HAMILTON CENTRE
FOR CIVIC INCLUSION
hcci.ca

الدليل السريع
خدمة الوافدين في هاملتون
شــــــكــــــر و تـــــقــــــديـــــــــــــر
الرشكاء يف مرشوع تعزيز الخدمات املقدمة للوافد الجديد هـم:

Hamilton Centre for Civic Inclusion, Community Information Hamilton, Workforce Planning Hamilton, and the Social
Planning and Research Council of Hamilton.

لتفانيها يف إنجاح هذا الدليل و  Hila Tarakyكام أننا نود أن نشكر .لدعمهم املايل  Ontario Trillium Foundationنحن ممتنون لـ
لدعمهم كام نود أن نشكر من قام برتجمة هذا الدليل و من قام بكتابة املالحظات ومن عمل كجليس أطفال Affordable Housing Flagship
واملشاركني من املستشارين يف املجتمع ،ولوالكم ،ما كان لهذا املرشوع أن يتحقق.

Funded by:

الدليل الرسيع للخدمات املقدمة للوافدين الجدد

يف كل عام  ،آالف الوافدين الجدد يجعلون من هاملتون مقرهم الجديد ؛ مام أثرى مايض ومستقبل املجتمع .إن القدوم إىل بلد جديد أو مدينة جديدة قد يبعث عىل اإلثارة والتحدي يف آن واحد.
إن هذا “الدليل الرسيع” ييرس للوافدين الجدد إىل هاملتون يف مقاطعة أونتاريو طريق البحث عن املنظامت ووكاالت املعلومات والربامج والخدمات والدعم الذي ميكن أن يحتاجونه للبدء يف
حياتهم الجديدة هنا.
ميكن ملستخدمي هذا الدليل االتصال بتلك املنظامت املذكورة يف القامئة عن طريق الهاتف أواإلنرتنت أو زيارتها بشكل شخيص.

بسبب اختالف الرشوط الخاصة لالستفادة من الربامج والخدمات من منظمة إىل أخرى ومن زمن آلخر ،فإنه يتوجب عىل الشخص أن يراجع تلك املنظامت ملعرفة مدى أحقيته
لالستفادة من تلك الخدمات.
 www.welcometohamilton.caو هو “ ”Welcome to Hamiltonإن هذا الدليل متوفر أيضا يف املوقع
نحن نأمل أن يساعد هذا الدليل من جعل هاملتون بيتا لكل القادمني الجدد إليها.
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مـعـلـومــات عــامـــة

هناك أيضا منظامت ومؤسسات دينية وجامعات عرقية-ثقافية تقدم الدعم للقادمني الجدد؛ ميكنك إيجاد معلومات عنها يف موقع
 www.welcometohamilton.caو هو “”Welcome to Hamilton
 905-528-0104عىل الهاتف  )Community Information Hamilton( HICأو ميكنك االتصال هاتفيا بـ
هناك الكثري من الجهات يف هاملتون قد قامت بإصدار كتيبات أخرى تغطي املعلومات املقدمة يف هذا الدليل ولكن بشكل أكرث عمقا ،ولسوف تجد معلومات يف كل قسم من هذا
الدليل عن املكان الذي ميكن أن تجد فيه تلك الكتيبات.
ليكن يف املعلوم أنه يف حال الطوارئ،ميكنك االتصال عىل رقم الهاتف 911
مجلس هاملتون لشئون الهجرة قد قام باصدار دليل اخر يسمى “ الخدمات املقدمة للوافدين الجدد إىل هاملتون :كتيب ارشادي ملقدمي الخدمات” أو
ميكنك أن تجد هذا الدليل يف املوقع “”Newcomer Services in Hamilton: A Guidebook for Service Providers
 Immigration Knowledgeوذلك تحت www.hamiltonimmigration.ca
يف نفس املوقع ،ميكنك الحصول عىل نسخة من هذا الدليل Contact Us .ثم النقر عىل  About HIPCبالنقر عىل كام أنه
متى ما قمت بالنقر عىل إحدى اختياراتك املوجودة يف أعىل الصفحة الرئيسية ،ميكنك أيضا أن تختار اللغة ايل تفضلها من القامئة املوجودة يف أسفل الجانب األيرس للصفحة.
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اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

وصف للخدمات املقدمة

 211 Ontarioتوفرباملجان معلومات حول خدمات تقدم يف

اونتاريو عىل مدى  24ساعة يوميا ويف كل يوم من عن طريق الهاتف فقط

 211ontario.caأيام السنة ،وبأكرث من  150لغة مختلفة

 Centre Français Hamiltonتوفر املعلومات واإلرش���ادات للقادمني
 centrefrancais.caالجدد باإلضافة إىل برامج وأنشطة أخرى

لالتـصـال

 211عن طريق الهاتف فقط

970 King Street East

905-547-5702

Hamilton Public Library
5th floor, 55 York Boulevard

905-528-0104

CIH

 (Community Informationتوفر باملجان معلومات ح��ول برامج
) Hamiltonوخدمات تقدم يف هاملتون
inform.hamilton.ca

CCIH
(Child Care Information
)Hamilton
cafcc.on.ca/ccil.php

تقدم معلومات تتسم باملجانية والرسية
حول خدمات رعاية األطفال

 City of Hamiltonتعرض برامج وخدمات تتعلق باألطفال
 hamilton.caواآلباء واألرسة

Hamilton Public Library
5th floor, 55 York Boulevard

71 Main Street West
)(City Hall
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905-528-0591

905-546-2424

اسـم الوكــالـــــة

وصف للخدمات املقدمة

DARTS
(Disabled and Aged Regional
)Transportation System

توفر خدمة االنتقال من مكان آلخر
لألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة
والذين ال يستطيعون استخدام خدمات
االنتقال االعتيادية

dartstransit.com

العنوان  /املوقع

لالتـصـال

905-529-1717

 GO Transitتوفر النقل بالحافالت والقطارات ملقاطعة
 gotransit.comتورونتو الكربى ونياجرا و هاملتون

36 Hunter Street East
)(Hamilton GO Centre

1-888-438-6646

 Hamilton Communityتوفرمساعدات مجانية ونصائح قانونية
 Legal Clinicيف مجاالت عديدة تتضمن مجال اإلسكان
 hamiltonjustice.caوالدخل

100 Main Street East,
)Suite 203 (2nd Floor

905-527-4572

155 King William Street
)(Central Station

905-546-4925

 Hamilton Police Servicesتستقبل تقارير خاصة بالجرائم وتقدم
 hamiltonpolice.on.caمعلومات ال تكون طارئة
HSR
(Hamilton Street Railway
)Company
hamilton.ca/CityServices/
Transit

هي خدمة املواصالت العامة يف هاملتون
والتي توفر الحوافل يف أرجاء املدينة

905-527-4441
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اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

لالتـصـال

110 King Street West

905-528-0134

وصف للخدمات املقدمة

 Legal Aid Ontarioتوفر الدعم املايل عند طلب نصيحة قانونية
 legalaid.on.caتتعلق باألرسة والجرائم والهجرة وغريها

حكومةSocial Insurance
 Service Canadaكندا تتضمن التأمني االجتامعي و
 servicecanada.gc.ca/رقم Insurance Number
Employment eng/home.shtml
التأمني الوظيفي وغريها من الخدمات

1550 Upper James Street
)(Main Office

1-800-622-6232

2255 Barton Street East

163 Centennial Parkway North

توفر معلومات وخدمات تقدمها حكومة
 Service Ontarioأونتاريو لقاطنيها وللمشاريع التجارية
وتتضمن تجديد رخصة رق��م السيارة
ontario.ca
وتغيري عنوان البيت املوجود يف رخصة 1400 Upper James St., Unit 11
قيادة السيارة وغريها من الخدمات
50 Dundurn Street South

119 King Street West, 4th floor
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905-578-6603
905-577-4100
905-385-3336
1-800-267-8097

خـدمـات االسـتـقـرار

مجلس هاملتون لشئون الهجرة قد قام باصدار دليل اخرأكرث عمقا خاص بخدمات االستقراروذلك بتمويل من دائرة الهجرة
والجنسية الكندية.

 Settlement Services for Newcomers in Hamiltonهذا الدليل بعنوان “خدمات االستقرار للوافدين الجدد إىل هاملتون” أو
ميكنك أن تجد هذا الدليل يف املوقع التايل:
 Immigration Knowledgeتحت www.hamiltonimmigration.ca
يف نفس املوقع ،ميكنك الحصول عىل نسخة من هذا الدليل Contact Us .ثم النقر عىل  About HIPCبالنقر عىل كام أنه
متى ما قمت بالنقر عىل إحدى اختياراتك املوجودة يف أعىل الصفحة الرئيسية ،ميكنك أيضا أن تختار اللغة ايل تفضلها من القامئة املوجودة يف أسفل الجانب األيرس للصفحة

اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

وصف للخدمات املقدمة

CIC
55 Bay Street North
 (Citizenship Immigrationمسؤلة عن الخدمات والربامج املتعلقة بأمورالهجرة
)(Federal Building
) Canadaواالستقرار وإعادة االستقرار والجنسية والتعددية
عن طريق املواعيد فقط
الثقافية
cic.gc.ca

 Ecumenical Supportتقدم امل��س��اع��دات املالية وال��ق��روض لالجئني
 Committee for Refugeesوالوافدين الجدد

Care of: North Hamilton
Community Health Centre
438 Hughson Street, North
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لالتـصـال

1-888-242-2100

905-523-6611
extention 2012

لاـصـتالل

 ناونعلا/ عقوملا

ةمدقملا تامدخلل فصو

905-529-5209

8 Main Street E., Suite 101

905-525-9676

905-388-5048

182 Rebecca Street
1119 Fennell Ave East,
Suite 236
45 Montcalm Dr., Unit 43

905-573-7663

2255 Barton Street East

تقديم الدعم لتدريس اللغة والتوظيف
وخدمات االستقرار وتعليم األمور املالية
ومهارات العمل والحياة وتعليم املبادرة
للمهاجرين والقادمني الجدد من النساء
والرجال وأرسهم

905-627-9922

30 King Street East

خـدمـات االسـتـقـرار

905-387-1100

ةـــــلاــكولا مـسا

IWC
(Immigrant
Women’s Centre)
stjosephwomen.on.ca

Jewish Social Services of

 مساعدة الوافدين الجدد من اليهود عىلHamilton
االستقرار

hamiltonjss.org

905-522-7280

119 King Street West

181 Main Street West, 3rd floor
905-527-4441

2255 Barton Street East
1550 Upper James Street
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تقديم املساعدات املالية و إيجاد الوظائف
لألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة

ODSP
(Ontario Disability
Support Program)
mcss.gov.on.ca/en/mcss/
programs/social/index.aspx
OW (Ontario Works)

تقديم الدخل واملساعدة عىل التوظيف
 لألشخاص الذين يعانون من ضائقة ماليةwww.hamilton.ca/
 بشكل مؤقتHealthandSocialServices/

SocialServices/OntarioWorks/

اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

وصف للخدمات املقدمة

ت��دع��م األرس واألش���خ���اص بخدمات املكتب الرئييس
 Wesley Urban Ministriesتتضمن املالجئ ومراكز التموين الغذايئ
 wesleyurbanministries.comواالستشارات والتوظيف .تقديم خدمات
االستقرار لالجئني القادمني من الخارج مواقع منترشة يف أرجاء
هاملتون
تحت رعاية الحكومة

195 Ferguson Avenue, North

& Employment, Training
Settlement Services
http://mydreamlife.ca/
immigrant_settlement

تقدم خدمات للنساء واألرس تتضمن
 YWCA of Hamiltonخدمات االستقرار للوافدين الجدد ،إيجاد
 ywcahamilton.orgسكن مؤقت للنساء ،دعم ذوي االحتياجات
الخاصة ،رعاية األطفال ،اللياقة البدنية،
برامج لكبار السن ،دعم التوظيف

211 Centennial Parkway North,
Unit 3

Main Office:
75 MacNab Street South
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905-528-5629

905-526-8452

905-662-9400

905-522-9922

خـدمـات االسـتـقـرار

YMCA of Hamilton/
Burlington/ Brantford

تدعم األرس واألشخاص بخدمات تتضمن
املعلومات والتوجيه واإلحالة واملساعدة
يف أمور اإلسكان ومهارات الحياة ودعم
األرسة وتقديم االس��ت��ش��ارات يف حالة
األزم��ات وكيفية تقديم طلبات اإلعانة
املالية واإلستامرات الحكومية وتقييم اللغة

25 Main Street West

لالتـصـال

الـســـكــــن

مجلس هاملتون لشئون الهجرة وفرعه الخاص بأمور السكن قد قام بإصدار دليل يحتوي عىل معلومات حول السكن واملستأجرين الوافدين الجدد وماليك العقارات ومانحي الخدمات.
ميكنك إيجاد هذه املعلومات يف املوقع التايل:
 Immigration Knowledgeتحت www.hamiltonimmigration.ca
يف نفس املوقع ،ميكنك الحصول عىل نسخة من هذا الدليل Contact Us .ثم النقر عىل  About HIPCبالنقر عىل كام أنه
متى ما قمت بالنقر عىل إحدى اختياراتك املوجودة يف أعىل الصفحة الرئيسية ،ميكنك أيضا أن تختار اللغة ايل تفضلها من القامئة املوجودة يف أسفل الجانب األيرس للصفحة.
اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

وصف للخدمات املقدمة

لالتـصـال

ATH
(Access to Housing
)Hamilton

توفر الطرق لتقديم طلب السكن املدعوم
 cityhousinghamilton.يف منطقة هاملتون

499 King Street East

905-524-2228

com/page1.
aspx?page=AccessToHousing

City Housing Hamilton

برنامج يوفر سكن باسعار مناسبة برشوط
 cityhousinghamilton.caمعينة لألرس واألفراد

181 Main Street West
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905-523-8496

اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

لالتـصـال

Good Shepherd Centre
135 Mary Street

905-528-9109

وصف للخدمات املقدمة

Barrett Centre for
Crisis Support

905-523-8766
905-308-8090
905-528-9442
905-525-5188
905-529-4343
905-529-7878

خط الطوارئ  24ساعة

Housing Help Centre

 of Hamiltonتقدم معلومات ،خدمات ودع��م خاص
بالسكن

119 Main Street East

905-526-8100

housinghelpcentre.ca

 Interval Houseتقدم امل��أوى للسيدات ال�لايئ تعرضن
 intervalhousehamilton.orgلإلساءة ،ملن لديهن أو ليس لديهن أطفال

630 Sanatorium Road
— — 10

905-387-9959
905-387-8881

خط الطوارئ  24ساعة

الـســـكــــن

تساعد األرس واألشخاص يف برامج وخدمات
مثل مراكز التموين الغذايئ والوجبات
 Good Shepherd Centersالساخنة واإلسكان الدائم واملالبس.توفر
الدعم يف حال األزمات للنساء واألفراد من
ذوي االحتياجات العقلية ومشاكل اإلدمان

The Warehouse / Food Bank /
The Clothing Program
120 Cannon Street East
Good Shepherd Women’s
Services
Youth Services
مواقع مختلفة
The Family Centre
143 Wentworth Street South
Good Shepherd Non- Profit
Homes
مواقع مختلفة

905-528-9109

اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

وصف للخدمات املقدمة

تساعد يف تقديم املعلومات واإلحالة
Jared’s Place
والبحث يف النظام القانوين باألمور
 intervalhousehamilton.org/املتعلقة بالعائلة والجرائم والهجرة
jaredsplace.html
وشؤون الطفل

Central Administration /
& Community Relations
Resource Department
اإلدارة املركزية/قسم املوارد
Community Services
Opportunity Centre
خدمات املجتمع/مركز الفرص
Addiction Services
خدمات عالج اإلدمان
Employment & Training
Services Opportunity Centre
التوظيف ومركز خدمات التدريب
Men’s Services Opportunity
Centre
مركز خدمات الرجال
Women’s Services Opportunity
Centre
مركز خدمات النساء
— — 11

905-522-0127

905-528-4211
905-529-8600

خط الطوارئ  24ساعة

905-528-4212
905-528-0389
905-522-5542
905-528-7635
905-529-8149

الـســـكــــن

تقدم خ��دم��ات ل�لأف��راد واألرستغطي
 Mission Servicesاحتياجاتهم األساسية مثل الغذاء واملالبس
وامللجأ والسكن والتنمية الروحانية
mission-services.com
وخ��دم��ات ع�لاج اإلدم����ان وال��ت��دري��ب
الوظيفي وخدمات التوظيف

100 Main Street East,
Suite 205

لالتـصـال

اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

وصف للخدمات املقدمة

عنوان الربيد (مع مالحظة أنه ليس عنوان
Micah House
 micahhouse.caتوفر سكن قصري األج��ل وتساعد عىل السكن)
اإلستقرار

لالتـصـال

905-296-4387

333 King Street East

توفر ملجأ مؤقت للرجال

150 King Street West
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905-627-0572

الـســـكــــن

Salvation Army Men’s
Hostel

94 York Boulevard

905-527-1444

الــتــوظـــيـــف

مجلس هاملتون لشئون الهجرة وفرعه الخاص بالتوظيف /مجموعة سوق العاملة املوظفة قد قام باصدار دليل للوافد الجديد اسمه “حياتك الجديدة يف “Your New Li fe in
”Hamilton: A Guide to Immigrant Employment Successهاملتون :الدليل إىل نجاح توظيف املهاجر.يتضمن هذا الدليل معلومات أكرث عمقا حول
التوظيف وسوق العاملة .ميكنك أن تجد هذا الدليل يف املوقع التايل:
 Immigration Knowledgeتحت www.hamiltonimmigration.ca
يف نفس املوقع ،ميكنك الحصول عىل نسخة من هذا الدليل Contact Us .ثم النقر عىل About HIPCبالنقر عىل كام أنه
متى ما قمت بالنقر عىل إحدى اختياراتك املوجودة يف أعىل الصفحة الرئيسية ،ميكنك أيضا أن تختار اللغة ايل تفضلها من القامئة املوجودة يف أسفل الجانب األيرس للصفحة.
مركز تخطيط القوى العاملة قد قام أيضا بعمل مرشوع بحث ودليل لدعم مؤسس العمل من املهاجرين والذي ميكن أن تجده يف املوقع التايل:

www.wise5.ca.

اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

لالتـصـال

100 James Street S., Suite 2

905-521-1777
1-866-515-0018

وصف للخدمات املقدمة

Centre for Internationally

 Educated Nursesتقدم خدمات وبرامج عليا للممرضني
 care4nurses.orgالذين حصلوا عىل تعليمهم يف الخارج

 Collège Boréalتقدم برامج دراسية بعد املرحلة الثانوية
 collegeboreal.ca/وخدمات التوظيف واندماج املهاجرين يف
 employment-services/املجتمع وخدمات أخرى باللغة الفرنسية

2 King Street West, Main Floor
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اتصال مجاين

905-777-1562

الــتــوظـــيـــف

لالتـصـال

 املوقع/ العنوان

905-522-4902

67 Victoria Avenue South

905-526- 8482

225 King William Street,
5th floor

905-526-8488

1050 Upper Gage Avenue

905-575-2177

وصف للخدمات املقدمة

135 Fennell Avenue
West, Room J137
481 Barton Street

اسـم الوكــالـــــة

 تساعد يف البحث عن الوظائف وفرصEmployment Hamilton
employmenthamilton.com
التدريب
 تساعد األفراد عىل التعرف عىل مجاالتGoodwill Employment
Services
 العمل وتحقيق أهدافهم فيهاgoodwillonline.ca
Mohawk College –
Community Employment
Services

توفر الخدمات ألي فرد يف املجتمع يبحث
أو تدريب/ عن وظيفة وmohawkcollege.ca/Discover/

Community/cesJobSeeker.html
PATH Employment

905-528-6611

31 King Street East,
Suite 100

 توفر خدمات التوظيف الشخصية لألفرادServices
 من ذوي االحتياجات الخاصةpathemployment.com

905-540-6400

71 Main Street West, 1 floor
(City Hall)

 توفر املعلومات واألدوات التي قد تساعدCentre
 صاحب العمل يف تنمية مؤسستهinvestinhamilton.ca/

Small Business Enterprise

st

smallbusiness
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 املوقع/ العنوان

لالتـصـال

الــتــوظـــيـــف

905-387-2220
1-888-336-9550

اتصال مجاين

وصف للخدمات املقدمة

1051 Upper James Street,
Suite 102

905-528-5629

151 Queen Street North

905-540-9679

YMCA careerworx!
23 Main Street East
Stoney Creek

905-662-9400

211 Centennial Parkway
North

905-522-9922
extention 399

75 MacNab Street South,
Room 109

تقدم استشارات وظيفية بشكل فردي
ت��دع��م األرس واألش���خ���اص بخدمات
تتضمن املالجئ ومراكز التموين الغذايئ
واالستشارات والتوظيف

اسـم الوكــالـــــة
vpi Inc.
vpi-inc.com
Wesley Employment Services
wesleyurbanministries.com/
index.php?page=case
managementprogramsservices
YMCA of
Hamilton/Burlington/
Brantford

توفر مساعدة شخصية يف مجال التعليم
 وفرص التوظيف والدعم املايلEmployment, Training &
Settlement Services

http://mydreamlife.ca/
employment_services
YWCA Hamilton

 توفر التدريب الشخيص و املساعدة يفywcahamilton.org/
 البحث عن الوظيفةprograms-andservices/

employmentresource-centre
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الـــصـــحــــة

يف حال الطوارئ ،اتصل بالرقم 911
اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

وصف للخدمات املقدمة

لالتـصـال

تقدم خدمات تتميز بالدعم الخاص
 The Aids Networkوالرسي والعميل للرجال والنساء والشباب
 aidsnetwork.caواألطفال املتأثرين مبرض ضعف املناعة
املكتسبة/اإليدز

140 King Street, East
Suite 101

905-528-0854

 Access Midwivesتوفر رعاية صحية أولية وحرفية لتخفيض
مخاطر الحمل وال��والدة واملخاض لألم
االستفادة من القابالت
وطفلها خ�لال الستة أشهر األوىل بعد
accessmidwives.com
الوالدة

38 King Street West,
Stoney Creek

905-546-5002

Centre de santé
communautaire Hamilton/
Niagara

توفربرامج و خدمات متعددة للمتحدثني
 cschn.caباللغة الفرنسية يف املجتمع تتضمن الرعاية
ميكن ال��دخ��ول إىل ه��ذا املوقع باللغة الصحية واإلستقرار وخدمات قانونية
الفرنسية واإلنجليزية

460 Main Street East, 2 floor
nd
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905-528-0163

اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

وصف للخدمات املقدمة

لالتـصـال
905-972-8338

COAST – Crisis Outreach

 and Support Teamتخدم سكان منطقة هاملتون-ونتورث
الذين يعانون من مشاكل عقلية متأزمة

الطوارئ 24ساعة

www.coasthamilton.ca

500 James Street North

 Prevention Clinicتوفر خدمات الوقاية وال��ع�لاج ملن ال
 hamilton.ca/يستطيع الحصول عىل رعاية أسنانه بسبب
 HealthandSocialServices/صعوبات مالية

1447 Upper Ottawa, Unit 8

905-523-1020

Dental Treatment and

905-546-2424
extention 3789

PublicHealth/DentalServices
Community Health Bus

 hamilton.ca/تقدم خدمة العيادة املتنقلة املجانية
مواقع متفرقة يف أنحاء املدينة
 HealthandSocialServices/والخاصة بصحة األسنان لسكان مدينة
بحسب الجدول املقرر
 PublicHealth/هاملتون
CommunityHealthBus
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905-546-2424
extention 2489

الـــصـــحــــة

توفر برامج عالج وتثقيف ووقاية لخفض
 Community Child Abuseمعدل اإلساءة لألطفال ونتائجها السلبية.
 Council of Canadaكام وتوفر اإلستشارات النفسية والعقلية
 childabusecouncil.on.caلألطفال والشباب الذين مروا بصدمة أو
مشكلة التامزج مع املجتمع

لالتـصـال

الـــصـــحــــة

905-546-5444

 املوقع/ العنوان

وصف للخدمات املقدمة

356 Main Street West

توفر رعاية صحية أولية للنساء خالل
حملهن قليل املخاطر لتخفيض مخاطر
الحمل وال��والدة واملخاض لألم وطفلها
خالل الستة أشهر األوىل بعد الوالدة

اسـم الوكــالـــــة
Community Midwives of
Hamilton

قابالت املجتمع ملدينة هاملتون

communitymidwivesof
hamilton.com

Hamilton General Hospital
237 Barton Street East
Chedoke Hospital
Sanatorium Road

911  اتصل بالرقم،يف حال الطوارئ
905-521-2100

Juravinski Hospital
711 Concession Street
Juravinski Cancer Centre
699 Concession Street

Hamilton Health Sciences

 توفر خدمات صحية متخصصة و متكاملةHospitals
 للعامة ولجميع الفئات العمريةhamiltonhealthsciences.ca

McMaster Children’s Hospital /
McMaster Medical Centre
1200 Main Street West
St. Peter’s Hospital
88 Maplewood Avenue
905-527-8919

189 Hughson Street South
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تقدم الرعاية للنساء قبل وبعد الوالدة
ورعاية األطفال حديثي الوالدة

The Hamilton Midwives

قابالت مدينة هاملتون

hamiltonmidwives.ca

اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

وصف للخدمات املقدمة

Hamilton Urban Core
 Community Health Centreتقدم رعاية صحية متعددة التخصصات
hucchc.com

71 Rebecca Street

905-522-3233

180 James Street South,
Suite 302

905-528-5553

North Hamilton
 Community Health Centreتوفر رعاية أولية وبرامج الصحة اإليجابية للمجتمع
nhchc.ca

438 Hughson Street North

Ontario Ministry of Health
 and Long-term Careإدارة الرعاية الصحية ملقاطعة أونتاريو وتتضمن
 health.gov.on.ca/en/public/التأمني الصحي ألونتاريو OHIP
programs/ohip/

119 King Street West,
10th floor
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905-523-6611

905-521-7100

الـــصـــحــــة

 Maternity Centre ofتقدم رع��اي��ة م��ا قبل وبعد ال���والدة وتقديم
 Hamiltonالفحوصات ملدة أقصاها  6أسابيع بعد الوالدة
 maternitycentre.caورعاية األطفال حديثي الوالدة

لالتـصـال

لالتـصـال

 املوقع/ العنوان

وصف للخدمات املقدمة

اسـم الوكــالـــــة
Public Health Services

الـــصـــحــــة

905-546-3500

905-525-4573
905-525-4162
 ساعة24 خط الدعم

ةنيدملا ءاحنأ يف ةقرفتم عقاوم

75 MacNab Street South,
3rd floor

905-628-3000

2 King Street West, 2nd floor
(Dundas)

905-546-3750

247 Centennial Parkway North,
Unit 8

905-528-5894
905-546-3274
905-528-3000

237 Barton Street East,
1st floor
1447 Upper Ottawa
Street, Unit 8
151 York Boulevard, Unit F
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تقدم خدمات صحية واسعة املجال للعامة
 كام تقدم املوارد واملعلومات أيضاhamilton.ca/Healthand
SocialServices/PublicHealth

تقدم خدمات تتميز بالخصوصية واملجانية
 عاما فأكرث) ويف املقام األول16( للبالغني
للنساء اللوايت تعرضن لعنف جنيس

SACHA (Sexual Assault
Centre of Hamilton and
Area)
sacha.ca

Sexual Health Clinics

 تقدم خدمات تتعلق بالصحة الجنسيةhamilton.ca/
 وتتميز بالخصوصية واملجانيةHealthandSocialServices/

PublicHealth/SexualHealth/

 املوقع/ العنوان

لالتـصـال

Charlton Campus
50 Charlton Avenue East
املوقع الرئييس

905-522-1155
905-388-2511

الـــصـــحــــة

905-522-1155
905-521-2100
extention 72000
hamiltonhealthsciences.ca
/body.cfm?ID=2109
905-573-7777
stjoes.ca/default.asp?actio
n=article&ID=463

وصف للخدمات املقدمة

أو

West 5th Campus
(Mental Health and Addictions
Program)
100 West 5th Street
690 Main Street West
(Hamilton Health Sciences)
2757 King Street East
(St. Joseph’s Healthcare
Hamilton)
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مستشفى ذو تخصصات مختلفة

اسـم الوكــالـــــة
St. Joseph’s Healthcare
Hamilton
stjoes.ca

يوفر البديل إذا كان الشخص ال يعاين من
حالة تستدعي زيارة قسم الطوارئ ولكنه
Urgent Care Centres
ال يستطيع اإلنتظار حتى حصوله عىل
موعد مع طبيب

الـــصـــحــــة

لالتـصـال

 املوقع/ العنوان

905-662- 4141

800 Queenston Road

905-578-9255

631 Queenston Road

905-561-9255

140 Centennial Parkway North

905-570-0440

206 Locke Street South
179 James Street South,
Suite 1
880 Upper Wentworth Street
1685 Main Street West
50 Dundurn Street South
252 Dundas Street East,
Waterdown

905-529-9779
905-575-0808
905-521-2222
905-529-4040
905-689-8833

وصف للخدمات املقدمة

اسـم الوكــالـــــة

 الرعاية غريالصحية،للحاالت املستعجلة
 أو إن مل يكن لديك طبيب العائلة،الطارئة

Walk In Medical Clinics

The Well - Hamilton’s

905-525-0300

27 King William Street
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 يوفر التعليم والخدمات والدعم للسحاقLGBTQ Wellness Centre
 واللوطيني واملتحولني جنسياthewellhamilton.ca

اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

وصف للخدمات املقدمة

لالتـصـال

The Women’s Centre of

 Hamiltonتوفر الدعم الصحي واإلحالة واملنارصة
 intervalhousehamilton.org/نحو تغيري مجتمع املرأة

100 Main Street East, Suite 205

905-522-0127

womenscentre.html

خدمات خاصة للمصابني مبرض التوحد

توفر خدمات خاصة باألطفال والشباب
والبالغني املصابني مبرض التوحد

1900 Main Street West

woodview.ca/contact/
hamilton.html
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905-527-9771

الـــصـــحــــة

Woodview Mental Health
and Autism Services /Mischa
Weisz Centre for Autism
Services

الـتـعـلـيم وتـدريـس اللغـة

هذا الجزء من الدليل ،يدرج الخدمات املمولة واملقدمة للعوام .كام أنه يوجد هناك ،كليات خاصة توفر التدريب يف نطاق معني عىل أسس خدمية.
مجلس هاملتون لشئون الهجرة وفرعه الخاص باللغة قد قام باصدار دليل اسمه وسائل تحديد الخيارات لتعلم اللغة يف مدينة هاملتون

Tool for Settlement Service Providers Outlining Language Training Options in Hamilton

‘ ’Immigration Knowledgeتحت www.hamiltonimmigration.caميكنك أن تجد هذا الدليل يف املوقع
يف نفس املوقع ،ميكنك الحصول عىل نسخة من هذا الدليل Contact Us .ثم النقر عىل About HIPCبالنقر عىل كام أنه
متى ما قمت بالنقر عىل إحدى اختياراتك املوجودة يف أعىل الصفحة الرئيسية ،ميكنك أيضا أن تختار اللغة ايل تفضلها من القامئة املوجودة يف أسفل الجانب
األيرس للصفحة
اسـم الوكــالـــــة

ABEA
(Adult Basic Education
)Association of Hamilton
abea.on.ca

العنوان  /املوقع

وصف للخدمات املقدمة
 ESLتوفر خدمات وبرامج مثل
تعليم اإلنجليزية كلغة ثانية و اإلنجليزية
كلغة ثانية اختبار TOFEL
تدريس اللغة للقادمني الجدد LINC
إىل كندا .باإلضافة إىل برامج ودعم لتعليم
اللغة

35 King Street East, Suite 7

لالتـصـال

905-527-2222

Circle of Friends for

 Newcomersمساعدة الوافدين الجدد يف تعلم اللغة
 circleoffriends.caاإلنجليزية

155 Queen Street North
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905-529-1840

اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

وصف للخدمات املقدمة

120 King Street West

905-544-9824

École élémentaire

 Pavillon de la jeunesseنظام تعليمي عام باللغة الفرنسية من
 csviamonde.ca/csviamonde/مرحلة الروضة إىل الصف السادس

105 High Street

905-318-3816

ecole/ecole.php?idkey=24
École secondaire

 Georges-P.-Vanierنظام تعليمي عام باللغة الفرنسية من
 csviamonde.ca/csviamonde/الصف السابع إىل الصف الثاين عرش

100 Macklin Street North

905-528-0301

ecole/ecole.php?idkey=27

École élémentaire catholique

 Monseigneur-de-Lavalنظام تعليمي كاثولييك باللغة الفرنسية من
 http://mdl.csdccs.edu.on.ca/wpمرحلة الروضة إىل الصف الثامن

135 Bendamere Avenue
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905-387-6448

الـتـعـلـيم وتـدريـس اللغـة

تقدم برامج تدريس بعد مرحلة الثانوية
 Collège Boréalوخدمات التوظيف واندماج املهاجرين يف
 collegeboreal.caاملجتمع وخدمات أخرى للرشكات املحلية
باللغة الفرنسية

لالتـصـال

اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

لالتـصـال

400 Cumberland Avenue

905-545-3393

وصف للخدمات املقدمة

École élémentaire

 catholique Notre-Dameكام تقدم يف األعىل

csdccs.edu.on.ca/ecoles.php

50 Lisgar Court

905-389-4055

http://acmt.csdccs.edu.on.ca

 Hamilton Literacy Councilتعليم ق��راءة وفهم اللغة بشكل فردي
أو مجموعات صغرية ملن يتكلم اللغة
 hamiltonreads.caاإلنجليزية

75 MacNab Street South,
)Suite 329 (3rd floor

905-529-9907

55 York Boulevard
(Central Library Main Branch

 Hamilton Public Libraryتوفر معلومات مجانية وخدمات وبرامج
مثل استعارة الكتب والوسائل السمعية (املكتبة املركزية
hpl.ca
باإلضافة إىل  23موقع آخر
والبرصية واستخدام الحاسوب وغريها
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905-546-3200

الـتـعـلـيم وتـدريـس اللغـة

École secondaire

 Académie catholiqueنظام تعليمي كاثولييك باللغة الفرنسية من
 Mère-Teresaالصف التاسع إىل الصف الثاين عرش

اسـم الوكــالـــــة
Hamilton Wentworth
Catholic School Board

Hamilton Wentworth District
School Board
hwdsb.on.ca

وصف للخدمات املقدمة

نظام تعليمي كاثولييك من مرحلة الروضة
إىل الصف 12وبرامج التعليم املستمر
للبالغني مثل تعليم اإلنجليزية كلغة ثانية
90 Mulberry Street
( املكتب الرئييس )
و ESL
تدريس اللغة للقادمني الجدد LINC
إىل كندا
نظام تعليمي عام من مرحلة الروضة
إىل الصف 12وبرامج التعليم املستمر
100 Main Street West,
ثانية
للبالغني مثل تعليم اإلنجليزية كلغة
Suite 1120
و ESL
( املكتب الرئييس )
تدريس اللغة للقادمني الجدد LINC
إىل كندا

تقديم الدعم لتدريس اللغة والتوظيف
 IWCوخدمات االستقرار وتعليم األمور املالية
) (Immigrant Women’s Centreومهارات العمل والحياة وتعليم املبادرة
 stjosephwomen.on.caللمهاجرين والقادمني الجدد من النساء
والرجال وأرسهم

905-525-2930

905-527-5092

8 Main Street East, Suite 101

905-529-5209

182 Rebecca Street
1119 Fennell Ave East,
Suite 236
45 Montcalm Drive, Unit 43
2255 Barton Street East

905-525-9676
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905-387-1100
905-388-5048
905-573-7663

الـتـعـلـيم وتـدريـس اللغـة

hwcdsb.ca

العنوان  /املوقع

لالتـصـال

اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

لالتـصـال

1280 Main Street West

905-525-9140

وصف للخدمات املقدمة

 McMaster Universityتوفر التعليم الجامعي وشهادات التعليم
 mcmaster.caاملستمروالبحوث وغريها

تيرس ل�لآب��اء وامل��رب��ي�ين الحصول عىل
 Ontario Early Years Centresاملعلومات واملصادر والدعم وتوفر لآلباء
واملربيني واألج��داد واألطفال حتى سن
 cafcc.on.ca/eyc.phpالسادسة مكانا للعب والتعلم مع بعضهم
البعض

الخط املجاين

465 East 16th Street

905-385-3020

45 Ellis Avenue

905-549-2814
extention 230

155 Queen Street North,
lower level

905-521-0926

كام توجد مواقع أخرى منترشة يف املدينة

توفر برامج التعليم املستمر للبالغني
St. Charles Adult Education
 ESL Centreمثل تعليم اإلنجليزية كلغة ثانية و
 stcharles.caتدريس اللغة للقادمني الجددإىل كندا
LINC

150 East 5th Street
45 Young Street
380 Main Street East
60 Barlake Avenue
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905-577-0555

الـتـعـلـيم وتـدريـس اللغـة

توفر برامج تعليم اللغة للعديد من
 Mohawk Collegeالتخصصات وأكرث من  100شهادة لربامج
 mohawkcollege.caتعليمية مختلفة وخ��دم��ات للمجتمع
وغريها

135 Fennel Avenue West
الحرم الرئييس

905-575-2000
1-866-410-4795

االسـتـجــمــام
لالتـصـال
905-549-2814
905-525-0038
905-549-2814
extention 238
or 905-523-2301

 املوقع/ العنوان

وصف للخدمات املقدمة

Hamilton East Kiwanis
Boys and Girls Club:
45 Ellis Avenue
Sanford Boys and Girls
Club: 71 Sanford Avenue N.
McQuesten Boys and Girls
Club: 785 Britannia Ave St. Helen’s School

اسـم الوكــالـــــة

Boys and Girls Clubs of

 توفر الفرصة لألطفال والشباب اإلستفادةHamilton
 من الكثري من الربامج والفرصkboysandgirlsclub.com

City of Hamilton
Recreation Centres

905-546-3747

مواقع متفرقة يف أنحاء املدينة

 توفر أنشطة استجامم لألطفال و الشبابhamilton.ca/
 والبالغنيCultureandRecreation/
Recreation/
CentresPoolsArenas/

HARRRP (Hamilton

905-544-0050

St. Peter’s HARRRP
705 Main Street East

 توفر أماكن مجانية لربامج وخدماتAssociation for Residential
 مقدمة من املجتمع وتدير مراكز يفand Recreational
 املجتمع توفر برامج مجانية وخدماتRedevelopment Program)
لألفراد واألرسة
harrrp.ca
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اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

وصف للخدمات املقدمة

STAR Hamilton
 (Skills Through Activityتوفر برامج مجانية ترفيهية تنمي املهارات لألطفال
) and Recreationما بني 5-15
starhamilton.ca

41 Oriole Crescent
245 Kenora Avenue

لالتـصـال

905-522-7770
extention 3005

االسـتـجــمــام
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خـدمـات أخــرى
اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

لالتـصـال

447 Main Street East,
Unit 201

905-527-3823

وصف للخدمات املقدمة

Catholic Family Services of

 Hamiltonتقديم الخدمات التي من شأنها أن تحسن
 cfshw.comمن جودة حياة األفراد واألرسة

CATCH (Community Access
)to Child Health

توفر برامج وخدمات لتحسني منو وصحة
 wesleyurbanministries.com/وسالمة الطفل

350 Quigley Road,
Unit 131

 CAPC (Community Actionتوفر دعم طويل األجل لتوصيل الربامج
) Program For Childrenالتي تهدف إىل اإلهتامم بصحة و منو
 capc.hamilton.on.caاألطفال من سن  0إىل 6سنوات

150 Violet Drive

905-546-4295

191 York Boulevard

905-528-0281

=index.php?page
cyfprogramscatch

905-560-6575

Community Living

 Hamiltonتوفر أنشطة ملأل وقت الفراغ ،التوظيف،
وتدريب الشباب من ذوي اإلعاقة العقلية

communitylivinghamilton.com

وتعمل بجانب الكثري من املجتمعات
HCCI (Hamilton Centre for
) Civic Inclusionواملؤسسات واملنظامت للعمل عىل نرش
 hcci.caالوعي حول تنوع الثقافات واإلندماج يف
املجتمع

267 King Street East
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905-297-4694

اسـم الوكــالـــــة

العنوان  /املوقع

وصف للخدمات املقدمة

لالتـصـال

ICAA (Immigrant Culture

51 Stuart Street

905-529-0181

 Living Rock Ministriesتوفر البرامج والدعم للشباب من
 livingrock.caسن  13-25والمعرضين للخطر

30 Wilson Street

905-528-7625
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خـدمـات أخــرى

) and Art Associationتوفر الربامج والخدمات ملساعدة الفنانني
 immigrantart.orgمن املهاجرين وأرسهم

