Human Needs Task Force
برگه اطالعات برنامههای EarlyON
اﻃﻼﻋﺎت و ﻣنﺎﺑع زیﺮ را ﻣﺮاکز کودک و خﺎﻧواده  EarlyONارائﻪ کﺮدهاﻧد .این ﻣﺮاکز ﺑﺮای تضمین دسرتسی خﺎﻧوادهﻫﺎی اتﺎوا ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣنﺎﺑع ویژه کودکﺎن ،در دوران ﻫمﻪگیﺮی کووید 19-در
سﻪ ( )3دستﻪ خدﻣﺎت در اتﺎوا (خدﻣﺎت ﺑﺎالدستی ،خدﻣﺎت ﺑوﻣی-ﻣحور و خدﻣﺎت فﺮاﻧسوی زﺑﺎن) تﻼش ﻣیکنند.

ﺑسیﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  EarlyONﺑﻪ صورت ﻣجﺎزی در دسرتس است تﺎ خﺎﻧوادهﻫﺎ ﺑتواﻧند ﺑﺎ ﻫﺮیک از ﻣنﺎﺑع ،رصفﻧظﺮ از ﻣکﺎن آﻧهﺎ ،متﺎس ﺑگیﺮﻧد.
برای کسب اطالعات درباره منابع و حامیتهای همگانی  ،EarlyONبا خط پشتیبانی والدین به شامره  613-565-2467داخلی  2متاس بگیرید.
برای کسب اطالعات بیشرت درباره خدمات و برنامههای گوناگون همگانی ،اجتامعی ،دولتی و بهداشتی در اتاوا و چگونگی استفاده از آنها ،با  2-1-1متاس بگیرید.

منﺎبع

ﺗلفن

آنﻼین
برنﺎمههﺎی بﺎالدستی EarlyON

Andrew Fleck Children’s Services
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

ایمیﻞ – EarlyOnOttawasouth@afchildrensservices.ca
وبسﺎیت – afchildrensservices.ca

برنﺎمههﺎی جﺎری

2020-COVID19_39

•

خربنامههای آنالین روزانه  -ایدههای فعالیت ساده ،منابع فرزندپروری ،پیوند به منابع همگانی ،ویدئوهای کارکنان ،ویدئوهای آزمایشهای علمی ،و پیوند رویداد هفتگی زنده وقت محفل

•

کیتهای هرن  -وسایلی مانند کاغذ ،رنگ ،لوله پاککن ،منگوله و غیره (مقدار محدود)

•

پشتیبانی ایمیلی  -پاسخگویی به پرسشهای خاص یا کمکرسانی در زمینه بررسی

•

فرصتهای آموزش مجازی والدین و گفتگوهای عرصگاهی به رصف قهوه
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Carlington Community Health Centre
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

تلفن –  613-722-4000داخلی 303
ایمیﻞ – mcuburu@carlington.ochc.org, abakar@carlington.ochc.org, rsaid@carlington.ochc.org

برنﺎمههﺎی جﺎری
•

خربﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﻼین

•

گﺮوهﻫﺎی پشتیبﺎﻧی ﻣجﺎزی واﻟدین ﺑﺮای واﻟدین جدید و آینده

•

کﺎﻧﺎل یوتیوب  -کتﺎبخواﻧی و فعﺎﻟیتﻫﺎی ﻣﺮتبﻂ

•

پشتیبﺎﻧی ﻣجﺎزی در زﻣینﻪ ﺷیﺮدﻫی و تغذیﻪ ﻧوزاد (داخلی )319

•

زمان دایره هفتگی زنده

•

رسویس وزن کﺮدن کودک

•

پشتیبﺎﻧی ﻣجﺎزی فﺮد ﺑﻪ فﺮد ﺑﺎ ﺣضور ﻣﺮﺑی خﺮدسﺎالن (ﺑﺮای ﻧوﺑت گﺮفنت ﻣیتواﻧید ایمیﻞ
ﺑفﺮستید)

Centrepointe Childcare Services
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

•
 613-302-5949یﺎ 613-225-4819
تلفن –
ایمیﻞ – lee@centrepointechildcareservices.com

وبسﺎیت – centrepointechildcareservices.com
فیسبوک – facebook.com/centrepointechildcareservice

برنﺎمههﺎی جﺎری
•
•
•
•

کﺎرگﺎهﻫﺎی آﻧﻼین  -زﺑﺎن اﺷﺎره و واﺑستگی کودک
گﺮوهﻫﺎی آﻧﻼین  -گﺮوه پشتیبﺎﻧی ﻫفتگی واﻟدین و گﺮوه ﻫمکﺎری آﻣوزش خﺮدسﺎالن
ﻣنﺎﺑع  -ارسﺎل ﺷد
ضبط زمان دایره برای خانواده ها

Centretown Community Health Centre
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

تلفن – ( 613-233-4443خواستار گفتگو با گروه «خردساالن» و  EarlyONشوید)
ایمیﻞ – info@centretownchc.org
وبسﺎیت – centretownchc.org/programs-services/early-years-earlyon-child-and-family-centre/

برنﺎمههﺎی جﺎری
•

2020-COVID19_39

•
•
•

متﺎس تلفنی ﺑﺎ خﺎﻧوادهﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرسی سﻼﻣت  -کﺎرکنﺎن ﺑﺮای ﺑﺮرسی وضعیت خﺎﻧوادهﻫﺎ ،ﻣعﺮفی کﺮدن آﻧهﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاکز کمکی (کمک ﻣﺎﻟی ،پشتیبﺎﻧی ﺷیﺮدﻫی ،اﻣنیت غذایی ،خدﻣﺎت
ﺑهداﺷت رواﻧی یﺎ خدﻣﺎت آﻣوزﺷی) ،ارائﻪ پشتیبﺎﻧی در زﻣینﻪ فﺮزﻧدپﺮوری و رﺷد خﺮدسﺎالن ،ﺑﺎ خﺎﻧوادهﻫﺎ متﺎس ﻣیگیﺮﻧد
دسرتسی ﺑﻪ ﻣلزوﻣﺎت (ویژه خﺎﻧوادهﻫﺎی ﻧیﺎزﻣند)  -وسﺎیﻞ ﻣورد ﻧیﺎز کودک ،اﻣکﺎﻧﺎت ﺷیﺮدﻫی و وسﺎیﻞ آﻣوزش زودﻫنگﺎم
پشتیبﺎﻧی تلفنی در زﻣینﻪ ﺷیﺮدﻫی (فقﻂ ﺑﺎ وقت قبلی)  -در صورت ﻟزوم ،ﺑﺮای ﺣضور در ﻣحﻞ ﻧوﺑت داده ﻣیﺷود
رسویس وزن کﺮدن کودک  -رسویس غیﺮپزﺷکی کﻪ اﻣکﺎن وزن کﺮدن کودک در  CCHCرا ﺑﺮای ﻣﺎدر فﺮاﻫﻢ ﻣیکند
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City View Centre for Child and Family Services
تلفن – 613-825-5990

اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

ایمیﻞ – EarlyONyva@cityviewcentre.ca or c.girard@cityviewcentre.ca
وبسﺎیت – cityviewcentre.ca
فیسبوک – facebook.com/City-View-Centre-for-Child-and-Family-Services-623950088063196/

برنﺎمههﺎی جﺎری
•
•
•

خربﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﻼین (ﻣندرج در وبسﺎیت)  -زﻣﺎن ﻣحفﻞ ﻣجﺎزی و وﺑینﺎرﻫﺎی کوتﺎه
پشتیبﺎﻧی ایمیلی  -پﺎسخگویی ﺑﻪ پﺮسشﻫﺎی خﺎص یﺎ کمکرسﺎﻧی در زﻣینﻪ ﺑﺮرسی
تلفن  -پیﺎمﻫﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺮرسی ﻣیﺷود

Mothercraft Ottawa
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

تلفن –  613-728-1839داخلی 289

فیسبوک – facebook.com/MothercraftOttawa/

ایمیﻞ – earlyONyva@mothercraft.com

اینستﺎگﺮام – @mothercraftottawa

وبسﺎیت – mothercraft.com

tinyurl.com/MothercraftEarlyON – YouTube

برنﺎمههﺎی جﺎری
•
•
•
•
•
•
•

گﺮوهﻫﺎی پشتیبﺎﻧی ﻣجﺎزی  -واﻟدین کودکﺎن دارای ﻧیﺎزﻫﺎی ویژه و گﺮوهﻫﺎی پشتیبﺎﻧی پس از زایامن
کﻼسﻫﺎی ﻣجﺎزی  -آﺷپزی ،رقص ،قصﻪگویی ،آﻣﺎدگی ﺑﺮای ﻣدرسﻪ ،یوگﺎ
پشتیبﺎﻧی/ارجﺎع فﺮد ﺑﻪ فﺮد
کمد ﻟبﺎس (ﺑﺎ وقت قبلی)
توزیع کیت فعﺎﻟیت (ﺑﺎ وقت قبلی)
کﺎرگﺎهﻫﺎی ﻣجﺎزی (ﺷیﺮدﻫی ،رﺷد کودک)
ویدئوﻫﺎ و ﻣنﺎﺑع یوتیوب

Nepean-Rideau-Osgoode Community Resource Centre
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

تلفن –  613-596-5626داخلی (Rana Awni) 253
ایمیﻞ – rawni@nrocrc.org

برنﺎمههﺎی جﺎری
2020-COVID19_39

•
•

جلسﺎت ﻫفتگی آﻧﻼین/زﻧده  -زﻣﺎن ﻣحفﻞ ،ﻣﺎدر و کودک و قصﻪگویی
پشتیبﺎﻧی ایمیلی  -ﻣنﺎﺑع/ﻧکﺎت آﻣوزﻧده و فعﺎﻟیتﻫﺎی گوﻧﺎگون
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Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB)
613-325-5139 – تلفن
deborah.stowe@ocdsb.ca – ایمیﻞ
sites.google.com/ocdsb.ca/earlyon/home – وبسﺎیت

اﻃﻼﻋﺎت متﺎس
برنﺎمههﺎی جﺎری

 ﻣنﺎﺑع آﻣوزﺷی رﺷد کودک و آﻣوزش، گﺎﻟﺮیﻫﺎی ﻋکس، ایدهﻫﺎی فعﺎﻟیت خﺎﻧوادگی، زﻣﺎن ﻣحفﻞ ﻣجﺎزی ضبﻂﺷده، فﺮاخوانﻫﺎی آﻣوزﺷی- )OCDSB EarlyON وبسﺎیت (ﻫمﻪ ﻣﺮاکز
 ﺑﻪ ﻫمﺮاه پشتیبﺎﻧی ﻣستمﺮ واﻟدین،کودک

•

Ottawa Catholic School Board (OCSB)
برنﺎمههﺎی جﺎری

Divine Infant EarlyON Centre
maureen.gibbons@ocsb.ca :ایمیل – رسپرست
melinda.bugakun@ocsb.ca :و دستیار رسپرست

Our Lady of Mount Carmel EarlyON Centre
، ﺑﺎزی اﻧگشتی، آﻫنگ- خربﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ایمیلی
، فعﺎﻟیتﻫﺎی ﻫرنی خﻼقﺎﻧﻪ،دستور تهیﻪ غذا
پیوﻧد ﺑﻪ ﻣنﺎﺑع ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ پشتیبﺎﻧی از واﻟدین و
خدﻣﺎت اجتامﻋی

•

Jennie.Galbraith@ocsb.ca – ایمیﻞ

St. Elizabeth EarlyON Centre
Megan.Lord@ocsb.ca – ایمیﻞ

Prince of Peace EarlyON Centre
Natasha.Khan@ocsb.ca – ایمیﻞ
EarlyON Prince of Peace@EarlyONottawa – توییرت

برنﺎمههﺎی جﺎری

Katimavik EarlyON Centre
KatimavikResource@ocsb.ca – ایمیﻞ
Katimavik EarlyON Child and Family Centre – فیسبوک

Charlemagne EarlyON Centre

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزی آﻧﻼین (ﻣﺎﻧند کتﺎﺑخﺎﻧﻪ)؛- فیسبوک
؛ ﻣنﺎﺑع و ﺣامیتﻫﺎی ویژهEarlyON دیگﺮ ﻣﺮاکز
 استﺎﻧی و ﻣلی ﺑﺮای،واﻟدین؛ پیوﻧدﻫﺎی ﻣحلی
؛ ایدهﻫﺎی فعﺎﻟیت؛-19اﻃﻼعرسﺎﻧی درﺑﺎره کووید
 ﺣسی و ﻫرنی؛،داستﺎنﻫﺎ؛ فعﺎﻟیتﻫﺎی جسمی
پیﺎمﻫﺎی ﺣامیتی و تشویقی

•
Kelly.blais@ocsb.ca : ایمیل – رسپرست
Jenna.sylvester@ocsb.ca :دستیار رسپرست
Charlemagne EarlyON Centre – فیسبوک

2020-COVID19_39

m.youtube.com/channel/UCXvRp8tisAfKgx73iGe8d7w – یوتیوب
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Orléans-Cumberland Community Resource Centre
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

تلفن – 613-830-4357
ایمیﻞ – earlyonyva@crcoc.ca

وبسﺎیت – crcoc.ca

فیسبوک – facebook.com/OCCRC.CRCOC/

برنﺎمههﺎی جﺎری
•
•
•
•
•
•

ﻣﺎﻣوران ﺣامیت تلفنی از خﺎﻧواده  -پشتیبﺎﻧی از خﺎﻧوادهﻫﺎی دارای فﺮزﻧد زیﺮ  6سﺎل و پﺎسخگویی ﺑﻪ پﺮسشﻫﺎی ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ رﺷد کودک
زﻣﺎن ﻣحفﻞ ﻣجﺎزی (سﻪﺷنبﻪ و پنجﺷنبﻪ  10 -صبح)
گﺮوه کودک ﻣجﺎزی (ﺑدو توﻟد تﺎ  1سﺎﻟگی) ،ﻋرص دوﺷنبﻪ
کﺎرگﺎهﻫﺎی ﻣجﺎزی واﻟدین/کودک درﺑﺎره ﻣوضوﻋﺎت ﻣختلف  -ﺑﻪزودی
ﻣنﺎﺑع ﻣجﺎزی  -ﻣستندسﺎزی آﻣوزﺷی ﺑﺮای ﺑﺮرسی و پﺎیش ﺷیوه یﺎدگیﺮی و رﺷد کودکﺎن
خربﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ایمیلی

The Parent Resource Centre
تلفن – 613-565-2467
ایمیﻞ – information@parentresource.ca

اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

وبسﺎیت – parentresource.ca
فیسبوک –
facebook.com/pg/parentresourcecentre/
posts/?ref=page_internal

کﺍﺭکﻧﺎﻥ EarlyON

)سوزان ) 613-565-2467 (Susanداخلی 225
( sduke@parentresource.caبه زبان انگلیسی صحبت میکند)
)ﻧیوﻣﺎ ) 613-565-2467 (Niumaداخلی 226
( nmohamed@parentresource.caبه زبان عربی و انگلیسی صحبت میکند)
)کیمربﻟی ) 613-565-2467 (Kimberleyداخلی 238
( khogan@parentresource.caبه زبان انگلیسی و فرانسوی صحبت میکند)

برنﺎمههﺎی جﺎری
گﺮوهﻫﺎی ﻣجﺎزی:
• ( Parent Escape Zoomپشتیبﺎﻧی ﻫمتﺎیﺎن)
• ( Crafty Escape Zoomﻫرن و کﺎردستی)
• ( Circle Time Escape Zoomآوازخواﻧی و فعﺎﻟیتﻫﺎی ﻣختلف)
•
•
•
•
•

کﺎرگﺎهﻫﺎی ﻣجﺎزی  -گفتگو درﺑﺎره کودک (زﺑﺎن اﺷﺎره ،خواب و ﻋﺎدات ،ایمنی ﻣنزل)
ﺑستﻪﻫﺎی ﻫرنی  - PRCﺑﺮای تحویﻞ دادن ایمن ﺑستﻪﻫﺎی ﻫرنی  PRCدر ﻣنزل ،ﺑﺎ ﻧیوﻣﺎ ( )Niumaمتﺎس ﺑگیﺮید .تحویﻞ دادن ﺑﺎ ﻧوﺑت قبلی از  9صبح تﺎ ظهﺮ دوﺷنبﻪ
پشتیبﺎﻧی ایمیلی  -پﺎسخگویی ﺑﻪ پﺮسشﻫﺎ و ارائﻪ راﻫنامیی و ﻣنﺎﺑع
پشتیبﺎﻧی تلفنی  -ارتبﺎط فﺮد ﺑﻪ فﺮد و ﻣشﺎرکت ﺑﺎ واﻟدین و پﺮستﺎران
خربﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ایمیلی

2020-COVID19_39
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Pinecrest-Queensway Community Health Centre
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

تلفن –  613-820-4922داخلی 3599
ایمیﻞ – Parent.ed@pqchc.com

فیسبوک –
EarlyON Centre – Pinecrest Queensway Community
Health Centre
اینستﺎگﺮام – @earlyonpinecrestqueensway

برنﺎمههﺎی جﺎری
•

کﺎرگﺎهﻫﺎی ﻣجﺎزی  -ﻣدیﺮیت اسرتس در دوران ﻫمﻪگیﺮی کووید ،-19رﺷد کودک ،تغذیﻪ ،ﺣامیت از واﻟدین جدید و آینده ،و تقویت ﻣهﺎرت

•

گﺮوهﻫﺎی ﻣجﺎزی  -زﻣﺎن ﻣحفﻞ ،ﺑﺎزیﻫﺎی ﺣﺮکتی و ورزﺷی ،جلسﺎت تفکﺮ

•

پشتیبﺎﻧی فﺮد ﺑﻪ فﺮد تلفنی ویژه واﻟدین/پﺮستﺎران  -ﻣوضوﻋﺎت ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ رﺷد کودک و فﺮزﻧدپﺮوری (توجﻪ :این خدﻣت ﻣشﺎوره ﻧیست)

•

ﻣشﺎوره تلفنی درﺑﺎره ﺷیﺮدﻫی (فقﻂ ﺑﺎ وقت قبلی  -دوﺷنبﻪ تﺎ جمعﻪ  8:30 -صبح تﺎ  4:30ب.ظ)  -در صورت ﻟزوم ﻧوﺑت ﺑﺮای ﻣﻼقﺎت در ﻣحﻞ تعیین ﻣیﺷود

•

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺑدون فنﺎوری« (ﺑﺮای کسﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑیشرت ایمیﻞ ﺑفﺮستید  -فعﺎﻟیت ﺑﺎ گچ ،فعﺎﻟیت ﺑﺎ کتﺎب ،ﻣسﺎﺑقﻪ جستجو

Live and Learn Child and Family Centre, under Rural Family Connections
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

تلفن – 613-821-2899
ایمیﻞ – Liveandlearn@bellnet.ca

فیسبوک – Live and Learn EarlyON playgroups

برنﺎمههﺎی جﺎری
•

گﺮوهﻫﺎی ﺑﺎزی ،فعﺎﻟیتﻫﺎ و ﻣنﺎﺑع ﻣجﺎزی

South-East Ottawa Community Health Centre
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

تلفن –  613-737-7195داخلی 3131
ایمیﻞ – staceys@seochc.on.ca
فیسبوک – facebook.com/groups/169746887645012/?epa=SEARCH_BOX

برنﺎمههﺎی جﺎری
•

گﺮوهﻫﺎی ﺑﺎزی ،ویدئوﻫﺎی ﻣحفﻞ ،فعﺎﻟیتﻫﺎ و ﻣنﺎﺑع ﻣجﺎزی

•

ﺑﺮرسی سﻼﻣت

•

دسرتسی ﺑﻪ ﺣامیت ﻋملی :غذا ،پوﺷک
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Somerset West Community Health Centre
کﺎرکنﺎن EarlyON

اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

eﻟسلی  613-238-8214 ،llavigne@swchc.on.ca ) Leslieداخلی  – 2503به زبان انگلیسی صحبت میکند(
yکیمربﻟی  613-238-8214 ،kvanderm@swchc.on.ca) Kimberlyداخلی  – 2504به زبان فرانسوی و انگلیسی صحبت میکند(
nﻫﺎیشﺎن  – hachen@swchc.on.ca) Haishanبه زبان ماندارین و انگلیسی صحبت میکند(
aﻫﺎﻧﺎ  613-238-8214 ،hhan@swchc.on.ca ) Hannaداخلی  – 2507به زبان ماندارین و انگلیسی صحبت میکند(
وبسﺎیت – swchc.on.ca/our-programs
یوتیوب – youtube.com/channel/UCRsG2lUoE242NoUNiWco5Rg/playlists

برنﺎمههﺎی جﺎری
•

کﺎرگﺎهﻫﺎ و گﺮوهﻫﺎی پشتیبﺎﻧی ﻣجﺎزی::
swchc.on.ca/sites/default/files/Posters/Parent_Support_Spring_2020.pdf

•

زمان دایره مجازی از طریق  Zoomو فیسبوک:
swchc.on.ca/sites/default/files/Posters/Virtual_Circle_Time_2020.pdf

•

پشتیبﺎﻧی تلفنی فﺮد ﺑﻪ فﺮد ،اﻃﻼعرسﺎﻧی و ارجﺎع ویژه واﻟدین/پﺮستﺎران

Vanier Community Service Centre
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

تلفن –  613-744-2892داخلی 1432

وبسﺎیت – cscvanier.com

ایمیﻞ – EarlyONyva@cscvanier.com

فیسبوک – facebook.com/cscvanier/

برنﺎمههﺎی جﺎری
•

خربﻧﺎﻣﻪ آﻧﻼین ﻫفتگی  -اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﻣنﺎﺑع و فعﺎﻟیتﻫﺎی ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ گﺮوهﻫﺎی سنی ﻣختلف

•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزی ﻣجﺎزی از ﻃﺮیق فیسبوک و  - Zoomآوازخواﻧی ،قصﻪگویی ،کﺎردستی ،کﺎرگﺎه و غیﺮه

•

متﺎس تلفنی ﺑﺎ ﻣﺮﺑی خﺮدسﺎالن ﺑﺮای دریﺎفت اﻃﻼﻋﺎت و پشتیبﺎﻧی

•

قفسﻪ کودک (فقﻂ ﺑﺎ وقت قبلی)  -پوﺷک و ﺷیﺮ خشک

•

رسﺎﻧدن غذای اضطﺮاری و/یﺎ وسﺎیﻞ کﺎردستی

•

اﻃﻼﻋﺎت وبسﺎیت  -ﻣشﺎوره ﺑحﺮان ،ﻣشﺎوره ﺣقوقی ،خدﻣﺎت اﺷتغﺎل ،خدﻣﺎت اسکﺎن و ﺑﺎﻧک غذا
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Western Ottawa Community Resource Centre
تلفن –  613-591-3686داخلی 245

اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

فیسبوک – facebook.com/WOCRC.CRCOO/

ایمیﻞ – EarlyONyva@wocrc.ca

اینستﺎگﺮام – instagram.com/earlyonyva.wo/

وبسﺎیت –

توییرت – twitter.com/WOCRC_CRCOO

wocrc.ca/program/earlyon-cfc-programs-and-workshops/

برنﺎمههﺎی جﺎری
•

خربﻧﺎﻣﻪ آﻧﻼین ﻫفتگی  -اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﻣنﺎﺑع و فعﺎﻟیتﻫﺎی ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ گﺮوهﻫﺎی سنی ﻣختلف

•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزی روزاﻧﻪ ﻣجﺎزی از ﻃﺮیق ( Zoomﻋضویت در  - )Telehealthقصﻪگویی ،زﻣﺎن ﻣحفﻞ ،زوﻣبینی» ،کودک و ﻣن« ،و غیﺮه

•

کﺎرگﺎهﻫﺎی ﻣجﺎزی  -ﻣﺎسﺎژ کودک ،آﻣوزش خواب ،پشتیبﺎﻧی ویژه واﻟدین ،ﻣﺎسﺎژ و قصﻪگویی ،و غیﺮه

•

پﺎیش خﺎﻧواده و پشتیبﺎﻧی تکمیلی فﺮد ﺑﻪ فﺮد ویژه خﺎﻧوادهﻫﺎ ﺑﻪ صورت ﻣجﺎزی ارائﻪ ﻣیﺷود

برنﺎمههﺎی بومی-محور EarlyON
Inuuqatigiit Centre for Inuit Children, Youth and Families
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

ایمیﻞ – executivedirector@inuuqatigiit.ca

فیسبوک – facebook.com/OttInuuqatigiit/

برنﺎمههﺎی جﺎری
•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻧﻼین  -سﻼﻣت خﺎﻧواده ،سﻼﻣت روان ،اﻣور ﻣﺎﻟی ،راﻫربان اجتامﻋی ،جواﻧﺎن و سﺎﻟخوردگﺎن

•

خدﻣﺎت غذا  -کﺎرت غذا ،تحویﻞ خواروﺑﺎر (جمعﻪ)

•

کیتهﺎی ﻣنﺎﺑع  -تحویﻞ ﻫفتگی کیتهﺎی آﻣوزﺷی ﺑﻪ کودکﺎن ﻫمﻪ ﻣشرتیﺎن ،ﺑﻪ ﻫمﺮاه غذای پختﻪ و کﺎرت غذا

Makonsag in partnership with Minwaashin Lodge
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

تلفن – 613-724-5844
ایمیﻞ – info@makonsag.ca

وبسﺎیت – makonsag.ca

برنﺎمههﺎی جﺎری
2020-COVID19_39

•

ﺑﺮرسی سﻼﻣت و پﺎیش کمکی ﺑﻪ ﻫمﺮاه خﺎﻧوادهﻫﺎ

•

خدﻣﺎت ﺑﺎﻧک غذا

•

ﺑستﻪﻫﺎی ﻣﺮاقبت آﻣوزﺷی (فعﺎﻟیتﻫﺎی ﻣختلف ،ﺑذر و غیﺮه)
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Odawa Native Friendship Centre
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

تلفن – 613-518-0992
ایمیﻞ – earlyyears@odawa.on.ca
وبسﺎیت – odawa.on.ca

برنﺎمههﺎی جﺎری
•

اخبﺎر ایمیلی  -فعﺎﻟیتﻫﺎی ویژه خﺎﻧوادهﻫﺎ (پیﺎدهروی تفﺮیحی در ﻣحﻼت) ،ﻣنﺎﺑع ویژه یﺎدگیﺮی زﺑﺎن ﺑوﻣی ،ﻣوسیقی ﺑوﻣی و رسگﺮﻣی

•

تحویﻞ ﺑستﻪ دوستی  -غذا ،پوﺷک ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ کﺎردستی ﺑﺎ ﻣنجوق ،اسبﺎبﺑﺎزی و فعﺎﻟیتﻫﺎی ویژه کودکﺎن

•

ﺑﺎﻧک غذا و تحویﻞ اﻣکﺎﻧﺎت اضطﺮاری

Tungasuvvingat Inuit
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اقدام اجتامﻋی ویژه کودکﺎن (خﺎﻧوادهﻫﺎی دارای کودک زیﺮ  6سﺎل) :ﻣلیندا ﺷﺎﻣرب

اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

capc@tungasuvvingatinuit.ca 613-402-1468 Melinda Shambare
)ﻣﺎﻣور فﺮﻫنگی خﺮدسﺎالن :دارسی کﺎﺑﻼﻟیک ) 613-858-9109 (Darcy Kablalikیﺎ eyculture@tungasuvvingatinuit.ca
پیش/پس-زایامن :کورتنی کﻼین ) 613-402-3704 (Courtney Clyneیﺎ prepostnatal@tungasuvvingatinuit.ca

برنﺎمههﺎی جﺎری
•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣنیت غذایی (ﺑﺎﻧک غذا)

•

کﺎرت ﻫدیﻪ ﺑﺮای وسﺎیﻞ کﺎردستی

•

ﺣضور در جلسﻪ ﻣجﺎزی از ﻃﺮیق ( Zoomﺑﻪزودی)

Wabano Centre for Aboriginal Health
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

تلفن – ) 613-748-0657 (Mary Fisherﺩﺍخﻞی 279
ایمیﻞ – mfisher@wabano.com

برنﺎمههﺎی جﺎری
•

ﺑﺮرسی روزاﻧﻪ و ﻣجﺎزی سﻼﻣت

•

فعﺎﻟیتﻫﺎ و اخبﺎر ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ صفحﻪ فیسبوک ( Wabano Kidsﺑﻪ ﻧشﺎﻧی @)WabanoKids

•

ﺣامیت و ﻣدیﺮیت پﺮوﻧده

•

اﻧجمن کمکرسﺎﻧی ﺑﻪ کودکﺎن  -ﻣﻼقﺎت در ﻣنزل ﺑﺎ رﻋﺎیت فﺎصلﻪ اﻣن

•

رسﺎﻧدن وسﺎیﻞ  -ﺑستﻪ غذا ویژه خﺎﻧوادهﻫﺎ ،غذای گﺮم ،فعﺎﻟیتﻫﺎی ویژه کودکﺎن ،اﻣکﺎﻧﺎت فﺮﻫنگی و آﻣوزﺷی ،پوﺷک و دستامل ،ﻟوازم آرایش ،وسﺎیﻞ ﻧظﺎفت و فهﺮست ﻣنﺎﺑع.
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خدمﺎت فرانسوی-زبﺎن
Les services à l’enfance Grandir ensemble
تلفن –  613-789-3020ﺩﺍخﻞی 231

اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

ایمیﻞ – ONyva@grandirensemble.ca
وبسﺎیت – grandirensemble.ca/services-a-la-petite-enfance-et-a-la-famille/centre-on-y-va-grandirensemble

خربﻧﺎﻣﻪ ﻫفتگی – grandirensemble.ca/infolettre-5

برنﺎمههﺎی جﺎری
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣجﺎزی
•

گﺮوهﻫﺎی ﺑﺎزی ﻣجﺎزی  -ﻣحفﻞ و قصﻪگویی

•

گﺮوهﻫﺎی ﺑحث و پشتیبﺎﻧی ویژه واﻟدین

•

گفتگوی تلفنی ﺑﺎ کﺎرکنﺎن ﺑﺮای دریﺎفت پشتیبﺎﻧی ،اﻃﻼﻋﺎت و ﻣنﺎﺑع

•

دسرتسی ﺑﺎ ایمیﻞ

Services à l’enfance et à la famille La Coccinelle
 ،La Vérendryeسﺎیت  ،Des Voyageursسﺎیت  ،Saint-Guillaumeسﺎیت  ،Reine-des-Boisسﺎیت Béatrice-Desloge،
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

ایمیﻞ – beatrice.desloges@lacoccinelle.com
وبسﺎیت –  lacoccinelle.comدر زﺑﺎﻧﻪ EarlyON

برنﺎمههﺎی جﺎری
•

ﻣجموﻋﻪ فعﺎﻟیتﻫﺎی خﺎﻧوادگی ﺑﻪ زﺑﺎن فﺮاﻧسوی ﺑﺮای اجﺮا در ﻣنزل

•

ﻣﺎ ﻫمچنین ﺑﻪ ارائﻪ اﻃﻼﻋﺎت و خدﻣﺎت ارجﺎع ﺑﻪ خﺎﻧوادهﻫﺎ ،ﺑﺮ اسﺎس ﻧیﺎز آﻧهﺎ ،و ﻧیز ﻣعﺮفی ﻣنﺎﺑع ﻫمگﺎﻧی (ﻣﺎﻧند وﺑینﺎرﻫﺎی آﻧﻼین ویژه واﻟدین) ﺑﻪ خﺎﻧوادهﻫﺎ از ﻃﺮیق ایمیﻞ
ﻣیپﺮدازیﻢ.

Centre des services communautaires Vanier
اﻃﻼﻋﺎت متﺎس

تلفن –  613-744-2892ﺩﺍخﻞی 1432
ایمیﻞ – EarlyONyva@cscvanier.com

وبسﺎیت – cscvanier.com

فیسبوک – facebook.com/cscvanier/

برنﺎمههﺎی جﺎری
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خربﻧﺎﻣﻪ آﻧﻼین ﻫفتگی  -اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﻣنﺎﺑع و فعﺎﻟیتﻫﺎی ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ گﺮوهﻫﺎی سنی ﻣختلف

•

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزی ﻣجﺎزی از ﻃﺮیق فیسبوک و  - Zoomآوازخواﻧی ،قصﻪگویی ،کﺎردستی ،کﺎرگﺎه و غیﺮه

•

متﺎس تلفنی ﺑﺎ ﻣﺮﺑی خﺮدسﺎالن ﺑﺮای دریﺎفت اﻃﻼﻋﺎت و پشتیبﺎﻧی

•

قفسﻪ کودک (فقﻂ ﺑﺎ وقت قبلی)  -پوﺷک و ﺷیﺮ خشک

•

رسﺎﻧدن غذای اضطﺮاری و/یﺎ وسﺎیﻞ کﺎردستی

•

اﻃﻼﻋﺎت وبسﺎیت  -ﻣشﺎوره ﺑحﺮان ،ﻣشﺎوره ﺣقوقی ،خدﻣﺎت اﺷتغﺎل ،خدﻣﺎت اسکﺎن و ﺑﺎﻧک غذا

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ – Human Needs Task Force

 613-580-2424داخلی HNTF@ottawa.ca | 26753

