
خط مواقع بحرا	
 مدارس شبانه روزی �خ پوستان - ۰
س تمامى كسا�� است كه بر اثر  �به صورت 24 ساعته در دس
تجربه مدرسه شبانه روزی خود، احساس ناراح�� يا رنج مى 

يد �كنند. با شماره 4419-925-866-1 تماس بگ
”ويكتم لينک 	� �“ (VictimLinkBC) - اط�ع رسا�� و ارجاع ۰ 

ايط بحرا�� به  24 ساعته قربانيان جنايات و ارائه حمايت در ��
 و جن� - 1-800-563-0808

�
قربانيان خشونت های خانواد�

۰- (WAVAW) زنان، در برابر خشونت عليه زنان
 پشتيبا�� 24 ساعته. با شماره 6344-255-604 يا 

يد �7583-392-877-1 تماس بگ
دوشنبه تا ۰ خدمات حمايت از زنان آسيب ديده توسط هم� -

جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر و چهارشنبه ها 10 صبح تا 8
شب. تلفن: 6344-255-604 يا 1-877-392-7583

خط نوجوانان عليه خشونت - خط ناشناس 24 ساعته برای ۰
كسا�� كه در رابطه با نوجوانان در معرض خشونت، احساس 

نگرا�� مى كنند - 1-800-680-4264
پرايد�ين (Prideline) - پشتيبا�� برای بزرگسا©ن ۰

عضو جامعه 2SLGBTQQIA - 1170-566-800-1 و 
نوجوانان - 1-855-956-1777

”پيفلگ“ (Pflag) كانادا - حمايت همتايان در رابطه با مسائل ۰ 
امون گرايش جن�، هويت جنسي�� و ابراز وجود جنسي�� -  �پ

pflagcanada.ca 6777-530-888-1يا 
 ۰- (CrimeStoppers) “بازدارندگان جنايت”

8477-222-800-1 يا گزارش آن�ين فعاليت های نا°� 
.bccrimestoppers.com از نفرت در

- حمايت های مبت�� بر ۰  (ResilienceBC) “� �	 رزلينس”
جامعه از افرادی كه مورد نژادپرس�� قرار گرفته اند 

resiliencebc@vircs.bc.ca

Suite 300 - 1835 Lonsdale Ave
North Vancouver, BC

V7M 2J8, Canada

northwestvancouver.cmha.bc.ca
تلفن: 604-987-6959

فكس: 604-980-0336

- مشاوره و ارائه حمايت ۰  نورث ونكوور
¡

خدمات خانواد¢
 - ( �های مربوط به س�مت روان (رايگان يا با هزينه متغ

تلفن: 604-987-0366

كمک های حقو¤£

، جنا�� و ۰
�

حمايت های حقو¤£ - مسائل خانواد�
، به صورت كام� رايگان. به نشا��  مهاجر��

www.legalaidbc.ca مراجعه كنيد يا با شماره 
يد �2172-408-604 يا 2525-577-866-1 تماس بگ

- ارائه مشاوره حقو½� ۰  (Bono Pro Access) “اكسس پرو بونو”
ايط. با شماره های 7400-878-604 يا  رايگان به افراد واجد ��

يد �6664-762-877-1 تماس بگ

- ارائه مشاوره ۰ (CLAS) بر جامعه 
انجمن مشاوره حقو¤£ مبت©
. به نشا��  حقو½� در زمينه های مربوط به نقض حقوق ب¿�

ن�� clasbc.net مراجعه كنيد يا با شماره 3425-685-604 يا  �اين
يد �6222-685-888-1 تماس بگ

۰- كاركنان دادگاه های بومى و انجمن مشاوره بريتيش كلمبيا
ارائه دهنده خدمات حقو½� و قضا�� به مردم بومى. به نشا�� 

ن�� ca.nccabc مراجعه كنيد يا با شماره تلفن رايگان  �اين
يد �1190-811-877-1 تماس بگ

 ۰ 
�

”موزاييک“ (MOSAIC) - ارائه پشتيبا�� برای افرادی كه به تاز�
 از 

�
به كانادا مهاجرت كرده اند. ارائه مشاوره حقو½� و نمايند�

مهاجران و پناهندگان كم درآمد با شماره 9626-254-604 تماس 
ن�� mosaicbc.org مراجعه كنيد �يد يا به نشا�� اين �بگ

- خدمات اسكان مهاجران ۰  ”ايمپكت“ (IMPACT) نورث شور
604-988-2931

 اجتماعى -  حمايت از افراد دچار معلوليت های ۰
¡

انجمن زند¢
رشدی و خانواده های آنها. تلفن: 604-988-7682 

- ارائه برنامه ها و حمايت از ۰ مركز منابع معلو�ن نورث شور
افراد دارای معلوليت و خانواده های آنها. تلفن: 604-985-5371

انجمن خدمات اجتماعى ”كاپي±نو“ (Capilano) - ارائه برنامه ۰
ها و فعاليت ها مختص به خانواده ها، جوانان و سالمندان، به 

. تلفن: 604-988-7115 � �Èصورت رايگان يا با هزينه پاي

. تلفن: ۰ � �Èبرنامه حمايت از مراقب - منابع اجتماعى نورث شور
604-982-3320

- اط�عات نورث شور: ۰ منابع اجتماعى نورث شور
، به زبان فار°.  � �Èبه موكل 

�
ارائه دهنده خدمات رسيد�

Jaتلفن: 604-985-7138
n 
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۰- ايط بحرا	
 ”نورث شور“ ²� انجمن خدمات
 � �Èمشاوره برای كودكان سن :(PEACE) “برنامه ”پيس

(3 تا 18 سال). تلفن: 604-987-0366

شماره های تماس در مواقع اضطراری

شهر و حوزه نورث ونكوور

۰911 پليس / آتش نشا	
 / آمبو�نس -
اضطراری با پليس فدرال كانادا ۰604-985-1311 ·̧ تماس غ
۰604-969-7540 خدمات مخصوص قربانيان
۰   604-980-5021 - اداره آتش نشا	
 شهر نورث ونكوور
۰- (DNV) و نجات حوزه نورث ونكوور 
آتش نشا	

604-980-7575
۰604-990-2400 انفاذ قانون حوزه نورث ونكوور -

وست ونكوور

۰604-925-7300 - ̧· اضطراری با پليس تماس غ
۰604-925-7468 - خدمات قربانيان
۰604-925-7370 - آتش نشا	
 و نجات حوزه وست ونكوور

نورث شور

”پَكت“ (PACT) - مركز سيار پشتيبا�� های مربوط به بحران های ۰ 
يد يا به  �س�مت روان - با شماره 7228-261-888-1 تماس بگ

شماره 1831-839-778 پيام دهيد

استا� يا م�

”بي211 À“ (BC211) - ارجاع به خدمات محÍ. با شماره ۰211 
ن�� www.bc211.ca مراجعه كنيد. �يد يا به نشا�� اين �تماس بگ

خط مواقع بحرا	
 دريافت حمايت های عاطفى كوتاه مدت -۰
1-800-784-2433

- دريافت حمايت های عاطفى يا ۰ (بدون كد منطقه) 310-6789
حمايت های مربوط به س�مت روان

تلفن راهنما	· كودكان - ۰1-800-668-6868
برای بزرگسا�ن بومى۰ KUU-US 
خط مواقع بحرا	

4050-723-250 و برای جوانان - 250-723-2040
جنايت- گزارش های خود را به شماره ۰ تنفر بريتيش كلمبيا از

تلفن 5733-462-855-1 ارسال نماييد

راهنمای منابع 
نورث شور

northwestvancouver.cmha.bc.ca



Ãكمک های ما

بزرگسا�ن (با�ی 19 سال)

كمک به درآمد؛ افراد مواجه با موانع متعدد و ساير مكمل ۰
1-866-866-0800 Ãهای ما

بزرگسا�ن مسن (با�ی 65 سال)

۰(QPP/CPP) كبک 
¡

Æكانادا/برنامه بازنشست 
¡

Æبرنامه بازنشست

۰- (GIS) 
امنيت سالمندان (OAS) و مكمل درآمد تضمي©
� شده): 1-800-277-9914 �Èتماس رايگان (از طريق خطوط تعي

منابع اجتماعى نورث ونكوور: برنامه چند منظوره سالمندان -۰
تلفن: 604-982-3312

منابع اجتماعى نورث شور: كلينيک ماليات (رايگان برای ۰
ايط) - تلفن: 604-985-7138 يان واجد �� �مش

مسكن و �پناه

خدمات كمک رسا� و يارانه اجاره موقت

- بخش •  انجمن س±مت روان كانادا (نورث و وست ونكوور)
كمک رسا�� به �Ï خانمان ها. ارائه يارانه اجاره برای افراد واجد 

outreach@cmhanorthshore.ca :Ñوني �ايط. پست الك ��
يا مى توانيد از طريق شماره تلفن 778.828.6014 با يÑ از 

يد. �كارمندان بخش كمک رسا�� تماس بگ
� � سفره“ (+Drop in): پنجشنبه  �Èبرنامه غذا�� ”بش

ها از ساعت 9:30 صبح تا 3:30 بعد از ظهر

(Lookout): كمک رسا	
 به 	� خانمان های ۰  ”لوكآوت“
بزرگسال - كمک به بزرگسا©ن �Ï خانمان با©ی 19 سال از طريق 
ارائه يارانه اجاره. خط دريافت تماس 24 ساعته: 604-982-9126

انجمن ارائه خدمات مواقع بحرا	
 نورث شور - ارائه دهنده ۰
 مناسب برای بانوان و فرزندان آنها. تلفن: 

�
Ñخدمات فرهن

 : ی از �Ï خانما�� �8508-786-604. برنامه پيشگ
تلفن: 604-786-8508

۰- (Hollyburn) كمک به نوجوانان و جوانان در زمينه مسكن
ارائه دهنده خدمات مسكن و خدمات حماي�� به نوجوانان 

و جوانان 13 تا 24 ساله. خط دريافت تماس 24 ساعته: 
(1-877-789-6884) 1-877-78-YOUTH

۰- (Hollyburn) كمک رسا	
 به سالمندان، خانوادهها و بوميان
يارانه اجاره: 604-968-3721

پناهگاه های واقع در ساحل شما�

- تلفن: ۰604-982-9126 پناهگاه ”لوكآوت“ در نورث شور

۰- پناهگاه بانوان (انجمن خدمات مواقع بحرا	
 نورث شور)
”خانه نقل مكان ِسيج“ (Sage Transition House): مخصوص 

خانم های دارای فرزند كه در حال فرار از موقعيت های 
آزاررسان هستند. خط دريافت تماس 24 ساعته:  

604-987-3374

(Hollyburn) - مخصوص نوجوانان 13 تا ۰ خانه امن نوجوانان
1-877-78-YOUTH :18 ساله. خط دريافت تماس 24 ساعته

(1-877-789-6884)

مسكن ارزان قيمت

- ليست خانه ها در ۰  (BC Housing) “مسكن بريتيش كلمبيا”
وب سايت موجود است و كاربردهای ارائه شده توسط هر ارائه 

دهنده مسكن، با ديگری متفاوت مى باشد. در صورت واجد 
� در موجود مى باشد. به نشا��  �ايط بودن، مكمل های ماÚ ن ��

ن�� www.bchousing.org مراجعه كنيد و يا با شماره  �اين
يد �2218-433-604 تماس بگ

حق مسكن و مشاوره های مربوطه

ن�� ۰  �- به نشا�� اين ”مسكن بريتيش كلمبيا“
www.bchousing.org مراجعه كنيد و يا با شماره 

يد �2218-433-604 تماس بگ

۰ 1-800-665-1185 - مركز مشاوره و منابع مستاجرين

- دريافت اط�عات حقو½� و ۰ شور منابع اجتماعى نورث
مساعدت در زمينه های مسكن، اجاره مسكن، استانداردهای 

اشتغال، برنامه های كمک به درآمد، مستمری های مربوط به 
 (310Íداخ) ه. شماره تماس: 7138-985-604 �معلو©ن و غ

بانک های غذا و خواربار

- چهارشنبه ۰ بانک غذای نورث شور: خانه محله نورث شور
 .225 E 2nd Street در آدرس (Ûتا 6 ع Û1 ع)

تلفن: 604-987-8138

 ۰  - (Army Salvation The) “ارتش نجات”
تلفن: 778-689-4673

”پروژه هاروست“ (Harvest Project) - انبار خواربار، ارائه ۰ 
غذای اضطراری و برنامه مديريت موردی برای خانواده ها و 

افرادی كه به طور موقت دچار مشكل شده اند. 
تلفن: 604-983-9488

Abundance) - سه شنبه ها ۰  Sharing) “تقسيم وفور نعمت”
يد  Ï3) عÛ تا 5 ع(Û: وعده های غذا�� قابل بردن - به خانه ب

North Lonsdale :و گرم كنيد. آدرس
United Church, 3380 Lonsdale Ave

 ۰(Exchange Food Quest) “كوئست فود اكسچينج”
-بازار مواد غذا�� كم هزينه. مستلزم ارجاع ايميÍ توسط 

نهادهای اجتماعى مى باشد. آدرس: 1st Street East 167 در 
نزديÑ ©نزدل

۰ Úهر پنجشنبه از ساعت 9:30 ا - NWV CMHA ·	برنامه غذا
15:30

¡
Æپوشاک و لوازم خان

 ۰ 
�

Ñلوازم و اق�م خان - (Shelter to Home) “تو هوم £̧ ”شل
، مخصوص افراد/خانواده های �Ï خانمان يا كم درآمد.  اهدا��

تلفن: 8465-331-778 (فرم معر½� را از پيش تكميل كنيد)

- جمع آوری لوازم ۰ انجمن كمک به خانواده های نيازمند
� والدين نيازمند فاقد هم¿. تلفن:  �Èكاركرده و توزيع آن ب 

�
Ñخان

604-294-3087

 ۰ (Good Stuff Connection) “گود استاف كانكشن”
- (انجمن خدمات مواقع بحرا	
 نورث شور)

313 Íتلفن: 1773-987-604 داخ

- ارائه دهنده كوپن های خريد لباس در نورث ۰  ”ارتش نجات“
ونكوور و وست ونكوور. تلفن: 778-689-4673

فروشگاه قرض الحسنه SPCA در نورث ونكوور -۰
تلفن: 604-983-9522

۰- (Lionsgate) “گيت 
 
̧ فروشگاه قرض الحسنه بيمارستان ”�ي
تلفن: 604-987-5938

ی“ بريتيش كلمبيا -۰ ·̧ انجمن ”فناوری در خدمت يادگ
ارائه دهنده لپ تاپ های اهدا�� به سازمان های غ� انتفاعى

بهداشت و س±مت روان

۰- (Health Connection) “كلينيک ”هلث كانكشن
ارائه دهنده خدمات مراقب�� برای آن دسته از ساكنان نورث 
 ،Ñشور كه پزشک خانواده ندارند و با نيازهای پيچيده پزش
س�مت روان، اعتياد و/يا اجتماعى-اقتصادی دست و پنجه 
� قرار م�قات، پيشنهاد مى شود. آدرس:  �Èنرم مى كنند. تعي

East 15th Street 148. تلفن: 604-984-3777

۰- (VCH) “ويسياچ” مراقبت از خانه و جامعه
مخصوص بزرگسا©ن با©ی 19 سال كه دچار مشك�ت س�م�� 

حاد يا مزمن هستند. تلفن: 604-986-7111

مركز پذيرش حوزه س±مت روان ويسياچ -۰
تلفن: 604-984-5000

۰- (UPCC) كلينيک مراقبت های اوليه فوری
آدرس: West Esplanade 221، سوئيت 200، طبقه 2. 

تلفن: 604-973-1600

 ۰- (Health Link BC) “� �	 هلث لينک”
اط�عات و مشاوره در حوزه س�مت، به صورت 24 ساعته، 

يد. ناشنوايان يا كم  �رايگان و محرمانه. با شماره 811 تماس بگ
ند. �شنوايان مى توانند با شماره 4700-889 (866) 1 تماس بگ

، آموزش و ۰  ”پثِويز“ (Pathways) - ارائه گروه های حماي��
� افرادی كه با بيماری های روا��  �Èوكالت اجتماعى برای مراقب

 مى كنند. تلفن: 604-926-0856
�

جدی زند�

۰- (Westcoast) “مركز خانواده ”وستكوست
ارائه خدمات حماي�� برای والدين كودكان تازه متولد شده تا 13

سال و ارائه منابع برای والدين نوجوانان 13 تا 19 ساله. 
تلفن: 604-985-2202

 ا�نون - كمک و اميد برای خانواده ها و دوستان ۰
¡

گروه خانواد¢
https://al-anon.org تلفن: 2666-425-888-1 به Íالك

يا به آدرس زير ايميل بدهيد  مراجعه كنيد
wisdomweekend@gmail.com
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