة  المنطقةللعائالت في 
أنحاء المدينة  بالخدمات في مختلف

 :أدناهعبر الرابط االلكتروني 

   
 www.ottawabeststart.com

 و 
 www.parentresource.ca  

 
 :للمزيد من المعلومات

information@parentresour
 ce.ca 

613-565-2467 x222 

 تعاونية اإلسكان كاردينوس
Cardinus Housing  
Co-operative 
141 Twyford St. 
613-738-0820 
 

 تعاونية اإلسكان 
Coady Housing  
Co-operative 
3099 Uplands Dr. 
613-737-4235 
 

االستعداد (برنامج هيبي أوتاوا 
 )للمدرسة

إرشادات منزلية على 
االستعداد للمدرسة لألهل 

الذين لديهم أطفال في سن ما 
 4إلى  3(قبل 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 

 
مركز المجتمع المحلي لمنطقة 

 هانت كلوب وريفرسايد بارك
Hunt Club-Riverside 
Park Community 
Centre 
3320 Paul Anka Dr. 
613-260-1299 
 

 مكتبة أوتاوا العامة 
  خدمة المعلومات

613-580-2940 
 

مدرسة بايفيو  –المكتبة المتنقلة 
 الحكومية

185 Owl Dr. 
613-580-2424 x32629 
 

مركز هانت  –المكتبة المتنقلة 
 كلوب 

3310 McCarthy Rd. 
613-580-2424 x32629 
 
 
 

 

 الخدمات الصحية
 

، إجتماعيةخدمات 
 ونفسية وسلوكية

 

 
 التعليم
 

 رعاية األطفال
 

برامج للعائلة 
 وتربية األطفال

 

التغذية وبنوك 
 الطعام
 

 

فترة الحمل 
 واألطفال الّرّضع

 

 أخرى في المجتمع المحلي خدمات وموارد
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