اجتماعی و تفریحی  -ورزشی

کمک برای غذا  /خرید
غذا روی چرخ

604.299.5754

مراکز سالمندان:

بانک غذا

604.876.3601

کوئست فود مارکت

604.602.0186

رفقای خرید  /خواربار تلفنی

604.294.7498

کارشناس تغذیه

811; TTY: 711

بانسور
کامرون
کنفدریشن
ادموندز
اطالعات پارکها و مراکز
تفریحی-ورزشی

604.291.2258

اعتبارات تفریحی-ورزشی

مشاوره و حمایت

مشاوره همگنان و
مراقبتگران بیدستمزد
مشاورهی برنابی

604.430.1303

حمایت از دگرباشان جنسی

604.684.5307

حمایت چندفرهنگی

604.436.1025

انجمن یادبود
انجمن آسایشگاه
بیماران العالج
خط تلفن سوگواری

1.888.816.5902
604.520.5087
604.738.9950

اورژانس  24 /ساعته
604.297.4580
604.297.4453
604.294.1936
604.297.4402
604.294.7450
604.299.5778

برنامههای مددرسانی و پشتیبانی:
خدمات برنابی
خانهی محله (نیبرهود هاوس) 604.431.0400
خدمات حمایت شهروند
604.294.7980
604.299.5778

گردش با اتوبوس ،برنامههای ناهار ،خرید ،تلفنهای
روزانه ،بازدیدهای دوستانه ،رسیدگی به امور منزل

کتابخانه همگانی
خدمات خانه
کالج بازنشستگان

604.436.5400
604.436.5423
604.517.8732

پلیس ،آتشنشانی ،آمبوالنس

911

کنترل مسمومیت

604.682.5050

خط تلفن بحران  /خودکشی

604.872.3311

خط وضعیت اضطراری سالمندان 604.872.1234

تلفنهای غیر اورژانسی

پلیس آرسیامپی
پیوند بزهدیدگان بیسی
(ویکتیم لینک بیسی)
جلوگیرندگان جرم

604.646.9999
1.800.563.0808
604.669.8477

اطالعات عمومی BC211
خط تلفن بهداشت/
اطالعات سالمندان

211
811; TTY: 711

شماره متاس برای اطالعات محلی:

خدمات اجتماعی برنابی
604.299.5778
www.BbyServices.ca
[]Persian
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مفتخر به حمایت:

کمک مالی

کمک مالی
تلهتایپ اطالعات
مستمری بازنشستگی:

1.800.277.9914
1.800.255.4786

تأمین سالخوردگی ،مکمل تضمینی درآمد ،طرح
مستمری بازنشستگی کانادا (سی پی پی) ،از کار
افتادگی ،کمک هزینه همسر/بازمانده

سالمندان بیسی
مکمل درآمد سالمندان ،مزایای بیسی
1.866.522.2122
کمک درآمد بازنشستگان
نیروهای نظامی
604.660.2421

حقوقی  /دفاع

www.clicklaw.bc.ca

مرکز مشاوره حقوقی
سالخوردگان
مراکز مشاوره رایگان با وکال
دفاتر اسناد رسمی
برنامه ریزی شخصی
معتمد همگانی
مسئول رسیدگی به
شکایات مردمی
مدافع حقوق سالمندان

604.336.5653
604.878.7400
604.681.4516
604.408.7414
604.660.4444
1.800.567.3247
1.877.952.3181

بهداشت و تندرستی

اطالعات تلفنی اداره بهداشت فریزر 604.918.7605
مراقبت بهداشتی در خانه
1.855.412.2121
شکایت در مورد مراقبتهای
604.918.7683
بهداشتی
طرح خدمات پزشکی/
604.683.7151
بیمه فارماکر
سالمندان
با
بدرفتاری
اطالعات
604.437.1940
بهداشت روان
604.453.1900
عقل
زوال
خط امداد
604.681.8651
استفاده از مواد مخدر/اعتیاد
604.777.6870
خط امداد اعتیاد به قمار
1.888.795.6111
سی
ی
کلینیک دندانپزشکی یوب
604.822.2112
کلینیک بهداشت ویسیسی
604.443.8499
از دست دادن بینایی
604.431.2121
سیانآیبی
کلینیک شنوایی
604.736.7391
پا
از
مراقبت
درمانگاه سیار
778.228.6021

نگهداری از منزل و حیاط

مسکن

اطالعات مسکن
604.520.6621
مسکن بیسی
604.433.2218
ه.آ.ف.آی  /تطابق مسکن
سیفر  /کمک اجاره برای مستأجران
روابط مالک و مستأجر
604.660.1020
تعویق مالیات /
وام بالعوض به مالکان خانه

604.294.7350

رفت و آمد

اطالعات شرکت واحد
ترانسلینک
برنامه کارت سوار شدن
1.866.866.0800
به اتوبوس
َهندی دارت /
604.953.3680
کارت صرفهجویی تاکسی
رفت و آمد پزشکی
604.292.3901
604.953.3333

مجوز پارکینگ SPARC

604.718.7744

رسیدگی به امور منزل

604.297.4877

خدمات تعمیرات برای سالمندان

604.529.1100

دستهی کارگران سیار

604.723.3439

کمک به همسایگان

604.764.6601

لوازم و وسایل پزشکی

وامهای صلیب سرخ

604.522.7092

الیفالین

604.953.4960

مرکز پزشکی ریجنسی

604.434.1383

بیسی ِمد اکیپ (تجهیز پزشکی)

604.888.8811

پوشاک سازگار با شرایط

604.984.8211

مهاجر  /چندفرهنگی
خدمات مهاجران

604.395.8000

موزاییک

604.438.8214

ساکسس

604.430.1899

