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راهنمای منابع نورث شور

 	 VCH Mental Health Central Intake 
تلفن: 604-983-6020

Urgent Primary Care Clinic (UPCC) - ویزیت بدون وقت  	
قبیل در همان روز در صورت نیاز افراد، برای آسیب ها�ی که 

حیات را تهدید نمي کند و بیماری ها، زما�ن که  نتوان به پزشک 
خانواده یا ارائه دهنده مراقبت های بهداش�ت مراجعه نمود. 
عرصها و آخر هفته ها، هفت روز هفته، باز است. ِوست 

 اسپالنید ]West Esplanade[، پالک 221، طبقه دوم، 
واحد 200. تلفن: 604-973-1600

Health Link BC - خط تلفن رایگان 24 ساعته برای اطالعات 	 
و توصیه های سالم�ت محرمانه. با 811 و یا برای ناشنوایان یا 

ید. کم شنوایان با شماره 4700-889 )866( 1 تماس بگ�ی

کمک حقو�ق
کمک حقو�ق  ]Legal Aid[  - برخی از انواع مسائل کیفری و 	 

مهاجر�ت خانواده ها را بدون هزینه تحت پوشش قرار می دهد. اگر 
ایط  ن وکیل از سوی کمک حقو�ت ]legal aid[ واجد �ش برای گرف�ت

ایط  نباشید، ممکن است برای سایر خدمات کمک حقو�ت واجد �ش
بوده که شامل وکالی وظیفه و مشاوران حقو�ت بوده و مشاوره 
تلف�ن ارائه می دهند. از وب سایت www.legalaidbc.ca دیدن 

نموده و یا با شماره های 2172-408-604 یا 2525-577-866-1 تماس 
ید.  بگ�ی

Access Pro Bono - وکال داوطلبانه از طریق ارائه مشاوره  	 
ن وکیل یا دریافت  حقو�ت رایگان به افراد حقیقی که توان مایل گرف�ت

 کمک حقو�ت ندارند، کمک می کنند. با شماره های 7400-878-604 یا 
ند.  6664-762-877-1 تماس بگ�ی

Community Legal Assistance Society (CLAS) - به  	
ایط نامساعد بوده یا افرادی  که از نظر حقوق  اشخایص که در �ش

ب�ش نیاز به حمایت دارند، مشاوره  و کمک های حقو�ت ارائه 
می دهد. از وب سایت clasbc.net دیدن نموده یا با شماره های 

ید.  3425-685-604 یا 6222-685-888-1 تماس بگ�ی

 	 Native Court worker and Counselling Association
of BC - به بومیان اولیه خدمات متناسب با فرهنگ ایشان ارائه 

می دهد. کارمندان دادگاه به بومیان اولیه که به جرمی متهم 
شده اند، کمک می کند تا حقوق و گزینه های خود را درک کرده 
 nccabc.ca و در سیستم دادگاهی هدایت شوند. از وب سایت

ید.  دیدن نموده یا با شماره  رایگان 1190-811-877-1 تماس بگ�ی

MOSAIC - به مهاجران و پناهندگان کم درآمد مشاوره حقو�ت 	 
ارائه داده یا برای ایشان به عنوان نماینده عمل می کند. ایشان 

کمک کرده و تازه واردان را در سیستم حقو�ت کانادا هدایت 
می کنند. با شماره  9626-254-604 تماس گرفته و یا از سایت 

mosaicbc.org دیدن کنید. 

تماس ها در مواقع سخ�ق

شهر و منطقه نورث ونکوور
پلیس / آتش نشا�ن / آمبوالنس - 911	 

 	604-985-1311 - Non-Emergency RCMP

 	604-969-7540 - Victim Services

 	- North Vancouver City Fire Department 
604-980-5021

 	- District of North Vancouver (DNV) Fire and Rescue 
 604-980-7575

 	604-990-2400 - DNV Bylaw Enforcement

ِوست ونکوور
 	604-925-7300 - Non-Emergency Police

 	604-925-7468 - Victim Services

 	- District of West Vancouver Fire and Rescue  
604-925-7370

نورث شور
 PACT - پشتیبا�ن بحران سالمت روان سیار- با شماره 	 

7228-261-888-1 تماس گرفته یا به شماره 778-839-1831 
پیامک دهید. 

استا�ن یا کشوری 
BC211 شما را به خدمات محیل ارجاع می دهد. با 211 تماس 	 

گرفته یا از وب سایت www.bc211.ca دیدن کنید. 

Crisis Line پشتیبا�ن عاطفی کوتاه مدت – 1-800-784-2433	 

۶۷۸۹-۳۱۰ )بدون کد منطقه( پشتیبا�ن عاطفی یا پشتیبا�ن  	
سالمت روان 

 	1- 800-668-6868 - Kids Help Phone

KUU-US Crisis Line Society پشتیبا�ن برای بومیان اولیه 	 
ید.  بزرگسال 4050-723-250 و جوان 2040-723-250 تماس بگ�ی

Indian Residential Schools Crisis Line - برای اشخایص 	 
که در �پ اتفاق مربوط به مدرسه شبانه روزی احساس درد یا 

س است. با شماره   ناراح�ت را تجربه می کنند، 24 ساعته در دس�ت
ید. 4419-925-866-1 تماس بگ�ی

VictimLinkBC - اطالع رسا�ن 24 ساعته و ارجاع قربانیان جنایت 	 
 و جنیس – 

گ
 و بحران، پشتیبا�ن از قربانیان خشونت خان�

1 -800 -563 -0808

	  - Women Against Violence Against Women (WAVAW)
 پشتیبا�ن 24 ساعته. با شماره های 6344-255-604 یا 

ید. 7583-392-877-1 تماس بگ�ی

 	- Battered Women’s Support Services  
 دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر با شماره های 

ید.  6344-255-604 یا 7583-392-877-1 تماس بگ�ی

Youth Against Violence Line - خط ناشناس 24 ساعته برای 	 
 افرادی  که نگراِن یک جوان در معرض خطر خشونت هستند. 

1-800-680-4264

 	 ]2SLGBTQQIA[  پشتیبا�ن برای دگرباش های - Prideline
بزرگساالن 1170-566-800-1 و جوانان 1-855-956-1777

امون 	  Pflag Canada - پشتیبا�ن از طرف همتایان برای مسائل پ�ی
 . ، هویت جنسی�ت و بیان جنسی�ت  گرایش جنسی�ت

pflagcanada.ca 6777- 530- 888- 1 یا

Crime Stoppers - دشم�ن ها و نفرت های آنالین را از طریق 	 
شماره 8477- 222- 800- 1 یا bccrimestoppers.com گزارش دهید.

BC Hate Crimes - به شماره 5733-462-855-1 گزارش دهید. 	 

ResilienceBC - اجتماع پشتیبا�ن برای افرادی که تحت تأث�ی 	 
 resiliencebc@vircs.bc.ca - نژادپرس�ت قرار گرفته  اند

خیابان النزدل ]Lonsdale[ پالک 1835 واحد 300
نورث ونکوور، �ب یس

 V7M 2J8, کانادا 

northwestvancouver.cmha.bc.ca
تلفن: 604-987-6959
فاکس: 604-980-0336
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کمک مایل 

بزرگساالن (۱۹+) 
 	 Income Assistance, Person with Multiple Barriers and

ن  Persons with Disabilities Supplements - برای مراجع�ی
وزارتخانه، با شماره 0800-866-866-1 تماس گرفته تا تأئید اولیه 

ن ممکن است با مدیریت شخص ثالث  را دریافت کنید. مراجع�ی
باشند ]Third Party Administered[ )که اجازه تماس با وزارتخانه 

ابت  ن را ندارند( و باید از طریق سازمان دیگری مانند انجمن ال�ی
فرای ]Elizabeth Fry Society[ صورت پذیرد. 

ایط سخت 	  کمک در �ش

مکمل های تغذیه ای	 

مکمل های بهداشت و سالمت	 

بزرگساالن دیگر (۶5+) 
	  Canada Pension Plan/Quebec Pension Plan 

 - (CPP/QPP) 
 می توانید ماهیانه حقوق دریافت 

گ
به محض ورود به 60 سال�

ان پرداخت تان به این برنامه در طول  ن کنید. مقدار دریاف�ت  به م�ی
وع دریافت حقوق ماهیانه   دارد. اگر �ش

گ
مدت اشتغال تان بست�

 باشد، مقدار آن کم�ت خواهد بود. سن تان باید 
گ

قبل از 65 سال�
 درخواست 

گ
59 سال یا بیش�ت بوده و 9 ماه پیش از بازنشست�

دهید.  

Old Age Security (OAS) - برای دریافت آن باید 65 سال یا  	
بیش�ت باشید.

Guaranteed Income Supplement (GIS) - برای کانادا�ی های  	
کم درآمد 65 سال و باالتر. 

مسکن و رسپناه

خدمات کمک رسا�ن و یارانۀ اجاره موقت  
Homelessness Outreach (CMHA) - کمک رسا�ن به  	

بزرگساالن �ب خانمان، یارانۀ اجارۀ BC Housing HOP را مدیریت 
 می کند. دوشنبه تا جمعه، 9 صبح تا 4 بعد از ظهر تلفن: 

 778-828-6014

Adult Homelessness Outreach (Lookout) - یارانۀ اجارۀ  	
BC Housing HOP توسط کمک رسا�ن به بزرگساالن �ب خانمان 

19+ اداره می شود که هدف آن در درجه اول قرار دادن ایشان در 
پناهگاه است. خط پاسخ گو�ی 24 ساعته: 604-982-9126

	  Women Fleeing Violence (North Shore Crisis Services
 ،

گ
(Society - ]این مجموعه[ زنا�ن را که به جهت خشونت خان�

 خانه را ترک می کنند مورد حمایت قرار می دهد؛ به عالوه 
 BC Housing HPP Rent Subsidy را اداره می کند. خط 

پاسخ گو�ی 24 ساعته: 604-987-3374 

Youth Housing Outreach (Hollyburn) - کمک رسا�ن  	
ن می کند؛  ن 24-13 سال را تأم�ی مسکن و پشتیبا�ن جوانان ب�ی

به عالوه Reaching Home Rent Subsidy را اداره می کند. خط 
  )1-877-789-6884( 1-877-78-YOUTH :پاسخ گو�ی 24 ساعته

	  Seniors, Families, and Indigenous Outreach
 (Hollyburn) - یارانۀ اجاره دوران کووید-19 و 

 BC Housing HPP Reaching Home را مدیریت می کند. 
تلفن: 604-968-3721  

پناه گاه ها�ی که در نورث شور واقع شده اند 
 	 - North Shore Lookout Shelter 

تلفن: 604-982-9126

 	 Women’s Shelter (North Shore Crisis Services
Society) - Sage Transition House برای زنان و کودکا�ن که 
ن فرار کرده اند، امنیت و  به دلیل مورد سوءاستفاده قرار گرف�ت

 پشتیبا�ن فراهم می کند. خط پاسخ گو�ی 24 ساعته: 
604-987-3374

Youth Safe House (Hollyburn) - مکا�ن امن جهت ماندن  	
ن 18-13 سال. تلفن پاسخ گو�ی 24  و پوشش حمای�ت به جوانان ب�ی

 )1-877-789-6884( 1-877-78-YOUTH :ساعته

	  - Seniors Safe House – Non-Emergency (Hollyburn)
مکا�ن امن برای ماندن و پشتیبا�ن از سالمندان باالی 60 سال که 

ن می کند.  می توانند از انجام کارهای خود به خو�ب بربیایند، تأم�ی
تلفن: 604-968-3721  

مسکن مقرون به رصفه 
س بوده و هر 	  BC Housing - فهرست ها روی وب سایت در دس�ت

ن کننده مسکن فرم درخواست  متفاوت دارد. با توجه به واجد  تأم�ی
 www.bchousing.org ن وجود دارد. از ایط بودن موارد ن�ی �ش

ید.  دیدن نموده یا با شماره 2218-433-604 تماس بگ�ی

BC Housing Registry Application Form هر شش ماه 	 
باید به روزرسا�ن شود. فقط ساختمان های منتخب خایص در 

نظر گرفته می شوند.  

Supplemental Application Form برای موارد زیر 	 
 است:  

 - افراد بدون مسکن  
ل به علت خشونت یا سوء استفاده ن  - افراد فراری از م�ن

ایط سالمت حاد که متأثر از مسکن کنو�ن باشد  - �ش

حق و حقوق مسکن و پشتیبا�ن   
 	 - Tenant Resource and Advisory Centre 

1-800-665-1185

 	 Legal Advocacy - North Shore Community
Resources - اطالعات حقو�ت و یاری رسا�ن در مورد 

مسائل مربوط به قانون فقر از جمله مسکن، اجاره مسکن، 
 

گ
استانداردهای اشتغال، کمک به درآمد، مزایای از کارافتاد�

ن وقت قبیل با شمارۀ 604-985-7138  ه. لطفاً برای تعی�ی و غ�ی
ید.  )داخیل 310( تماس بگ�ی

	  Community Action - The Community Housing
 - Action Committee (CHAC) 

ز ]Don Peters[، با سمت ریاست از طریق  لطفاً با دان پی�ت
ید. تلفن: 604-982-3309 don.peters@nscr.bc.ca تماس بگ�ی

بانک غذا و خواروبار
 	 North Shore Food Bank at the North Shore

Neighbourhood House - چهارشنبه ها )1 تا 6 بعد ازظهر( 
، پالک 225. تلفن: 604-987-8138  �ت خیابان دوم �ش

The Salvation Army - تلفن: 778-689-4673 	 

Harvest Project - انبار خواربار، غذای اورژانیس و برنامۀ 	 
مدیریت موردی برای خانواده ها و افرادی که به طور موقت در 

ایط سخت قرار گرفته اند. تلفن: 604-983-9488    �ش

 	  Sharing Abundance

ون بر را به خانه و 	  سه شنبه ها )3 تا 5 بعد ازظهر(: غذای ب�ی
ید. خیابان النزدل ]Lonsdale[، پالک 3380، کلیسای  گرما ب�ب

یونایتِد النزدل شمایل.

ون بر- ناهار 	  چهارشنبه ها )12 تا 1 بعد ازظهر(: غذای ب�ی
بسته بندی شده. Royal Canadian Legion، خیابان 15 

، پالک 123، شعبۀ 118 غر�ب

Quest Outreach - جهت بازار ارزان قیمت خواروبار، ایمیل 	 
معر�ن آژانس اجتماعی الزامی است. نزدیک النزدل، خیابان اول 

، پالک 167 �ت �ش

گ
پوشاک و لوازم خان�

 اهدا شده به 	 
گ

Shelter to Home - ارائه مبلمان و لوازم خان�
 افراد یا خانواده های �ب خانمان یا کم درآمد. 

تلفن: 778-331-8465

Helping Families in Need Society - وسایل مستعمل 	 
ن والدین مجرد نیازمند توزیع می کند.   خانه ها را جمع آوری و ب�ی

تلفن: 604-294-3087

	  Good Stuff Connection (North Shore Crisis Services
(Society - تلفن: 1773-987-604 داخیل 313

Salvation Army - نورث و ِوست ونکوور کوپن های لباس ارائه 	 
می دهد. تلفن: 778-689-4673

 	  SPCA Thrift Store North Vancouver 
تلفن: 604-983-9522

 	 Lionsgate Hospital Thrift Store 
تلفن: 604-987-5938

 	  BC Technology for Learning Society 
ن  انتفاعی لپ تاپ های اهدا شده، تأم�ی برای سازمان های غ�ی

می کند. 

بهداشت و سالمت روان
Health Connection Clinic - به ساکنان نورث شور که پزشک 	 

خانواده ندارند و با نیازهای پیچیده پزش�، سالمت روان، اعتیاد 
و یا نیازهای اجتماعی-اقتصادی مواجه اند، مراقبت و پشتیبا�ن 

، پالک 148.  �ت  ارائه می دهد. بدون وقت قبیل خیابان 15 �ش
تلفن: 604-984-3777

VCH Home and Community Care - بزرگساالن 19+ سال را 	 
ی نیاز دارند،  که به دلیل یک مشکل حاد یا مزمن به مراقبت بیش�ت

 پشتیبا�ن می کند.
تلفن: 604-986-7111

 	

س نباشند. لطفاً توجه داشته باشید: خدمات فهرست شده ممکن است به زبان فاریس در دس�ق
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