
 

 

 19لكوفيد ا

 

 الخدمات األساسية

 عائالت وشباب سانت ليوناردلل

 

 مستعجلةمساعدات الال

 
   مساعدة الغذائية الطارئة للعائالتلا

    المحتاجة الت 
  سان ليونارد والت 

 تعيش ف 

   مساعدات آخريتستفيد من أي  ل 
.  غذائية ف   الح 

 -336-7527438:  ي مركز ال  مساعدة خط ال 

 
  الح

اتم  وكذا ألطفال لل عىل حفاضات و صالمساعدة ف    ةومواد النظافالتجميل  ستحض 

  لديها اطفال للعائالت المحتاجة
   قيمونسنوات الذين ي  5 إىل  0من سن  والت 

 سانت ليونارد   ف 

  Saint-Léonard .   

 -251-9988514:  كزي خط المساعدة المر                 

 

  ذلك دعم الرضاعة الطبيعية(  أدة ول لاقبل  (وصورة صوت)ة الشاشلقاءات عبر      
 و بعدها )بما ف 

                
   19الكوفيد   Covid-19ف 

 اترك رسالة( )   -1727274514-  : البديلة  الولدة  م نظ م ه                   

 
   والستماع،لعائالت ا ات لفائدةعدللحصول عىل الدعم ألطفالك )المسا      

 المراجعة والدعم ف 

 ( ةسيالمدر               

 622-9909514  : العائلة  بيت  م نظم ه                  

 5341-324-514      : بدر  كز  ر م منظمه                  

 
 ( (PCU – ةالمستعجلة الكنديعانة ال  الماليةات دعم لستكمال طلب المساعد     

Horizon carrière                : 514-256-1645  

يال   : 9988-251-514ق ش    جري مها   تقابل س                  ا    AIEM مونتر

 



 

 

 دعم الشباب

 
  سنة.   17إىل  12للشباب من سن                

نتالستماع. برمجة الهناك خط هاتف                         ألنشطة عبر النب 

 . والصورةبالصوت                

   0185-327-514 : ليونارد الشباب سان  مركز                  

                              : maison de jeunes de Saint-Léonard    : Mdj.stl 

 
        ومجموعات  والصورةعبر الشاشة بالصوت سنة. برمجة األنشطة   30إىل  16للشباب من سن                

نت. المناقشة                  عبر النب 

 514-750-8787  : ونارد ي ل   سان   30  -16  المنطقة                

La Zone   : La_ Zone__St__Leonard                   : 

 
 راجع. مو  عاستما  ،مساعدة سنة.   25إىل  12للشباب من سن                

     PACT de rue       شارع باكت               

514-750-8787  : PACT de rue                 

 
 ضطراب النفس  ق وال الستماع والقل 

 
          . والمراجعين يحتاجون إىل الستماع والدعم تقدم خدمة الدعم عبر الهاتف لألشخاص الذ  

يال   ق ش   مهاجري   تقابل س              منظمه  ا                                                     9988-251-514  :   : م ونتر

ية  ،الفرنسيةب)               تغاليةا ،النجلب    ( لسبانية والبر

                    Horizon carrière  514-256-1645:   منظمه 

 
  تسببعىل  للتغلبة الناس دالخدمة النفسية الجتماعية لمساع  

       القلق والمعاناة النفسية الت 

  . ىصعوبة أخر (، أواي COVID-19)19الكوفيد   ها في

 CLSC      ( Saint-Léonard  ) نارد  ليو   سان لـ الستقبال النفس  والجتماع   

   1422مكتب    3000-722-514              

 



 

 

 

 مساعدة السكان 

 
  إيجاد سكن. جر. أخدمة المعلومات الهاتفية بشأن حقوق المست 

   المساعدة ف 

 )اترك رسالة(  Action Dignité / :2874-251-514  ليونارد   سان لـ  ة الكرام عمل    منظمه  

 
 أخرى موارد  

 

يال )بوارد المجتمع م        7مونب 
 ( امساءً  6صباًحا حت   8من الساعة   األسبوع،أيام ف 

 211اطلب       

 

 
  تقدمها مدين    

يال و  ةخط معلومات عن المرافق والخدمات الت   . دوائرها مونب 

 311اطلب       

 

ىل  ) اسعاف     
  اليوم(   24العنف المب  

 ساعة ف 

 1800-363-9010  اتصل برقم       
 

 Covid-19حول  لومات  مع 

 

ا بشأن        
ً
    مصاب، وتعتقد أنك    COVID-19إذا كنت قلق

 فاتصل عىل الرقم المجان 

      4545-644-1877 

 

 quebec.ca/coronavirus  :   العام   MSSSموقع       

 

    لك  تكون     
 ةتقدمها منظمعىل علم بالخدمات الت 

ة الخبارية   ليونارد،سان         النش 
ك ف        إىل:  طلبك ح  عن طريق إرسالالب اشب 

      info@concertationstleonard.com 
 

 


