دعم لمساعدة األشخاص على البقاء في مساكنهم:

2015-513

خدمات اإلسكان
•	إعانات إيجارية وإسكان ميسور التكلفة لألسر ذات الدخل المتدني والمتوسط
		 	-لتقديم طلب ،اتصل برقم سجل اإلسكان االجتماعي
)613-526-2088 (Social Housing Registry
•	خدمات إيواء طارئة مؤقتة للشباب والبالغين والعائالت المشردة
		 	-لتقديم طلب ،اتصل بالرقم ( 3-1-1اضغط  3للخدمة بلغات غير اللغتين
اإلنجليزية أو الفرنسية)
•	مساعدة في أعمال الترميم للراشديد الكبار واألشخاص ذوي اإلعاقات
		 	-لمزيد من المعلومات حول برنامج أونتاريو ألعمال الترميم
) ،(Ontario Renovates Programتفضل بزيارة
ottawa.ca/housing
•	إعانات اإلسكان الداعم للراشدين الضعفاء الذين يحتاجون لخدمات رعاية من أجل
الحفاظ على استقالليتهم في المجتمع.
		 	-تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني  ottawa.ca/housingللقيام بجولة
افتراضية إلى مواقع الرعاية السكنية
		 	-لتقديم طلب الحصول على إعانة لخدمات سكنية ،تفضل بزيارة الموقع
اإللكتروني  ottawa.ca/housingللحصول على نموذج على شبكة
االنترنت ،أو االتصال بالرقم  ،613-580-2424فرعي 26586 :أو بالبريد
اإللكتروني  communitysupports@ottawa.caللحصول على
نسخة من نموذج الطلب

تفضل بزيارة مواقعنا اإللكترونية للحصول على معلومات حول:
		 • الكنديون الجدد – ottawa.ca/immigration
		 • الراشدون الكبار – ottawa.ca/olderadults
		 • الشباب – ottawa.ca/ottyouth

المجتمع

و الخدمات

االجتماعية
نحن نقدم
المساعدة في
مجاالت:
الرعاية النهارية
التوظيف والمساعدة المالية
خدمات اإلسكان
الرعاية طويلة األجل

مراكز الدعم المجتمعي واالجتماعي

التوظيف

مساعدة في مجاالت الرعاية النهارية والتوظيف والمساعدة المالية و/أو اإلسكان.
لتقديم طلب الحصول على خدماتنا:

مساعدة للمشاركين في  Ontario Worksوعامة الناس من أجل االستعداد والعثور
على وظيفة والحفاظ عليها:

• تفضل بزيارة الرابط اإللكتروني ottawa.ca/residents/social-services
•	 اتصل بالرقم ) 3-1-1اضغط  3للخدمة بلغات أخرى غير اللغتين
اإلنجليزية أو الفرنسية(
• تفضل بزيارة أحد مراكز الدعم الخاصة بنا
South
Central
2020 Walkley Road 370 Catherine Street
West
East
100 Constellation Drive, 2nd floor
2339 Ogilvie Road
		يتوفر في كل مركز حاضنة مجتمع ( )Community Hubمع وصول إلى
البرامج والخدمات ،مثل خدمات اإلسكان والهجرة والصحة المجتمعية وخدمات
الشباب والعائالت

الرعاية النهارية
دعم لآلباء ومتخصصي الرعاية النهارية:
• تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني  ottawa.ca/daycareلـ:
	تقدم طلب الحصول على سجل رعاية الطفل وقائمة انتظار رعاية الطفلالمرخصة (إعانة مالية ورسوم كاملة)
	تطلب مساعدة مع )إعانة مقابل نفقات الرعاية النهارية للعائالت المستحقة)	تحصل على معلومات إضافية حول خيارات الرعاية النهاريةتتوفر معظم المعلومات على الموقع اإللكتروني  ottawa.caبأكثر من 100
لغة ،من بينها اللغتين العربية والكردية .حدِّ د لغتك واستخدم خاصية "ترجمة
جوجل" في أسفل كل صفحة.

•	تفضل بزيارة أحد مراكزنا األربعة للدخول مجا ًنا إلى أجهزة الحاسوب واالنترنت
وإعالنات الوظائف ومصادر أخرى.
	يوجد في  370 Catherine Streetمركز أونتاريو للتوظيف وبرامج للشباب	للحصول على معلومات حول التوظيف ،اتصل بالرقم  613-560-0616أوتفضل بزيارة الموقع اإللكتروني ottawa.ca/partnersforjobs

المساعدة المالية
مساعدات مالية غذائية وسكنية وطبية واحتياجات أساسية أخرى:
•	قدم طلبًا على شبكة االنترنت إلى  Ontario Worksعلى الموقع اإللكتروني
ontario.ca/socialassistance
•	اتصل برقم وحدة منافع الطلبات ( (ABU) 3-1-1اضغط  3للخدمة بلغات أخرى
غير اللغتين اإلنجليزية أو الفرنسية)

الرعاية طويلة األجل
مساعدة في اإليداع في بيوت الرعاية طويلة األجل:
•	تشمل الخدمات التمريض والرعاية الشخصية والعالج الطبيعي وتدبير المنزيل
وإعداد الطعام واألنشطة الترفيهية والرعاية الروحية وخدمات العامل االجتماعي
وخدمات الدعم.
•	لتقديم طلب ،اتصل برقم مركز شاميلين للوصول إلى إلى الرعاية المجتمعية
()Champlain Community Care Access Centre
613-310-2222
Nepean
South Ottawa
Peter D. Clark
Carleton Lodge
Central Ottawa
Vanier
Garry J. Armstrong
Centre d’accueil Champlain

