
خدمات مقاطعة هيورون 

 دليل موارد
التنوع واإلدماج

رشاكة الهجرة املحلية مبقاطعة هيورون
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دقيقة أو غري كاملة

 موارد التنوع واإلدماج هي جهد تعاوين بني خدمات األطفال يف مقاطعة هيورون ورشاكة الهجرة املحلية

 يف مقاطعة هيورون لتزويد مقدمي الخدمات بإمكانية الوصول إىل مجموعة واسعة من املعلومات لدعم

الوافدين  الجدد واألطفال- قبل الوالدة وحتى سن السادسة- وأرسهم

 

 وعىل الرغم من بذل كل جهد ممكن إلدراج أكرب عدد ممكن من املوارد، فقد يكون بعضها قد أغفل عن غري

قصد. يرجى مالحظة أنه قد تكون هناك رسوم للحصول عىل بعض الربامج أو الخدمات أو املوارد املدرجة

     تشّجع املؤسسات والوكاالت ومقدمي الخدمات عىل االتصال بخدمات األطفال يف مقاطعة هيورون عىل الرقم 519.482.8505 أو 1.888.371.5718 إذا كان أي من

  املعلومات الواردة يف الدليل غري

ال تتحمل رشاكة الهجرة املحلية يف مقاطعة هيورون خدمات األطفال يف مقاطعة هيورون املسؤولية عن محتوى أو دقة املعلومات الواردة يف أي من املواقع اإللكرتونية

.

.

.

.

تعريفات

استندت التعاريف التالية للتنوع واإلدماج إىل التعاريف التي استخدمتها هيئة الخدمة العامة يف أونتاريو

 التنوع - يشري إىل وجود مجموعة واسعة من الصفات والسامت اإلنسانية داخل املجتمع. تشمل أبعاد التنوع، عىل سبيل املثال ال الحرص، السن والجنس والعرق واملجموعة اإلثنية

واملقدرة البدنية والفكرية والدين وامليول الجنسية والخلفية التعليمية ومستوى الدخل

 أبعاد التنوع - تشمل أبعاد التنوع، عىل سبيل املثال ال الحرص، العمر والجنس والعرق واملجموعة اإلثنية واملقدرة البدنية والفكرية والدين وامليول الجنسية والخلفية التعليمية

والخربة ومستوى الدخل

 اإلدماج - اإلدماج هو خلق بيئة تقبل وتستخدم وتستوعب وتقّدر املواهب واملهارات والقدرات ووجهات النظر وأساليب القيادة لدى جميع الناس، مبا يف ذلك جوانب تنوعهم، حتى

 نحظى جميعا مبكان يف املجتمع. يتعلق األمر بضامن حصول الجميع عىل فرص متساوية للمشاركة واستخدام مهاراتنا ومواهبنا بشكل متساو باعتبارنا جزءا من املجتمع ومساهمني

فيه.  يتعلق األمر باتخاذ خطوات متعمدة للرتحيب بجميع األفراد وقبولهم وتقديرهم

:

.

.

.



املنارصة
  مؤسسة التثقيف القانوين املجتمعي يف أونتاريو  

(CLEO)
www.cleo.on.ca

الدعم املجتمعي لألرس
519.482.3557
www.clch.ca 
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الرتجمة الفورية / الرتجمة

تحالف األرسة يف أونتاريو
416.489.2384

www.family-alliance.com

عيادة هيورون / بريث القانونية
519.524.4406     1.866.867.1027
www.huronperthlegalclinic.ca

مكتب محامي املقاطعة لألطفال والشباب
1.800.263.2841

www.provincialadvocate.on.ca 

أو

عرب اللغات لخدمات الرتجمة والرتجمة الفورية
519.642.7247     1.866.833.7247

www.acrosslanguages.org
أو

مركز لندن للمتعلمني عرب الثقافات
519.432.1133

www.lcclc.org

             الخدمات املجتمعية للرتجمة الفورية املتعددة اللغات  
   للحلول اللغوية                                  

1.888.990.9014
www.mcislanguage.com

211
211

                            www.211.ca  (عىل املستوى الوطني)   
www.211Ontario.ca  (عىل مستوى املقاطعة)

MCIS -



    سهولة الوصول *
برنامج الوصول إىل الرتفيه

1.877.376.6362
www.access2.card.ca

  ترصيح وقوف السيارات لذوي االحتياجات الخاصة 
1.800.267.8097

www.serviceontario.ca

 الجمعية الكندية للكالب الدليلة
واملساعدة للمكفوفني
613.692.7777

www.guidedogs.ca

  شبكة تنسيق
الخدمات املجتمعية
1.877.480.2726

www.cscn.on.ca

* ملزيد من املعلومات، اتصل ببلدية

 املواقع الحكومية
قانون التسهيالت الخاصة باملعاقني من سكان أونتاريو

1.866.515.2025
www.aoda.ca

دائرة الهجرة والالجئني واملواطنة الكندية
1.888.242.2100
www.cic.gc.ca

وزارة املواطنة والهجرة
1.800.267.7329

www.citizenship.gov.on.ca

وزارة الخدمات املجتمعية واالجتامعية واألطفال والشباب
(منطقة الجنوب الغريب) 

1.800.265.4197
www.mcss.gov.on.ca                               

www.children.gov.on.ca

وزارة الرتبية والتعليم (مكتب لندن اإلقليمي)
1.800.264.4221

www.gov.on.ca

وزارة الصحة والرعاية الطويلة األجل
1.866.532.3161

www.health.gov.on.ca
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الدعم املجتمعي لألرس
519.482.3557
www.clch.ca

 اللجنة االستشارية للتسهيالت الخاصة باملعاقني
مبقاطعة هيورون

259                 519.524.8394
www.huroncounty.ca

الهيئة الوطنية لكالب الخدمة
519.623.4188

www.nsd.on.ca

رقم القسم :



املوارد الصحية
مستشفيات مقاطعة هيورون :

مستشفى ألكسندرا مارين واملستشفى العام (غودريتش)
519.524.8323

www.amgh.ca

  تحالف هيورون بريث للرعاية الصحية
(مبا يف ذلك مستشفيات كلينتون وسيفورث)
519.272.8210      1.888.275.1102

www.hpha.ca

رابطة مستشفيات جنوب هيورون (إكسرت)
519.235.2700

www.shha.on.ca

مستشفى وينغهام وضواحيها
519.357.3210
www.lwha.ca

    مركز ساوث ويست للوصول إىل الرعاية املجتمعية                          
519.473.2222      1.800.811.5146

www.healthcareathome.ca

التعليم
مجلس مدارس منطقة أفون ميتالند

519.527.0111
1.800.592.5437

www.yourschools.ca

مدرسة هيورون املسيحية
519.482.7851

www.huronchristianschool.ca

مدرسة هيورون- بريث الكاثوليكية
519.345.2440                        

1.800.265.8508 
www.huronperthcatholic.ca 

كلية فانشو (الحرم الجامعي يف غودريتش و كلينتون)
519.452.4420

www.fanshawec.ca

ريتش هيورون
1484 رقم القسم :   519.482.3998

www.reachhuron.ca/education 

املدرسة الثانوية االفرتاضية
1.866.679.9377

www.virtualhighschool.com
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أو

أو
CACC -

اتصاالت الرعاية الصحية (للعثور عىل طبيب أو ممرضة مامرسة)
www.ontario.ca/healthcareconnect

خدمات القبالة املجتمعية يف هيورون
519.523.9111

             huronmidwifery@tcc.on.ca 

الوحدة الصحية مبقاطعة هيورون
519.482.3416      1.877.837.6143

www.huronhealthunit.ca

 مركز لندن للعلوم الصحية - مستشفى األطفال 
519.685.8500

www.lhsc.on.ca/About_Us/Childrens_Hospital  

اجعل هيورون موطنك
www.makehuronhome.ca/living-in-

huron-county/healthcare

الرعاية الصحية عن بُعد يف أونتاريو
خط  الهاتف النيص 1.866.797.0007   1.866.797.0000

الربيد اإللكرتوين :

أو

وزارة الرتبية والتعليم يف أونتاريو
1.800.387.5514

www.edu.gov.on.ca

اإلنجليزية كلغة ثانية
(مركز مكاتب التوظيف والتعلم)

  كلينتون
إكسرت
 غودريتش
ليستويل
  سيفورث
 وينغهام

519.482.1700
519.235.0471
519.524.2515
519.291.9453

350                519.235.0471
519.357.4995

رقم القسم : 



الربامج والخدمات العامة

املوارد املتوفرة عىل شبكة اإلنرتنت
 وزارة عالقات السكان األصليني

واملصالحة
www.ontario.ca/page/ministry-

indigenous-relations-and-reconciliation

موارد متعددة اللغات
www.welcomehere.ca

املركز الوطني لإلدماج يف مجال رعاية الطفل
www.specialinkcanada.org

Settlement.Org 
www.settlement.org

موارد التوجه الجنيس
www.rainbowhealthontario.ca 

www.lgbtqparenting_connection.ca
www.pflagcanada.ca

مركز جنوب أونتاريو لتسهيالت الصحية لسكان األصليني
www.soahoc.on.ca/index
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 الخدمات العقارية و االجتامعية مبقاطعة هيورون 
  (أونتاريو ووركس ، اإلسكان و

خدمات األطفال)

519.482.8505      1.888.371.5718
www.huroncounty.ca

نزل هيورون
519.482.3440

www.huronhospice.ca

برامج هيورون وبريث للتدخل يف األزمات
1.888.829.7484

أو

شبكة هيورون للرعاية القصرية األجل
519.482.3115

www.respiteservices.com

مأوى هيورون للنساء

519.524.6245      1.800.265.5506
www.huronwomensshelter.com

دائرة حكومة أونتاريو للقيادة والطرق
www.ontario.ca/page/driving-and-

roads

مشاركة الركوب اإلقليمية
www.regionalrideshare.ca

أو

  شبكة تنسيق
الخدمات املجتمعية
1.877.480.2726

www.cscn.on.ca

الوحدة الصحية مبقاطعة هيورون
519.482.3416      1.877.837.6143

www.huronhealthunit.ca

مكتبات مقاطعة هيورون
519.482.5457

www.huroncounty.ca/library

أو

 شبكة القدرات للدعم عرب اإلنرتنت
www.abilityonline.org

              موارد األميش - الوحدة الصحية يف بريث 
 790                 1.877.271.7348

www.pdhu.on.ca & www.etown.edu/amishstudies

املهاجر الكندي
http://canadianimmigrant.ca/slider/welcome

الوافد الجديد إىل كندا
www.cnmag.ca

مرشوع املالمح الثقافية
www.cp-pc.ca

اإلدماج
www.inclusion.com 
www.dimagine.com

اإلعاقات الفكرية
www.connectability.ca

رقم القسم : 



سبل الدعم املنزيل

خدمات االستقرار

                  وكالة اإليرادات الكندية
(املعاشات التقاعدية الكندية/

إعانة الطفل الكندية)
1.800.959.8281

www.cra-arc.gc.ca

املوارد املجتمعية
www.huroncounty.ca/ontario-

works/income-support/
community-resources

كلية كونستوغا
1.800.463.0796  

www.conestogac.on.ca/caa/
careercentre 

فوائد التأمني عىل العمل
www.canada.ca/en/services/

benefits/ei.html  

برامج وخدمات التوظيف
(مركز التوظيف
ومكاتب التعلم)

www.thecentreforemployment
andlearning.ca

  كلينتون
 إكسرت وسيفورث
 غودريتش
 وينغهام

519.482.1700
519.235.0471
519.524.2515
519.357.4995
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YMCA يف غرب أونتاريو
خدمات االستقرار للوافدين الجدد

226.973.7572 
www.ymcawo.ca 

برنامج دعم اإلعاقة يف أونتاريو
519.271.1530      1.800.565.5762

www.mcss.gov.on.ca/en/
mcss/programs/social/odsp

أشغال أونتاريو
519.482.8505      1.888.371.5718

www.huroncounty/ontarioworks 

مسارات تحقيق االكتفاء الذايت
519.482.8505      1.888.371.5718 
www.huroncounty/pathways 

أو

أو

أو

 

أطعم أغنامي
519.565.2790     519.524.1774 

أصدقاء املجتمع
بنك الطعام ومركز املوارد

519.955.1809

جيش الخالص
519.482.8586

بنك الطعام املجتمعي يف إكسرت
519.235.4104

جيش الخالص
519.524.8822

سانت فنسنت دي بول
519.524.1087

بنك الطعام يف سيفورث وضواحيها
519.527.0281

بنك الطعام يف نورث هيورون
519.357.2277     519.357.4833

جيش الخالص
519.357.5757

مخزن الربكة املجتمعي
519.357.1387 

 

  بايفيلد

    كلينتون

    

  إكسرت

   غودريتش

    

   سيفورث

   وينغهام

    

  زيوريخ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بنوك الطعام يف مقاطعة هيورون :

أو

أو



التمويل
برنامج إعادة التأهيل السكني

لألشخاص ذوي اإلعاقة
1.800.668.2642

www.cmhc-schl.gc.ca

الجمعيات الخريية لدار رونالد ماكدونالد
519.685.3232

www.rmhccanada.ca

برنامج تشامب ملبتوري األطراف يف الحرب
1.800.250.3030 

www.waramps.ca

برنامج تريليوم لألدوية
1.866.811.9893

www.health.gov.on.ca

(YRASP) برنامج الرتفيه والفنون والرياضة للشباب 
519.524.2125

http://ymcaswo.ca/p/869/l/882/
orgid/22853/t/YMCA_Community_

Initiatives_Huron_RASP
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أول بوينتس كولدويل بانكر
الصندوق الخريي

www.apfcr-charitablefund.com

برنامج األجهزة املساعدة
1.800.268.6021

www.health.gov.on.ca

برنامج جمب ستارت ملتاجر كاناديان تاير
1.877.616.6600

www.canadiantire.ca/jumpstart

هيلثي ساميلز أونتاريو
1.844.296.6306 

www.ontario.ca/page/
get-dental-care 

خدمات األطفال مبقاطعة هيورون - 
برنامج اإلعانة لدفع رسوم رعاية الطفل

519.482.8505      1.888.371.5718 
www.huroncounty.ca/

childrensservices

مقاطعة هيورون - 
مؤسسة اإلسكان

519.482.8505      1.888.371.5718
www.huroncounty.ca/housing

أو

أو

مقاطعة هريون - أونتاريو ووركس
519.482.8505      1.888.371.5718

www.huroncounty.ca/ontarioworks

لوازم السلس - 
برنامج املنح

1.888.278.7797
wwww.easterseals.org

جمعية جنيفر أشيل
الخريية لألطفال

32                 905.852.1799 
www.jenniferashleigh.ca

مارش أوف دايم
519.642.3700      1.877.369.4867 

www.marchofdimes.ca

مسارات لتحقيق االكتفاء الذايت
519.482.8505      1.888.371.5718

www.huroncounty.ca/ontarioworks

جمعية بريزدنتس تشويس الخريية لألطفال
1.866.996.9918

www.presidentschoice.ca

أو

أو

أو

رقم القسم : 



املنظامت والجمعيات
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هيئة أونتاريو للتوحد
227                519.271.7730      1.800.472.7789

www.autismontario.com

الجمعية الكندية
للصم املكفوفني يف أونتاريو

1.877.760.7439
www.cdbaontario.com

الرابطة الكندية للداء السكري
1.800.226.8464

www.diabetes.ca

الرابطة الكندية ملتالزمة داون
1.800.883.5608
www.cdss.ca

جمعية الكندية للصحة النفسية
فرع هيورون وبريث
1.888.875.2944

www.cmha-hp.on.ca

املعهد الوطني الكندي
(CNIB) للمكفوفني

519.685.8420     1.800.265.4127
www.cnib.ca

كانغراندس الوطنية
لدعم القرابة

613.474.0035
www.cangrands.com

املركز الكندي
للتوعية باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة

416.637.8584
www.caddac.ca

جمعية الرصع يف جنوب غرب أونتاريو
519.3443.4073      1.866.374.5377

www.epilepsyswo.ca

أو

أو

أو

رقم القسم : 
مؤسسة القلب والسكتة الدماغية

519.273.5212
www.heartandstroke.ca

جمعية مساعدة األطفال يف هيورون وبريث
519.524.7356      1.800.265.5198

www.h-pcas.ca

الجمعية الكندية لضمور العضالت
160                 1.800.567.2873

www.muscle.ca

جمعية أونتاريو للعائالت
مع اضطرابات االتصاالت

519.290.1763
www.oafccd.com

جمعية أونتاريو
لإلصابات الدماغية

905.641.8877 or 
1.800.263.5404
www.obia.ca

اتحاد أونتاريو
للشلل الدماغي

416.244.9686      1.877.244.9686
www.ofcp.ca

رابطة أونتاريو
للسنسنة املشقوقة واستسقاء الرأس

416.214.1056      1.800.387.1575
www.sbhao.on.ca

توريت كندا
55                1.800.361.3120 
www.tourette-london.ca

أو

أو

أو

رقم القسم : 

رقم القسم :



برامج وخدمات األطفال
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خدمات األطفال مبقاطعة هيورون
519.482.8505      1.888.371.5718

www.huroncounty.ca/
childrens-services

الوحدة الصحية مبقاطعة هيورون
519.482.3416      1.877.837.6143

www.huronhealthunit.ca

مركز هيورون وبريث
لألطفال والشباب

519.482.3931     1.888.829.7484
www.hpcentre.on.ca

هاتف مساعدة األطفال
1.800.668.6868

www.kidshelpphone.ca

برنامج العالج باملوسيقى
519.441.2576

www.dpmusictherapy.com

برنامج قوس قزح
519.482.3440

www.huronhospice.ca

أو

أو

أو

مخيم الوصول إىل قوس قزح
416.503.0088

www.reachfortherainbow.ca

االستجابة الريفية
لألطفال األصحاء

519.482.8777      1.800.479.0716
www.rrhc.on.ca

منازل هيورون اآلمنة للشباب
1.800.361.1640

www.huronsafehomes.com

سمولتوك ملرحلة ما قبل املدرسة
(التخاطب واللغة)

519.272.8216      1.866.333.7716
www.smalltalkinfo.ca

مركز األطفال يف
ثاميز فايل

1.866.590.8822
www.tvcc.on.ca

أو

أو

مركز بست ستارت للموارد
1.800.397.9567

www.beststart.org

بيتامارش للعالج باللعب
والفنون

519.524.8012
www.betamarsh.com

جمعية اإلخوة الكبار واألخوات الكبريات
يف جنوب هيورون
519.235.3307

www.bigbrothersbigsisters.ca

جمعية اإلخوة الكبار واألخوات الكبريات
يف شامل هيورون
519.524.4361

www.bigbrothersbigsisters.ca

صالة األلعاب الرياضية للدماغ
519.233.7450

الجمعية الكندية ملكافحة التنمر
www.bullyingcanada.ca

(CPRI) معهد موارد األطفال والوالدين
1.877.494.2774
www.cpri.ca

مراكز الطفل واألرسة
www.huroncounty.ca/childrens-
services/early-years-programs

جمعية مساعدة األطفال
1.800.265.5198     519.524.5198

www.h-pcas.ca

الدعم املجتمعي لألرس
519.482.3557
www.clch.ca

أو



التقنية
حاسبات مجانية لالستخدام : واى فاى مجاىن :

مكتبات مقاطعة هيورون

www.huroncounty.ca/library

حديقة ميلنيوم (كلينتون)
885.265.9663

www.cchbia.ca

مركز ميتالند الرتفيهي (غودريتش)

519.524.2125

غودريتش مركز مدينة 
519.440.0871

www.goderichbia.ca

مركز بايفيلد املجتمعي

مركز هينسول املجتمعي

مركز زيوريخ املجتمعي

بايفيلد
 بليث
  كلينتون
 غودريتش
هينسول
زيوريخ

519.565.2886
519.523.4400
519.482.3673
519.524.9261
519.252.2445
519.236.4965

مركز مكاتب التوظيف والتعلم

www.thecentreforemploymentandlearning.ca

مكتبات مقاطعة هيورون

www.huroncounty.ca/library

مركز هيورون لألعامل
519.525.0305

www.smallbusinesshuron.ca

  كلينتون
 إكسرت وسيفورث
 غودريتش
 وينغهام

519.482.1700
519.235.0471
519.524.2515
519.357.4995

بايفيلد
بليث
 برسلس
  كلينتون
إكسرت
 غودريتش
هينسول
  سيفورث
 وينغهام
زيوريخ

519.565.2886
519.523.4400
518.887.6448
519.482.3673 
519.235.1890
519.524.9261
519.252.2445
519.527.1430
519.357.3312
519.236.4965
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مركز مكاتب التعلم والتوظيف

www.thecentreforemploymentandlearning.ca

بلدية جنوب هيورون (إكسرت)
519.235.0310

مايكرو إيج بيسكس

www.microagebasics.com

بيتس أوفيس برو (سيفورث)
519.527.1681

www.petesofficepro.ca

جنوب هيورون لحلول املكاتب (إكسرت)

519.235.1840
www.shos.ca

برنامج الحصول عىل حواسيب مجانية أو
مدعومة :

(RCT) برنامج الحاسوب املجدد
1.866.206.0008
www.rcto.ca

فاكس :

  كلينتون
 إكسرت وسيفورث
 غودريتش
 وينغهام

 غودريتش
 وينغهام

519.482.1700
519.235.0471
519.524.2515
519.357.4995

519.524.9863
519.357.1793

مركز مكاتب التعلم والتوظيف

www.thecentreforemploymentandlearning.ca

بلدية جنوب هيورون
(إكسرت)

519.235.0310

مايكرو إيج بيسكس

www.microagebasics.com

بيتس أوفيس برو (سيفورث)
519.527.1681

www.petesofficepro.ca

جنوب هيورون لحلول املكاتب (إكسرت)

519.235.1840
www.shos.ca

مركز غودريتش للطباعة

519.524.7862
www.goderichprintshop.com

519.524.9863
519.357.1793

التصوير :

519.482.1700
519.235.0471
519.524.2515
519.357.4995

 غودريتش
 وينغهام

  كلينتون
 إكسرت وسيفورث
 غودريتش
 وينغهام
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رشاكة الهجرة املحلية مبقاطعة هيورون

هيئة التنمية االقتصادية مبقاطعة هيورون
54 West Street, Goderich, Ontario N7A 2K3   519.524.8394

الخدمات االجتامعية والعقارية مبقاطعة هيورون - خدمات األطفال
Jacob Memorial Building, 77722D London Road, RR #5, Clinton, ON N0M 1L0    519.482.8505

تم توفري التمويل والدعم الالزمني إلعداد دليل موارد التنوع واإلدماج عن طريق :

 ميكن الحصول عىل معلومات إضافية من املوقع                                      - وهو دليل للخدمات املجتمعية واالجتامعية والصحية،

 والخدمات الحكومية ذات الصلة يف أونتاريو. ميكن الوصول إىل الدليل عرب الهاتف عىل مدار 24 ساعة يف اليوم، 365 يوما يف السنة عن

طريق االتصال بالرقم 211. املعلومات متوفرة يف 150 لغة

تتوفر معلومات عن الخدمات الصحية املتاحة يف جنوب غرب أونتاريو عىل املوقع                                                   

اذار 2018

أدلة أخرى للموارد
www.211ontario.ca

.

.

 .www.thehealthline.caتم تنظيم هذا الدليل
املتوفر عىل اإلنرتنت حسب الخدمات الصحية، والفعاليات، واملوضوعات، واألمراض والحاالت الصحية، ويحتوي عىل معلومات

خاصة مبقاطعة هيورون واملقاطعات املحيطة بها


