
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بطاقة موارد المجتمع 
لعام 2017

نقدم ونثمن عالياً الدعم المقدم من: 

الثقافية والترفيهية

مراكز المسنين:

604.297.4580بونزور
604.297.4453كاميرون

604.294.1936كونفدريشن
604.297.4402إدموندز

604.294.7450معلومات الحدائق العامة وأماكن الترفيه
604.299.5778رصيد مجاني للنشاطات الترفيهية

توعية المسنين:

BCS604.299.5778 – إدموندز/هايتز
BNH604.431.0400 – مترو تاون

604.294.7980خدمات دعم المواطنين 
رحالت بالحافلة، وجبات أكل، التسوق، مكالمات هاتفية يومية، 

الزيارات الودية، برنامج من الأفضل البقاء في المنزل

604.436.5400المكتبة العامة
604.436.5423خدمات منزلية

604.517.8732كلية المتقاعدين

 

 

 

حاالت الطوارئ /على مدار 24 ساعة

سعاف 911الشرطة، الحريق، الإ
604.682.5050السيطرة على السموم

نتحار 604.872.3311خط هاتف الأزمات/الإ
ستغاثة للمسنين 604.872.1234خط هاتف الإ

الحاالت غير الطارئة

RCMP 604.294.7922شرطة الـ
604.294.7602خدمات الضحية في برنابي

604.669.8477أشخاص يعملون لمنع الجريمة
  211بي سي 211 معلومات عامة

811خط هاتف الصحة/ معلومات للمسنين

للحصول عىل معلومات التواصل المحلية:

فسز ي س�ي
ي كوميون�ت برنا�ب

604.299.5778
www.BbyServices.ca

 
الطعام والمساعدة في التسوق

604.299.5754ميلز أون ويلز )وجبات طعام متنقلة(
604.876.3601بنك الطعام 

 زمالء التسوق / شراء المواد 
    الغذائية عبر الهاتف

604.294.7498

811أخصائي التغذية
**وجبات أكل بتكلفة منخفضة متوفرة من خالل مراكز 

المسنين والمراكز الترفيهية**
V O I C E S  O F  B U R N A B Y

ستشارة والدعم االإ
604.291.2258إستشارة الأقران

604.292.3909مربون ل يتقاضون أجر

ستشارة في برنابي 604.430.1303الإ

دعم مجموعات المثليين والمثليات 
)LGBT2Q+(

604.684.5307

604.436.1025دعم متعدد الثقافات

1.888.816.5902جمعية ميموريال

604.520.5087جمعية هوسبيس )رعاية المحتضرين(

]Arabic[604.738.9950خط هاتف الفاجعة
604.529.1019



المساعدة المالية
1.800.277.9914خدمة كندا 

 معلومات الهاتف النصي )TTY( عن رواتب التقاعد 

)المعاش(:                                    1.800.255.4786

ضمان كبار السن )OAS(، تكملة الدخل المضمون )GIS(، خطة 
التقاعد الكندية )CPP(، منحة المعوقين، الأزواج/الناجين

604.660.2421خدمة بي سي
دخل إضافي للمسنين

1.866.522.2122مخصصات المحاربين القدامى

www.clicklaw.bc.ca            القانونية/المناصرة

عيادة قانون المسنين

604.878.7400عيادات المحامين المجانية
604.681.4516كتاب العدول

604.408.7414خطط نايدس الشخصية
604.660.4444الوصي العام
1.800.567.3247أمين المظالم

1.877.952.3181مسؤول مناصرة المسنين

الصحة واللياقة البدنية

604.918.7605معلومات صحة فريزر
1.855.412.2121رعاية الصحة المنزلية

604.949.7700شكاوى الرعاية
604.297.4877الأفضل البقاء في المنزل

604.683.7151خطة الخدمات الطبية/ فارما كير
604.437.1940خط هاتف إساءة معاملة المسنين

604.453.1900الصحة النفسية
604.681.8651خط هاتف المساعدة لخرف الشيخوخة

دمان 604.777.6870إستخدام العقاقير/الإ
1.888.795.6111خط المساعدة الهاتفية للقمار

UBC 604.822.2112عيادة طب الأسنان في جامعة
VCC يِّة في كلية نِّ 604.443.8500عيادة الِبْدَلة السِّ

CNIB 604.431.2121فقدان البصر التابعة لجمعية
604.736.7391عيادة السمع

778.228.6021العيادة المتنقلة للعناية بالقدم

سكان االإ

سكان  604.520.6621معلومات عن الإ
سكان في بريتش كولومبيا 604.433.2218مديرية الإ

HAFI/ مالئمة المنازل
برنامج SAFER / مساعدة الملجأ للمستأجرين

604.660.1020عالقات أصحاب المنازل والمستأجرين
 منحة تأجيل دفع الضريبة/ 

       أصحاب المنازل
604.294.7350

المواصالت

604.953.3333معلومات ترانزلينك
1.866.866.0800برنامج بطاقة الحافلة

604.953.3680بطاقة هاندي دارت وتاكسي سايفرز

604.292.3901نقل المسنين
 تراخيص SPARC لأماكن 

       وقوف السيارات 
604.718.7744

تصليحات بسيطة وصيانة

604.529.1100خدمات التصليح للمسنين
604.723.3439فريق العمل المتنقل

604.764.6601مساعدة الجيران

مستلزمات طبية

604.522.7092قروض جمعية الصليب الأحمر
)Lifeline( 604.517.8617 خط النجاة

604.434.1383ريجنسي الطبية
604.888.8811بي سي ميديكويب 
604.984.8211المالبس المتأقلمة

المهاجرين/المتعددة الثقافات

604.395.8000خدمات المهاجرين
604.438.8214موزاييك

604.431.4131الجمعية المتعددة الثقافات
604.430.1899ساكسس

604.688.1927 X 258


