خليج شمال ومركز منطقة متعددة الثقافات
توفر
الخدمات:المعلومات والخدمات الطبية لجميع جوانب
دعم المهاجرين ويوفر حاسوب ،آلة نسخ ،هاتف وخدمة
الفاكس للمهاجرين الراغبين في إجراء البحوث الخاصة
بهم .تفسير من قبل متطوعين والترجمة على أساس
الدفع مقابل الخدمة
:العنوان
شارع الرئيسي شرق 100
شمالخليج ،أونتاريو
P1A 1A8
:االتصال
: 705-495-8931الهاتف
: 705-495-6747فاكس
: info@nbdmc.caالبريد اإللكتروني
: www.nbdmc.caالموقع
ساعات من االثنين إلى
)العمل:الجمعة  03:8حتي ( 833:8باستثناء أيام العطل

1

شمال خليج قاعة المدينة
مختلف
الخدمات:الخدمات المدينة ،بما في ذلك تلك التي
األقسام التالية تغطي الخدمة بناء مدينة كاتب،
والتنمية االقتصادية ،والهندسة ،والخدمات البيئية،
والخدمات المالية ،خدمات الوقاية من الحرائق،
والموارد البشرية ،ونظم المعلومات ،إدارة الشؤون
القانونية ،وإدارة مواقف السيارات والحدائق العامة
والترفيه و أوقات الفراغ ،والتخطيط ،وخدمات الشرطة
واألشغال العامة والخدمات والعبور
:العنوان
شارع ماكنتاير الشرق 200
 360ص.ب
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 8H8
:على هاتف
(705) 474-0400االتصال
: (800) 465-1882الرقم المجاني
: customerservice@cityofnorthbay.caالبريد اإللكتروني
: http://www.cityofnorthbay.caالموقع
ساعات من االثنين إلى
)العمل:الجمعة  03:8حتي ( 833:8باستثناء أيام العطل
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خدمة أونتاريو
:الخدمات
الصحةتطبيق صحة البطاقة وتجديد
القيادة:رخصة القيادة ،وتسجيل المركبات ،وتجديد
لوحة الملصق ،وسجالت السائق ،شراء أو بيع سيارة
مستعملة ،سجالت السيارات ،وقوف السيارات في متناول
يسمح
األعمال:شركات ال تهدف للربح ،واألمن الخاص والمحققين
وتسجيل وتجديد اسمرجاالألعمال
تعريف وشهادات:تغيير اسمك ،تغيير عنوانك ،وشهادات
الميالد وشهادات الزواج ،أونتاريو صورة بطاقة،
وتسجيل المولود الجديد ،شهادة وفاة
في الهواءالطلق:رخصة صيد ،رخصة صيد
:العنوان
 7شارع المطار ،وحدة 392
شمال خليج ،أونتاريو
P1B8X1
:االتصال
: 705-495-3481الهاتف
 1-888-376-5197بطاقة وزارة
الصحة :الموقع
:http://www.ontario.ca/welcomeالنقل:اإللكترونيserviceontario
ساعات
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من االثنين إلى

 5:00العمل:الجمعة  0388حتي
 01:00السبت  0388حتي

شرطة شمال خليج
:الخدمات
مساعد في حاالت الطوارئ ،وتقديم التقارير االصطدام،
السالمة المرورية ،والشيكات سجل والتقارير طلب
والممتلكات المطالبة التي تم االستيالء عليها،
وتحويل باألسلحة النارية ،وحرية طلبات الحصول على
المعلومات ،والتسجيل التوحد
:العنوان
شارع األميرة الغربية 135
 717ص.ب
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 8J8
:االتصال
:705-497-5555االستفسارات العامة
: 9-1-1رقم الهاتففي حاالت الطوارئ
المكالمات غير الطارئة (التي تتطلب استجابة
):الشرطة
705-472-1234
: 705-497-5591فاكس
: nbps@northbaypolice.on.caالبريد اإللكتروني
: http://northbaypolice.caالموقع
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:ساعات العمل
مفتوح للطوارئ  43ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع

شمال خليج العابر
:الخدمات
خدمة حافلة في شمال خليج
:العنوان
 Wyldشارع 190
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 1Z2
:االتصال
: 705-474-0419الهاتف
: transit@cityofnorthbay.caالبريد اإللكتروني
: http://www.cityofnorthbay.ca/cityhall/department/transit/الموقع
ساعات انظر
العمل:جداول حافلة
شمال خليج العابر ال تعمل على أيام العطل الرسمية
التالية :رأس السنة الميالدية ،الجمعة العظيمة ،يوم
فيكتوريا ،كندا يوم ،عيد العمال ،عيد الشكر ،عيد
الميالد
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شمال خليج العابر ال تعمل على جدول االحد على أيام
العطل الرسمية التالية :يوم األسرة ،عيد الفصح،
سيفيك عطلة ،اليوم العالمي للمالكمة

أونتاريو نورثالند
:الخدمات
خدمة الحافالت بين المدن في شمال أونتاريو
:العنوان
شارع اوك وشمال 555
األوسطخليج ،أونتاريو
P1B 8L3
:االتصال
: 705-472-4500الهاتف
الهاتف ،7114-:6:-088-1 :تمديد
:705-476-5598فاكس 0
: info@ontarionorthland.caالبريد اإللكتروني
: http://www.ontarionorthland.caالموقع
:محطة
محطة الطريق 100
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 8G4
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:على هاتف
(705) 495-4200االتصال
: (705) 495-4650فاكس

شمال خليج سيارات األجرة
:الخدمات
النقل السريع في وحول شمال خليج
الكابينة-A-الحاجةU-
التجارة الهالل 17
شمال خليج ،أونتاريو
P1A 0B3
: 705-497-7777الهاتف
: http://uneedacab.caالموقع
الكابينة 5-0
جرينوود افي 107
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 5E8
: 705-494-5050الهاتف
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جمعية مسلم من شمال خليج
:الخدمات
على المجتمع من أفراد التي تشكل بدأت جمعية مسلم
من شمال خليج يتجمعون للمناسبات الدينية الرئيسية
في أواخر عام  1078ونمت اآلن إلى المجتمع الذي
التنظيم هو مصدر إلهام للطوائف الدينية األخرى في
شمال
أونتاريوالعضوية تتألف من مزيج من المسلمين من
جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك كينيا وجنوب
أفريقيا ومصر والمغرب وغرب أفريقيا وإيران والعراق
وسوريا والهند وباكستان وبنغالديش .عضوية لديها
.تاريخ عميق من العبادة ،والجماعة وخدمة المجتمع
:االتصال
:الهاتف والبريد اإللكتروني
 Merali، 705-744-5981، skmerali@onlink.net~~Vبرازيلي .شين
، 705-476-0346، ainul.ahmed@yahoo.caأحمد . Ainulبرازيلي
، 705-840-7300، L.waja@sympatico.caاجا . Lukmaanبرازيلي
: http://www.northbaymuslims.com/index.phpالموقع
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مسجد شمال خليج
:العنوان
شارع ماكفيل 423
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 5Z1
:االتصال
: 705-476-0346الهاتف

محالت البقالة
ال الرتوش
:الخدمات
هل الدجاج الحالل والمنتجات المجمدة ،والسلع محتملة
أخرى
اختيار كوشيرالمتاحة الصغيرة
منخفضة التكلفة
:العنوان
ماكيون افي 975
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 9P2
:االتصال
: 705-495-4884الهاتف
: http://www.nofrills.ca/en_CA.htmlالموقع
ساعات
9

إغالق

 07:00العمل:في
Sobeys
:الخدمات
الجبن الحالل ربما
ال سلع الحالل أو الكوشر أخرى
معتدلة إلى ارتفاع تكلفة
:العنوان
ألغونكوين شارع شمال 1899
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 4Y3
:على هاتف
(705) 472-4001االتصال
: (705) 476-6539فاكس
: http://www.sobeys.com/en/stores/sobeysالموقعf=881؟algonquin/
:ساعات العمل
ساعة في اليوم 24
إغالقه معظم أيام العطل
أساسيات الغذاء
:الخدمات
الحالل (الضأن المجمدة وأحيانا الدجاج) بعض
تتوفرالبضائع كوشيرالمتاحة
منخفضة التكلفة
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:العنوان
كاسيلز شارع 1901
شمالخليج ،أونتاريو
P1B 4E1
:االتصال
: 705-472-8031الهاتف
: http://www.foodbasics.ca/en/index.htmlالموقع
ساعات
 09:00العمل :يوميا 0388،حتي
البقال مستقلة
:الخدمات
الحالل (البرغر المجمدة والدجاج وبعض السلع
الطازجة) بعض
تتوفرالبضائع كوشير متاحة
معتدلة إلى ارتفاع تكلفة
:العنوان
شارع لورانس 1
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 9T2
:االتصال
: 705-472-8866الهاتف
: http://www.yourindependentgrocer.ca/en_CA/store-listالموقعpage.ON.North٪20Bay.html
ساعات
11

من االثنين إلى

 10:00العمل:الجمعة  0388حتي
 9:00السبت  0388حتي
 08:00االحد  0388حتي
بساتين األغذية الطازجة السوق
:الخدمات
الحالل والدجاج كوشير المتاحة
تكلفة عالية
:العنوان
سمك السلمون المرقط بحيرة الطريق 2621
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 7S8
:االتصال
: 705-478-9731الهاتف
: http://www.orchardsfreshfoodmarket.com/en/الموقع
ساعات من االثنين إلى
 19:00العمل:السبت  0388حتي
 06:00األحد  18388حتي
مغلق في معظم أيام العطل
تذوق األطعمة العالمية
:الخدمات
أي سلع الحالل أو الكوشر متوفرة
معتدلة إلى ارتفاع تكلفة
:العنوان
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شارع الرئيسي شرق 137
شمالخليج ،أونتاريو
P1B 1A9
:االتصال
: 705-494-4864الهاتف
: http://www.twfoods.ca/catering/الموقع
ساعات من االثنين إلى
 6:00العمل:الجمعة  03:8حتي
 05:00السبت  0388حتي
األحد المغلقة

المطاعم
برغر العالم
:العنوان
ألغونكوين شارع 1308
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 4Y5
:االتصال
: 705-497-9755الهاتف
: http://burgerworld.ca/#homeالموقع
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ساعات من االثنين
 8:00العمل:األربعاء 7388
 9:00الخميس إلى السبت 7388
 08:00االحد 0388

إلى
حتي
حتي
حتي

وبار مونتانا BBQ
:العنوان
ألغونكوين شارع 1899
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 4Y8
:االتصال
: 705-840-2087الهاتف
: http://www.montanas.caالموقع
ساعات من االثنين إلى
 11:00العمل:الخميس  11388حتي
الجمعة إلى األحد  - 11388منتصف الليل
كيسي بار آند جريل
20
العنوان:شارع مابلوود
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 5H2
:االتصال
: 705-476-3373الهاتف
: http://www.caseysgrillbar.comالموقع
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ساعات من االثنين إلى
 01:00العمل:السبت  11388حتي
 01:00األحد  18388حتي
كنتاكي فرايد تشيكن
:العنوان
ألغونكوين شارع 1400
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 4Y5
:االتصال
: 705-474-3320الهاتف
: http://www.kfc.caالموقع
ساعات من األحد إلى
 09:00العمل:االثنين  11388حتي
 10:00الثالثاء إلى السبت  11388حتي

تيم هورتون
القهوة والمشروبات األخرى ،والبنود الحلوى ،وجبات *
صغيرة
:العنوان
شارع ماكيون 975
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 9P2
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:االتصال
: 705-495-0764الهاتف
: www.timhortons.comالموقع
:ساعات العمل
ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع 24
اللجنة الفرعية مكان
:العنوان
شارع ماكيون 955
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 9P3
:االتصال
: 705-472-6730الهاتف
: http://www.thesubplace.comالموقع
ساعات من االثنين إلى
 22:00العمل:السبت  0388حتي
 08:00االحد  0388حتي

بوسطن بيتزا
:العنوان
شارع جوزفين 50
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 0A7
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:االتصال
: 705-494-9191الهاتف
: https://bostonpizza.com/enالموقع
ساعات من األحد إلى
العمل:األربعاء  - 11388منتصف الليل
 01:00الخميس إلى السبت  11388حتي
السيد الفرعية
:العنوان
ألغونكوين شارع 1307
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 4Y5
:االتصال
: 705-476-7712الهاتف
: http://mrsub.caالموقع
ساعات من االثنين إلى
العمل:السبت  - 18388منتصف الليل
 11:00األحد  18388حتي

ماكدونالدز
:العنوان
شارع ماكيون 999
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شمال خليج ،أونتاريو
P1B 9P3
:االتصال
: 705-494-8929الهاتف
: www.mcdonalds.ca/الموقع
:ساعات العمل
ساعة في اليوم 7 ،أيام في األسبوع 24
القهوة محامص Twiggs
:العنوان
شارع ماكيون 501
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 0B2
:االتصال
: 705-478-6927الهاتف
: www.twiggs.ca/الموقع
ساعات من االثنين إلى
 11:00العمل:الخميس  6388حتي
الجمعة إلى السبت  - 86388منتصف الليل
 10:30األحد  6388حتي

مطعم شجرة األرز اللبنانية
اللحم الحالل متاح *
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:العنوان
شارع رئيسي شرق 183
شمالخليج ،أونتاريو
:االتصال
: 705-472-2405الهاتف
: http://cedartreelebaneserestaurant.comالموقع
ساعات من االثنين إلى
 08:00العمل:السبت  11388حتي
إندرا كاري هاوس
:العنوان
شارع الرئيسي شرق 454
شمالخليج ،أونتاريو
P1B 1B5
:االتصال
: 705-478-6000الهاتف
: http://www.indrascurryhouse.comالموقع
ساعات من الثالثاء الى
 09:00العمل:االحد  16388حتي
مغلق يوم االثنين

بيتا حفرة
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:العنوان
شارع رئيسي غرب 112
شمالخليج ،أونتاريو
P1B 2T5
:االتصال
: 705-476-7482الهاتف
: www.pitapit.com/الموقع
ساعات من األحد إلى
 10:00العمل:الخميس  11388حتي
 03:00الجمعة  11388حتي
السبت  - 11388منتصف الليل

التجمع مكان
التجمع
الخدمات:مكان هي منظمة خيرية غير هادفة للربح .وهي
إيصال البرمجة لمعالجة قضايا الغذاء في المجتمع،
20

مع البرامج بما في ذلك العديد من فرص التطوع
انخفاض في يومي وجبات الطعام ،مساحة حديقة المجتمع
.والتعليم الطبخ واإلنقاذ الغذاء ،و
:العنوان
شارع ألغونكوين 392
شمال خليج ،أونتاريو
P1B 4W3
:االتصال
: 705-474-7687الهاتف
: info@thegatheringplacenorthbay.caالبريد اإللكتروني
: soup@thot.netالبريد اإللكتروني
: http://www.thegatheringplacenorthbay.caالموقع
ساعات ساعات
العمل:من االثنين إلى
 3:00العمل:الخميس  03:8حتي
 2:00الجمعة  03:8حتي
ساعات المطبخ من االثنين إلى
 01:30حساء:الجمعة  113:8حتي

بنوك الطعام
شمال خليج بنك الطعام
:العنوان
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هاموند شارع 1319
شمال خليج ،أونتاريو
: 705-495-3290الهاتف
ساعات العمل
 14:30االثنين والجمعة  0388حتي
 08:00األربعاء  16:88حتي
المعايير :يمكنك الوصول إلى هذا البنك الطعام مرة
:واحدة في الشهرمعك
عند الوصول إلى الضفة الشمالية خليج الغذاء ،يجب
عليك أن تحضر قطعة صالحة إلثبات الهوية إيصال
اإليجار ،ودليال على الدخل
كنيسة الفادي اللوثرية
:العنوان
،شارع األوسط فيرجسون 2
وشمالخليج أونتاريو
: 705-472-9169الهاتف
:ساعات العمل
، 09:30الثالثاء
تأتي أوال ،يخدم أوال
تستطيع التقاط كل أسبوع
االنجليكانية الكنيسة برايس
:العنوانشارعو
كاسيلز شارع 1225
شمال الهاتف أونتاريو
،العمل:خليج705-474-4005
ساعات
الخميس  0388حتي  11388صباحا
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.تستطيع التقاط كل أسبوعو
متاحة أيضا من خالل مدرسة ثانوية الغداء سانت برايس
 01:00البرنامج الذي يعمل على الجمعة  113:8حتي
جمعيات الخيرية الكاثوليكية
:العنوان
شارع ماكنتاير غرب 480
شمالخليج ،أونتاريو
: 705-472-3970الهاتف
ساعات العمل
 12:00الثالثاء  80388حتي
سانت فنسنت دي بول
:العنوان
خامسا افي شرق 280
شمالخليج ،أونتاريو
: 705-497-9784الهاتف
:ساعات العمل
 01:30الخميس  14388حتي
هي الفواكه والخضروات الطازجة المتاحة كل أسبوع *
مغلق يوليو وأغسطس *
إنجيل زمالة مقهى .جيش الخالص
:العنوان
شارع ماكنتاير وشمال 134
األوسطخليج ،أونتاريو
: 705-474-7859الهاتف
:ساعات العمل
يتم تقديم العشاء كل يوم في  ،86388باستثناء يوم *
األحد األول من شهر
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كنيسة الثالوث المتحدة
:العنوان
شارع ماكنتاير وشمال 111
األوسطخليج ،أونتاريو
: 705-474-3310الهاتف
ساعات يوميا
العمل 03:8:حتي  11:::صباحا
تستطيع التقاط مرة واحدة في الشهر
القديس بطرس الروماني الكاثوليكي
:العنوان
شارع المطار 299
شمال خليج ،أونتاريو
: 705-472-1817الهاتف
:ساعات العمل
الثالثاء ،طلب الهاتف  0 ،80388المتصلين األول فقط (ال
)تقبل الرسائل
يلقيها غرب اوبراين شارع و شمال شارع العليا
سانت جون االنجليكانية
:العنوان
شارع رئيسي شرق 301
شمالخليج ،أونتاريو
: 705-472-6070الهاتف
:ساعات العمل
 10:00األربعاء  80388حتي
هل يمكن اختيار  6بنود كل أسبوع *
سانت أندرو يونايتد
:العنوان
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شارع كاسيلز 399
شمال خليج ،أونتاريو
: 705-472-7680الهاتف
:ساعات العمل
 10:30الخميس  03:8حتي
 5كل أسبوعين ،ويمكن اختيار البنود *
الكنيسة كوربوس كريستي
:العنوان
كاسيلز سانت 1781
شمال خليج ،أونتاريو
: 705-472-2127الهاتف
ساعات يوميا
:01:00 -3:00العمل
طلباتالهاتف فقط يوم الجمعة ،يجب أن يعيش شرق
اوبراين
يلقيها يوم الثالثاء .مرة واحدة في الشهر
الغرب فيريس الجماعة الغداء
:العنوان
)شارع الرئيسي الشرقية (األنجليكانية سانت جون 301
)البحيرة حملة (ايمانويل الكنيسة المتحدة 395
شمال خليج ،أونتاريو
 705-472-6070الهاتف 1086-374-781 :أو
:ساعات العمل
صباحا 09:00 - 10 : 30
وصف الخدمة :الغرب فيريس الجماعة وجبة مفتوحة كل
في  :01محرك البحيرة 900AM-1030am .الرابع السبت ،من
األنجليكانية سانت جون في  :81الشارع الرئيسي الشرق
 900AM-10: 30amمفتوحة كل يوم السبت الثاني من
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 Nipissingغذاء الرضع دوالب من
أونتاريو مركز الطفولة المبكرة
:العنوان
شارع شبوا غرب 171
شمالخليج ،أونتاريو
 65الهاتف ،0018-373-781 :تمديد
اتصل قبل ظهر الثالثاء لالستفسار .يعمل برنامج *
100pm-400pm

متاجر شحنة
)كيدز كورنر (األطفال  16-8سنة
ماكيون شارع 555
،شمال خليج
ساعات العمل من االثنين إلى
أونتاريو:السبت
 5:30حتي 9:30
: 705-472-0440الهاتف
مالبس أساسا
هاموند  1:01شارع
شمالخليج ،أونتاريو
ساعات من االثنين إلى
العمل:السبت
 6:00حتي 9:00
: 705-497-9951الهاتف
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جديد لك شوبي
كاسلز شارع 1025
شمالخليج ،أونتاريو
: 705-474-5230الهاتف

)والمواد المستعملة (مالبس واألدوات المنزلية
الموارد إعادة بناء
ريجينا شارع 1356
 P1B 2L3شمالخليج ،أونتاريو
: 705-497-7878الهاتف
قرية التوفير مخزن VALU
البحيرة حملة 390
 P1A 2C7شمال خليج ،أونتاريو
: 705-476-1888الهاتف
مراكز التسوق
البوابة الشمالية للتسوق
، ON P1B 2H3فيشر سانت ،شمال خليج 1500
705-472-8110
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أكثر من  188متجرا
شمال خليج مول
البحيرة حملة ،شمال خليج 300
P1A 3V2
705-472-2133
البنوك
كندا ترست TD
الشارع الرئيسي شرق 240
شمالخليج
705-472-4370
الملكي  RBCبنك
الشارع الرئيسي غرب 105
شمالخليج
705-472-5470
ألترنا االدخار
شيريف شارع 107
شمال خليج
705-472-9700
بنك مونتريال BMO
ماكنتاير غرب 222
شمالخليج
705-472-2620
صندوق الضمان الشعبي
كاسيلز شارع 630
شمالخليج
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705-474-5650
شمال خليج المشي في عيادات
عيادة فيريس الطبي في البوابة الشمالية للتسوق
 202فيشر شارع رقم 1500
شمال خليج،أونتاريو
:ساعاتاالفتتاح
من االثنين إلى الجمعة
 - 6:00الظهر
: 705-495-4000الهاتف
عن طريق التعيين فقط
 09:00حجز نفس اليوم  -اتصل على
ال حجز المتقدم
رئيس لعيادة تو
الجارديان المخدرات بناء
، # 306ألغونكوين شارع 1950
شمال خليج ،أونتاريو
: 705-495-0300الهاتف
: walkinclinicnorthbay.comالموقع
عن طريق التعيينمراتفقط
االنتظار قصير
Medview MD
ألغونكوين Pharmasave
ألغونكوين افي ،الطابق األرضي 1221
،شمال خليج
ساعات العمل من االثنين إلى
 06:00أونتاريو:الجمعة 80388 ،حتي
 1:00السبت 0388 ،حتي
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: 705-478-7150الهاتف
: www.MedviewMD.comالموقع
بالقرب الشمالية الطبية عيادة
 201جوزفين شارع رقم 66
،شمال خليج
ساعات العمل من االثنين إلى
أونتاريو:الجمعة
 20:00حتي 17:00
: 705-495-2685الهاتف
المحدودة ألول  41-10المرضى
السماء الزرقاء بعد ساعات عيادة
للمرضى فريق الصحة السماء الزرقاء عائلة فقط
بلوم شارع 685
،شمالخليج
ساعات العمل من االثنين إلى
 08:00أونتاريو:الجمعة 17388 ،حتي
 13:00السبت واألحد 18388 ،حتي
: 705-476-1413الهاتف
يجب تسجيل في موعد ال يتجاوز  1ساعة قبل موعد اإلغالق
تم إغالقه أيام العطل الرسمية
ساعات عطلة أخرى تختلف .اإلتصال لتأكيد
احد االطفال مكان
ماكيون  388شارع
 P1B 0B2نورث باي ،أونتاريو
: 705-476-5437الهاتف
عروض خدمات إعادة التأهيل للمرضى الخارجيين مع
مجموعة واسعة من البرامج والخدمات لألطفال والشباب
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ذوي االحتياجات المادية والتواصلية والتنموية.
وتقدم الفحص والتقييمات والمشاورات وخدمات التدخل
كجزء من نهج فريق متعدد التخصصات

حاالت الطوارئ
إذا كان لديك حالة طارئة ،زيارة المستشفى
:المحليالهاتف
مركز الشمال خليج الصحة اإلقليمي غرفة الطوارئ
كلية محرك 50
 P1B 5A4نورث باي ،أونتاريو
705-474-8600
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التحدث إلى ممرضة عن حالة الطوارئ ومعرفة ما يمكن
:أن يكون مفيدة
: 1-866-797-0000الرعاية الصحية عن بعد
إذا كنت غير قادر على جعله إلى غرفة الطوارئ
وتحتاج إلى المساعدة في حاالت الطوارئ خارج المنزل
(الطبية ،والشرطة ،والحرائق ،وحاالت الطوارئ نداء
)،9-1-1األخرى

الصيدليات
ولي المخدرات
ألغونكوين شارع 1950
 P1B 4Z2شمال خليج ،أونتاريو
: 705-472-5500الهاتف
صيدلية البحيرة فيل
كشور محرك 41
 P1Aنورث باي،أونتاريو
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ساعات العملمن االثنين إلى
 5:30الجمعة 0388 ،حتي2A1:
 1:00السبت  0388حتي
: 705-476-4016الهاتف
: www.pharmasave.comالموقع
المتسوقين المخدرات مارت
جوزفين شارع 66
 P1B 0A7شمالخليج ،أونتاريو
: 705-497-8542الهاتف

خدمات الصحة النفسية
مركز شمال خليج الصحة اإلقليمي عيادة الصحة النفسية
شارع الملك غرب 120
 P1B 5Z7شمالخليج ،أونتاريو
: 705-494-3050الهاتف
عروض خدمات الصحة العقلية مجانية للبالغين  -قائمة
االنتظار هو  14-4شهرا ،اعتمادا على الخدمة
المطلوبة
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التدريب العملي شبكة مساعدة األسرة
شارع جامعة شرق 222
 P1B 1B1شمالخليج ،أونتاريو
: 705: 476-2293الهاتف
عروض خدمات الصحة العقلية مجانية لألطفال (حتى سن
 )10وأولياء أمورهم .قائمة االنتظار هي  4-1سنوات
الخدمات في مجاالت الصحة والتوحد واإلعاقات النمائية
العقلية
شمال خليج الجماعة االستشارة
ماكنتاير شارع شرق 361
 P1B 1C9شمالخليج ،أونتاريو
: 705-472-6515الهاتف
يقدم خدمات اإلرشاد المهني والبرامج المجتمعية
لألفراد ،واألزواج والعائالت .يحتوي المركز أيضا
خدمات التعليم العام واالستشارات المتاحة لمنظمات
المجتمع المحلي والصناعة
اميليا ارتفاع االعتداء الجنسيالمركز
بالمرأة منظمة والخدمات
رثينجتون شارع شرق 101
 P1B 1G5شمالخليج ،أونتاريو
: 705-840-2403الهاتف

يدعم لألطفال
كبير األخوات اإلخوة الكبار
البحيرة حملة 169
 P1A 2B3شمال خليج ،أونتاريو
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: 705-474-2041الهاتف
كما الرائدة في مجال األعمال الخيرية األطفال
والشباب التوجيه كندا ،كبير األخوات اإلخوة كبير
يسهل عالقات الحياة المتغيرة التي تلهم وتمكين
األطفال والشباب لتحقيق إمكاناتهم ،كأفراد ومواطنين
في وقت مبكر مركز سنوات
شبوا شارع غرب 171
 P1B 6G3شمالخليج ،أونتاريو
: 705-474-8910الهاتف
هو برنامج  - Nipissingمركز أونتاريو في وقت مبكر سنوات
تفاعلي لألطفال وأسرهم ،من الوالدة إلى ست سنوات من
العمر .برامج السنوات األولى تلعب دورا هاما في دعم
تعلم األطفال والتنمية والصحة والرفاه .األطفال على
النجاح في البرامج التي تركز على التعلم النشط من
خالل االستكشاف واللعب والتحقيق .األطفال تزدهر في
البرامج التي يتم تقييمها هم وعائالتهم كمشاركين
.نشطين والمساهمين .جميع برامجنا مجانية

األنشطة
YMCA
شبوا شارع غرب 186
 P1B 6G2شمالخليج ،أونتاريو
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: 705-497-9622الهاتف
غير ربحية تركز على الجماعة التي أنشئت في عام 1033
مع البرامج والخدمات الترفيهية لجميع األعمار
شمال خليج التراث تدريب وكاروسيل
)التذكارية محرك (شمال خليج الواجهة البحرية
 P1A 1T5شمال خليج ،أونتاريو
: 705-476-2323الهاتف
شركاء البلياردو والبولينج مركز
الشارع الرئيسي شرق 361
 P1B 1B3شمالخليج ،أونتاريو
: 705-474-1420الهاتف
:الفن
نقابة شمال خليج بوتر
لورانس الجادة 674
 P1B 7V2شمال خليج ،أونتاريو
المياه البيضاء معرض الفنون
الشارع الرئيسي شرق 150
شمالخليج ،أونتاريو
 231الهاتف ،1033-373-781 :تمديد
كابيتول مركز
األداء والمسرح
الشارع الرئيسي شرق 150
 P1B 1A8شمالخليج ،أونتاريو
: 705-474-4747الهاتف
: http://www.capitolcentre.orgالموقع
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:التاريخ
متحف القوات الكندية من الفضاء
جناح  /القوات الكندية قاعدة شمال خليج 22
 P0H 1P0شمال خليج ،أونتاريو
: 705-494-2011الهاتف
اكتشاف شمال خليج المتحف
فيرجسون شارع 100
 P1B 1W8شمالخليج ،أونتاريو
: 705-476-2323الهاتف
:الشواطئ
أميليا  -شمال خليج ،أونتاريو
شامبلين  -شمال خليج ،أونتاريو
األقرباء  -شمال خليج ،أونتاريو
شاطئ فضة  -شمال خليج ،أونتاريو
الغروب  -شمال خليج ،أونتاريو
شمال خليج Nipissing - ،ماراثون بيتش  -أشرف  -بحيرة
أونتاريو
أولمستيد بيتش  -أشرف  -سمك السلمون المرقط بحيرة
 -، ONشمال خليج
كوف  -سمك السلمون المرقط بحيرة  -شمال Birchaven
خليج ،أونتاريو
:المشي لمسافات طويلة
لورير وودز حفظ مساحة
برول شارع
 P1A 3Z5شمالخليج ،أونتاريو
: 705-474-5420الهاتف
شالالت مسارات Duchesnay
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شالالت الشمال  Duchesnayالشرق
 P1B 8G5طريقخليج ،أونتاريو
كيت بيس ركوب الدراجات تريل
)التذكارية محرك (الواجهة البحرية
 P1A2G6شمال خليج ،أونتاريو
غابة الصنوبر بارك ملعب غولف
خشب الصنوبر بارك محرك 201
 P1B 8Z4نورث باي ،أونتاريو
: 705-472-2264الهاتف
العقاب ملعب غولف
العقاب الهالل 207
كااللندر ،أونتاريو
: 705-752-5225الهاتف
:التزلج
)لورانس سكي هيل (سباقات التزحلق
شارع 15 Janey
 P1C 1N1شمال خليج ،أونتاريو
: 705-494-7463الهاتف
شمال خليج الشمال نادي تزلج
نورثشوري الطريق 630
 P1B 8G4شمال خليج ،أونتاريو
: 705-495-0332الهاتف
وحاد الطبع مغامرات الصيد في الجليد Grump
عروض أكواخ اليوم ،وطابق بين عشية وضحاها على
لكبير الصيد الجليد في فصل الشتاء  Nipissingبحيرة
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شمال خليج ،أونتاريو
: 705-495-0941الهاتف

التعليم
كلية Canadore
برامجكلية
كلية محرك 100
 5001ص.ب
 P1B8K9شمال خليج ،أونتاريو
: http://www.canadorec.on.caالموقع
 Nipissingجامعة
برامج جامعة
كلية محرك 100
 5001ص.ب
 P1B8K9شمال خليج ،أونتاريو
: http://www.nipissingu.caالموقع
 Nipissingمحو األمية
لتحسين اللغة  Nipissingيوفر فرص للبالغين في منطقة
اإلنجليزية محو األمية والمهارات الحسابية
 301شيربروك شارع ،جناح 347
 P1B 2C1شمال خليج ،أونتاريو
: 705-494-9416الهاتف
:مكتبة
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المكتبة العامة شمال خليج
رثينجتون شارع شرق 271
 P1B 1H1شمالخليج ،أونتاريو
: 705-474-4830الهاتف

رقمالمركز الكندي
شيريف شارع 107
شمال خليج
التأمين ضد البطالة والطفل صالح
خدمةالتأمينات االجتماعية
خدمة أونتاريو
الترخيصالسائق مكتب
 7شارع المطار ،وحدة 392
بطاقة الصحية ورخصة القيادة
خدمات الترجمة
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