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 هوثورن/للعائالت في منطقة جنوب شرق أوتاوا و ريفرفيو المتوفرة اتالخدمو الموارد
(OTTAWA SOUTH EAST & RIVERVIEW/HAWTHORNE) 

 عاماً  12الحمل وحتى يبلغ الطفل سن خالل فترة 
)2016آذار /مارس: آخر تحديث(  

 

بنك الطعام للمجتمع 
 المحلي كونفدراشن 

بيت المجتمع المحلي في 
 كونفدراشن كورت

Confederation 
Community Food 
Bank 
Confederation Court 
Community House 
2483-A Walkley Rd. 
613-521-6807 
 

 4 االنطالق بعد
لمحلي في مركز المجتمع ا

 راسل هايتس
KickStart After 4 
Russell Heights 
Community Centre 
1799 Russell Rd.  
613-736-9855 
 
بنك الطعام في المجتمع 

 المحلي في راسل هايتس 
مركز المجتمع المحلي في 

 راسل هايتس
Russell Heights 
Community Food 
Bank 
Russell Heights 
Community House 
1799 Russell Rd.  
613-736-9855 
 

 
الهيئات التالية تقدم الخدمات 

ضاً لسكان منطقة جنوب أي
أو /شرق أوتاوا و

هوثورن، على /ريفرفيو
الرغم من أنها ال توجد في 

 :هذه المنطقة
 

 المكتبة العامة في أوتاوا 
 خدمة المعلومات 

613-580-2940 
 

مركز المجتمع المحلي لمنطقة 
 جنوب أوتاوا

Ottawa South 
Community 
Centre 
260 Sunnyside Ave. 
613-247-4946 
 

في جنوب  OEYCكز مر
 أوتاوا

2330 Don Reid 
Drive, Suite 101 
613-737-6369 

 
المركز الصحي للمجتمع 

شرق -المحلي في جنوب
 أوتاوا

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

ري في مدرسة مونتيسو
 ) حضانة االطفال( أوتاوا 

Ottawa 
Montessori 

School (Nursery 
School) 

335 Lindsay St. 
613-521-5185 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

 
 

خدمات التحليل 
 السلوكي التطبيقي

مركز معالجة األطفال 
 في أوتاوا

Applied 
Behavioural 
Analysis (ABA) 
Services 
Ottawa Children’s 
Treatment Centre 
395 Smyth Rd.  
613-688-2126 
x4030 
 

مجالس   يرجى استشارة
 , كل على حدة, المدارس

التي يستطيع  لمعرفة المدرسة
 :الطفل حضورها

 
 مجلس مدارس منطقة أوتاوا

 كارلتون
613-721-1820 
www.ocdsb.ca  

 :أداة لتحديد موقع المدرسة
www.ocdsb.ca/sch/sl/Pag
es/SchoolLocatorMap.asp
x 
 
مجلس المدارس الكاثوليكية 

 في أوتاوا 
613-224-2222 
www.ocsb.ca 

 :أداة لتحديد موقع المدرسة
http://schoollocator.ocsb.
ca:8081/Eligibility.aspx?P
age=School 
مجلس المدارس الكاثوليكية 

شرق  –بالفرنسية في وسط 
 أوتاوا

613-744-2555 
www.ecolecatholique.ca 

 :أداة لتحديد موقع المدرسة
http://www.ctso.ca/Eligibi
lity.aspx?Page=School 
مجلس المدارس الحكومية 

 اريوبالفرنسية في شرق أونت
613-742-8960 
www.cepeo.on.ca 

 :أداة لتحديد موقع المدرسة
http://www.ctso.ca/Eligibi
lity.aspx?Page=School 

 

أن مجالس  المالحظة يرجى
فقط المدارس األربعة هذه تمثل 

المدارس التي يتم تمويلها من 
 . جانب الحكومة

 
 

مركز السنوات المبكرة في 
 أونتاريو لمنطقة جنوب أوتاوا

ة اللعب باللغة االنجليزية مجموع
 )سنوات 6 –صفر (

  أندرو فليك لخدمات رعاية األطفال
Ontario Early Years 
Centre Ottawa South 
English Playgroup 
(0-6 Years) 
Andrew Fleck Child Care 
Services 
600-700 Industrial Ave.  
613-737-6369 
 

مركز السنوات المبكرة في 
 جنوب أوتاوا أونتاريو لمنطقة

مجموعة اللعب باللغة الفرنسية 
 )سنوات 6 –صفر (

أندرو فليك لخدمات رعاية 
 ل األطفا

Ontario Early Years 
Centre Ottawa South 
French Playgroup 
(0-6 Years) 
Andrew Fleck Child Care 
Services 
600-700 Industrial Ave. 
613-737-6369 
 

مركز السنوات المبكرة في 
ونتاريو لمنطقة جنوب أوتاوا أ

مجموعة اللعب باللغة االنجليزية 
 )سنوات 6-صفر(
   هوثورن الحكومية مدرسة 

Ontario Early Years 
Centre Ottawa South 
English Playgroup 
(0-6 Years) 
Hawthorne public school 
2158 St. Laurent Blvd. 
613-737-6369 
 

مركز التعليم للعائلة وتربية 
صفر (مركز استقبال  –األطفال 

 )سنوات 6 –
 مدرسة سانت لوك

Parenting and Family 
Literacy Centre  
Drop-In (0-6 Years) 
St. Luke School 
2485 Dwight Cres.  
613-224-4455 ext.2382 
 
 

مراكز رعاية األطفال 
 ومدارس الحضانة

 
عالء الدين لخدمات رعاية 

 األطفال
Aladin Child Care 
Services 
2240 Russell Rd.  
613-733-0590 
 

ألتا  مدرسة الحضانة لتعاونية
 فيستا 

Alta Vista  
Co-operative 
Nursery School Inc. 
480 Avalon Pl. 
613-733-9746 
 

برنامج لألطفال في سن المدرسة 
 أندرو فليك ريفرفيو 

Andrew Fleck 
Riverview School 
Age Program 
260 Knox Cres. 
613-526-1541 

 
 مركز الواحة لرعاية األطفال 

Garderie Oasis Child 
Care Centre 
507 Smyth Rd. 
613-736-8206 
 

مدرسة الحضانة في هوثورن 
 ميدوز

Hawthorne Meadows 
Nursery School 
2244 Russell Rd.  
613-731-1507 
 

ما مركز معالجة األطفال في سن 
حضانة (في أوتاوا  قبل المدرسة

 )االطفال
Ottawa Children’s 
Treatment Centre 
Preschool (Nursery 
School) 
395 Smyth Rd. 
613-737-0871 x4331 
 
 
 
 
 

 

برنامج الطفولة المبكرة 
 وخدمات مرحلة البداية 

Early Childhood 
Program 
Getting Started 
Services  

ماكس كيبنغ تاور في 
 مستشفى األطفال 

Max Keeping 
Tower at CHEO 
395 Smyth Rd.  
613-737-0871 
x2293 
 

مركز معالجة األطفال في 
 أوتاوا

Ottawa Children’s 
Treatment Centre 
401 Smyth Rd. 2nd 
Floor 
613-737-0871 
x2293 
 

 
 

أوتاوا لمعالجة  مجموعة
أعراض االضطرابات 

 الجنينية الكحولية 
مؤسسة األبحاث في 
مستشفى األطفال في 

 اوتاوا
Fetal Alcohol 
Spectrum 
Disorder Group 
of Ottawa 
CHEO Research 
Institute 
401 Smyth Rd. 
613-737-1122 
613-446-4144 

 
فترة  دورات اعالمية حول

 الحمل 
الموقع الرئيسي لمستشفى 

قاعة  –األطفال 
 المحاضرات

Prenatal 
Information 
Sessions 
General Campus – 
Auditorium 
501 Smyth Rd. 
613-722-7001 
 

 برنامج روجرز هاوس 
Roger’s House 
Program 
Roger’s House 
399 Smyth Road 
613-523-6300  
ext. 600 
 
 

 رعاية األطفال في البيت
أندرو فليك لخدمات رعاية 

 األطفال 
Andrew Fleck Child 
Care Services 
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 هوم لرعاية األطفال

Global Home Child 
Care 
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 
 

ورعاية األطفال في  الوالدان
 البيت

Parents Home Child 
Care 
613-233-9268 
613-825-9425 
 

 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 محلية، واجتماعية،  – 211
 وحكومية، وصحية 

الطرق، إزالة القمامة، خدمات  إصالحخط هاتفي لخدمات البلدية مثل  – 311
عاية األطفال، المكتبة المتنقلة، ، الحدائق العامة وخدمات الترفيه، راالسكان

 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 
 
 

 الخدمات الصحية
 

، إجتماعيةخدمات 
 ونفسية وسلوكية

 

 
 التعليم
 

 رعاية األطفال
 

برامج للعائلة 
 وتربية األطفال

 

 التغذية وبنوك
 الطعام
 

 

فترة الحمل 
 واألطفال الّرّضع

 

في المجتمع المحلي أخرى خدمات وموارد  

www.ottawabeststart.com  

 

 والخدمات على هذه القائمة بالموارديمكن الحصول 
وقائمة بالخدمات في  المنطقةللعائالت في  المتوفرة

   :أدناهلكتروني أنحاء المدينة عبر الرابط اال مختلف
 

 www.ottawabeststart.com  و 
www.parentresource.ca 

 

  :للمزيد من المعلومات

 cainformation@parentresource. 
613-565-2467 x222 

 بيت المجتمع المحلي في بلير كورت
Blair Court Community 
House 
1566 Station Blvd. 
613-736-5058 
 
بيت المجتمع المحلي في كونفدراشن 

 كورت
Confederation Court 
Community House 
2483 Walkley Rd. 
613-521-6807 
 

 مركز المجتمع المحلي في ديمبسي
Dempsey Community 
Centre 
1895 Russell Rd.  
613-247-4836 
 

االستعداد (برنامج هيبي أوتاوا 
 )للمدرسة

إرشادات منزلية على االستعداد 
للمدرسة لألهل الذين لديهم أطفال 

إلى  3(في سن ما قبل المدرسة 
  )سنوات 4

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 
 

بيت المجتمع المحلي في راسل 
 هايتس

Russell Heights 
Community House 
1799 Russell Rd. Unit E 
613-736-9855 
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