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  أهًال �� في ���� ��� �� �� 

��� ��  

ال�قا�عات ا��ل��ة رعا�ة ذات ج�د� عال�ة ل�افة ال���ى في    ��� �� ����ف� م���  
  ال��ا�ت  في �افة، وال���ث، وال�عل��  ال���ة  ل�عا�ةلرائ�ًا  وه� �عّ� م�فقًا  .  في ���ا

 ال���ة وال��اح�ة.  

  ���ف��ا

�ا��: م�قع  �م�اني م��عة على م�قع�� في هال 10م�   ��� �� �����ل� م���  
 :  )دجي  (�ي  ف���ر�ا ج��الوم�قع  �ن��م���  هال��ا��  

  ها���ا�� �������� ����  
 �  س�شارع    1796

  �ي دجي  ����������  
 ساوث �ار� شارع    1276

في ، ال�جا� م�اجعة ال�ار�ة  ��� �� ��م���    فيم�قع م��ى م��د  لل��ق� م�  
 . ال���ة ا�خ��� م� ه�ا ال�ل�ل

 ����� ����ا���  
�ّ�  ال�ل�ل ل�ع�فة م�اقع م�اق� ال��ارات.    ال���ة ا�خ��� م� ه�افي    راجع ال�ار�ة

عائالت م��ى اإلقامة ال���لة   �ف�اد رس�� خاصة �س���ا� م�اق� ال��ارات ��ف��  
�ة  � رس�� م��ّ ��مًا م��ال�ة (م�عاق�ة) في ال�����ى. ��ا ���ّ   14ال����    ق�ا��ع�  

. ال�جا� م�اجعة  لعالجات م�ّ�لةال��� ���ع�ن    لل���ى ال��اجع�� للع�ادات ال�ارج�ة
 أو م��� ال����ل في الع�اد� لل���ل على ال���� م� ال��اص�ل.  ال��ادر ال������ة
  ���ة حافلة �����

�ي دجي  و  هال��ا�� �ن��م���    م�قعي  ���ى ال��� ���اج�ن لل��قل ما ������� لل
دق�قة   15ما ��� ال��قع�� �ل    ���ّ�لاس���ا� حافالت نقل ال������ وال���ى، ال�ي  

  خالل ال��ار.
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 : في ما یلي ��ا� ا���� وو��� ال�اف�ت

  ���� �ي دجي 
  أمام م��ى ما����� 

  جادة ی�������ي    5788
 6:37د���ة ب�� ال�اعة    15���ل� ��  
 م�اً�   6:22��ا�ًا و

  ���� �ال��ا�� �������� 
  أمام م��ى �ال��ا�� إ���م��� 

  شارع ���    1796
 6:30د���ة ب�� ال�اعة    15��  ���ل�  

  م�اً�   6:15��ا�ًا و

   .��� م�ه�ة لل��ا�ي ال�����ة** ال�جا� أ�� العل� ��ن ال�اف�ت  
  وسائل ال��ل ال�����  

ل���ع على م�اع�� ال�اف�ت      www.halifax.ca/transitم��ع    ی�جى م�اجعة
  .  )Halifax Transit(  �ال��ا�� ��ا���� لل��� العام  ل����ةوالعّ�ارات ال��ل�ة ال�ا�عة 
 على ال���    "�ا�ال�  �"، ����� ا���ا� ����ة  لل���� على ��ارة أج�ة

  اله�ا�� ال����ة ل��مة ��ارات ا�ج�ةأو ا����ام أ��  902-420-0000 
 . "�ا�"�ال� لل��ا�� م�اش�ة مع م���  

  

  ���ا� وج�د� في ��اف��ا
 م���عة م� ال��ه��ت وال��مات، م�ها:    لل���ى وعائ��ه�  ��� إ� ��ی�ف� م���  

  فا�  -�ا�ال����  
لل���ى وال�وار ال���� ال��ا�ي إلى ��مات ا������    ��� إ� ��� م���  ی�مّ 

 إلى� �ه ودا�������  بها �� م� عائلةم�  فا�) ���� اله�ة ال�ي ���ّ - ا�و ال��ل�ي (
ا����ام ��� ال��مة م� دون �ل�ة �� في ا�ما��  . ����  ال����ة  ��� إ� ��م���ة  

 .QEII_wifiال���ة  ��عى ��� .  في ��ا ال��ن�ف�ات    ف�هاُو�ع�  ال�ي  
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  ���������� و������� 
وساعات    ���او� ا���ا� وا��ج�ات ا��ف�ف�في ما یلي �ا��� �ا�ما�� ا���ا�� �ل���� 

  :  ا���ل ف��ا
  �ي دجي ����  

  س��ر����®  ���� س���� روم و
  م��� ف����ر�ا، ا��ا�� ا�����ي 

  م�ا�ً   9 -  ��ا�ًا   6:30��ا� ا�س��ع:  
  م�ا�ً   9 -  ��ا�ًا    7��ا�� ا�س��ع واإلجازات:  

  م�ا�ً   7  - ��ا�ًا    7:30   :م��ف�� ی�م�اً   -   ا�����ات
 م�اً�   9م��ف�� ��ا�� ا��اع�  "  ا������"��م� ا��ج�ات  

  ���� �������� ��������  
  ��ر� �س  س������  
  ، ا��ا�� ا��ا�ي  �ا��فا�� ��ف�م��� م���  

  م�ا�ً   7 -  ��ا�ًا   7:30��ا� ا�س��ع:  
 م�ا�ً   7 -  ��ا�ًا    8��ا�� ا�س��ع واإلجازات:  

  
  س��ر���� ®

  ، ا��ا�� ا��ا�� �ا��فا�� ��ف�م���  م���  
  رو�ي) شارع  (م��ل  

  ف��اً   1 - ��ا�ًا    6:30:  ��ا� ا�س��ع  
 ف��اً   1 -  ��ا�ًا    7��ا�� ا�س��ع واإلجازات:  

  
  س��ر����®   �������� ����ر��� و �������� ���� ���  

  ا��ا�� ا�����ي  ،  م��� �ام� ��ل ف����ا�� م���ر�ا�
   ع��اً   2:30  -   ��ا�ًا     7:30:  ��ا� ا�س��ع

  ��ا�� ا�س��ع واإلجازات)   مقفل في(
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 متاجر الهدا�ا والمأكوالت الجاهزة  

، والصور،  اتكسسوار واألمتجر الهدا�ا مجموعة واسعة من الهدا�ا، والمال�س،    �قدم
والقطع المنزلیة الز�نیة، والسلع الخاصة �الرعا�ة الشخصیة، واأللعاب المحشوة، وأدوات 

 .  الطبیعیة عن البالونات والزهور المطبخ، و�طاقات المعایدة، فضالً 

مشرو�ات،  الصحیة، و الخفیفة  الوجبات  المجالت، و ال �ضم متجر المأكوالت الجاهزة  
وسلع مختلفة، و�طاقات معایدة   العنا�ة الشخصیةمستحضرات  مجموعة مختارة من  و 

 یانصیب.  الو�طاقات    والطوا�ع،  حافالت النقل العاماكر  فضًال عن تذ

 .في اإلجازات  تكون مقفلةمتاجر الهدا�ا والمأكوالت الجاهزة  الرجاء أخذ العلم �أن  

 ڤي دجي موقع   هالیفاكس إنفرمیري موقع  

هارت" للهدا�ا والمأكوالت   ا متجر " فروم ذ
 الجاهزة  

 الطابق الرا�ع   إنفرمیري،  مبنى هالیفاكس
 رو�ي  شارع مدخل  

  عصراً   4:30 -صباحًا    9    أ�ام األسبوع:
 

 متجر الهدا�ا والمأكوالت الجاهزة  
 فیتیرانز میمور�ال، الطابق الرئیسي   مبنى 

�عد   2:30  -صباحًا    11    أ�ام األسبوع:
  الظهر

 

 للهدا�ار"  یز یو �امتجر "بیك
 مبنى فیكتور�ا، الطابق الرئیسي 

 عصراً   4:30 -صباحًا    9    أ�ام األسبوع:
  
 
 

د�ه للهدا�ا والمأكوالت -إي-متجر آبل
 الجاهزة 

 مبنى د�كسون، الطابق الرئیسي 
  عصراً   4:30-صباحًا    9    أ�ام األسبوع:
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 ���������  
  .  ���ل����  ��� إ� ت���� م���  

  ���� �������� ��������  
  ، ال�ا�� ال�ا�عإ���م���   م��ى هال��ا��

  ر��ي  شارع م�خ�  
 5 -��ا�ًا    8:30أ�ا� ا�س��ع:  

  .ع��اً 

  �ي دجي����  
  م��ى ف����ر�ا، ال�ا�� ال����ي

على ��� ال��� ال��د� إلى م��ى  
    سا�������

ع��ًا   5  - ��ا�ًا    8:30    أ�ا� ا�س��ع:
 
  

 ��������  
م������ لل�ل�� ال���ة. ��ع� ال���ى �عا��ت�� �ال������    ��� إ� ت���� م���  

إلى اس���ا� ال�������، ��ا في �ل� أج��ة ال��م���ت�، مع اإلشارة إلى أن ا�ت�ا� 
  فا�) م��ف� ���� دا�� في ال����ا�. -(�ا�  ������ا�  ال�سل�ي

  ���� �������� ��������   
  ،  هال��ا�� إ���م��� م��ى  

   2201ال�ا�� ال�ا�ي، القاعة ر��  
  ��  شارع س  1796

  4296-473-902هاتف :  
 4:30 -��ا�ًا    8:30أ�ا� ا�س��ع:  

 .ع��اً 

   �ي دجي����  
  م��ى د����ن 

  5106ال�ا�� ال�ام�، القاعة ر��  
جادة ������س��ي (خلف م��ى    5820

  ما�����) 
 8497-473-902هاتف:  

 4:30 -��ا�ًا    8:30أ�ا� ا�س��ع:  
 ع��ًا 
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  ���عا�� ������� ���ا�� ���ال� ������� 
 ���ق�ال �افة األ��ا� ال��� �����ن ���� ��� األما�� أ��ا��ا على م�ا� ال�اعة،  

ه ال�ال� وال������ة. ��� �� م� ��� ا�ما�� م��قة م���ة لل��ا��، ع� مالذ ���ّ 
  وال��م�.وال�ال�  

   �ا���ا�� �������� ��ق�  
، ال�ا�� األول، �ال��ا�� ����م��� م��ى  

    1211القاعة ���  
�ام� ��� ف����ا�� م�����ال، م��ى  

 1510ال�ا�� األول، القاعة ���  

   �ي دجي��ق�  
م��ى ف������ا، ال�ا�� ال����ي، القاعة ��� 

2007  
 

  ال��ما� ال����ة ال�ال�ة:    م�����ال��م� م��ى �ام� ��� ف����ا��  
  �ق�� ال��ا�� ال�ي ���� ��� �افة األ��ان: 

 ��احًا   9:45:  أ�ا� األح� 
  ال��اولة)  �ا��ة ال�ا��ل���ة (��ّ �ال  ال�����ةا�ف�ا����ا  

 ��احاً   10:30:  أ�ا� األح� 
في    �ال������ا�.أما�� ال��ا�� في ال���قة ال����ة    م���عة ����� م����ف� أ��ًا  

حال ��� ���� ���ح أ��لة م���� ع� ال��ا��، وال��ا��، وال��ا�� أو ��ا�ا م�  
 ال�عا�ة ال�وح�ة على ال���    �ق��األما�� ال�ق��ة، ال��ا� ا���ال  

902-473-4055. 
    

  عالقات ������
أو �او��� أ� م�او� ���ن ��ة ال�عا�ة أو ������ في  �ا�� ل��� أ��لة في حال  

أو    4177-884-844-1، ال��ا� ا���ال على ال��� ال��ا�ي:  ��� �� ��م���  
 healthcareexperience@nshealth.ca ع�� ال���� ا�ل���و�ي:  
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���� ����� 
  ��مات ا�م� ���ان سالمة �افة ال���ى، والعائالت، وال�وار والعامل�� فيُتع�ى  
، ال��ا�  . لإلبالغ ع� أ� م�او� أو ال���� على معل�مات أ��� ��� إ� ت�م���  

  :�ال�هة ال�ال�ة ��ار� أو ا�ت�ا�  
  ���� �������� ��������   
، القاعة ر��  هال��ا�� إ���م��� م��ى  
1237  
 4894-473-902هاتف:  

   �ي دجي����  
   ال���ل ال�ئ��يم��ى د����ن،  

 2230-473-902هاتف:  

ا�غ�ا� ال��ق�د� أو ال�ائعة.  ال��ا� أ�� العل� ��ن ال�����ى غ�� م��و� ع�  
  ال��ا� ت�� ا�غ�ا� ال����ة في ال����. 

    
�����  �� �� ���  �������  

للع�ا� في  م��ر إلهام  وت�ّ�ل  ،  غ�� ر���ة، م�س�ة ����ة  ��� إ� ت�  تع��� م���ة
م�س�ة لل��ا�ل مع  أو   ل�ع�فة ال���� ل�ه�� �ال�عا�ة ال���ة في ال��س�ة.  ا  س��ل

  :، في ما یلي ت�ا��ل ا�ت�ا���� إ� ت�
 http://qe2foundation.ca 

 info@qe2foundation.ca ب��� ال���و�ي:  
  1546-334-902هاتف:  

  0220-428-888-1هاتف م�ا�ي:  
 7172-442-902فا��:  

  الع��ان ال�����:
  س����� غاردن   شارع   5657

   3005�ار� �ی� م��، ال��ا� ر��  
 B3J 3R4   ��فا س��شا  هال��ا��،

(م���    هال��ا�� إ���م��� في ال�اب� ال�ا�ع م� م��ى    ��� إ� ت� ����� ��ار� م�س�ة  
  ف�عي). 
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  ب��ت ا���ا��

م�ا�� ��� ر���ة   ��� إ� ت�إذا ��� ��ا�ة إلى م�� لإلقامة، ت���� ق�� م���  
 ت�م� ���ًا لإل��ار ل����ى و�ائالت��.  

    Halifax Haven Guest Home ���هاها���ا��  ب�� ا���ا��  
    halifaxhaven@gmail.comب��� ا�������: 

  شارع إ������   5897
 1650-421-902هاتف:  
  Point Pleasant Lodgeب������ ����  ب����  

 www.pointpleasantlodge.com 
  ساوث �ار� شارع    1121
 1599-421-902هاتف:  

    ����� ���ا� ��. ������ ���� ذات ����   اذ
The Dr. Susan K. Roberts Lodge That Gives  

  ( ���� ���� ا����ا�)
  ال��ع�ة ال����ة ل����ا� 

https://sobeycancersupportcentre.ca 
  ساوث  شارع    5826

 1849-420-902أو      0222-639-800-1هاتف (م�ا��):  
 

ل��   ���ا  م أ��ًا �ع� ا�ما�� أسعارًا خاصة لعائالت ال���ى. ال��ا� ا�س�عالمت��ّ 
  . ال���
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 ، ���ا:  ع�دًا ����ًا �� ��ا�ن ال��الة    ��� إ� ت�ال����ة ال����ة �����    ت��

      
  ����  شارع    1120

   ل��ً   12  –��احًا    6�� ا����� إلى ال���:  
   ل��ً  11 -  ��احًا   7��ا� اآلحاد:  

  9884-422-902هاتف:  
      
  دن روو � در�شارع    1515

  ��اً�    9 -  ��احًا    8�� ا����� إلى ال���:  
  ع��ًا    6 -  ��احًا   8��ا� اآلحاد:  

  5700-425-902هاتف:  
       
  شارع �������    6139

  ��اً�     11 -��احًا     7�� ا����� إلى ال���:  
  ��اً�    11 -  ��احًا   8��ا� اآلحاد:  

  1498-425-902هاتف:  
       
  �ار�����ن  شارع    1075

  ��ا� في ا�س��ع  7ساعة في ال���،   24���� ���ا��  
 3240-492-902هاتف:  
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 ھل تبحث عن المزید من المعلومات المتعلقة بالصحة؟
 تجد ھذا الدلیل اإلرشادي وكافة موارد المرضى التي نوفرھا ھنا: 

http://library.nshealth.ca/PatientEducation 
 

والمجالت فیدیو، الكتب، وأشرطة الاتصل بالمكتبة العامة المحلیة للحصول على 
 وغیرھا من الموارد.

لمزید من المعلومات، ندعوك إلى زیارة الموقع التالي: 
http://library.novascotia.ca 

 
أو  811على الرقم  عبر االتصالوقت،  نوفا سكوشا في أيّ بمع ممرضة مجازة  تواصل

  زیارة
https://811.novascotia.ca 

، عبر االتصال على مجموعة البرامج والخدمات األخرى المتوفرة في منطقتك تعّرف
 أو زیارة 211على الرقم 

 http://ns.211.ca 
 
الخالیة من التدخین، والتدخین االلكتروني، تشّجع ھیئة الصحة في نوفا سكوشا البیئة 

 والعطور.
 شكراً!رة. الرجاء عدم استخدام المستحضرات المعطّ 

www.nshealth.ca 
 
 

 تصمیم: خدمات مكتبة ھیئة الصحة بنوفا سكوشا
 
 

 . وتثقیفیة فقط إعالمیة ألھداف إن المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة مخصصة
 الطبیة. المشورة أو الصحیة الرعایة مقام تقوم أو لتكون معدّة ھذه المعلومات لیست

 .بك الخاص الصحیة الرعایة بمزود االتصال الرجاء أي أسئلة، لدیك كانت إذا
 
 

 سنوات أو كما تقتضیھ الضرورة.  3تتم مراجعة المعلومات في ھذا المنشور كل 

  ��فا ����ا بم� ا��ا�: ��� ا���ا�� في ���ة ال��ة العامة  
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