
 
 

 

 

 أنت بحاجة إلى المساعدة والدعم

  في إحدى الحاالت التالية:  

 
   24/7 –خط الوقاية من االنتحار الفال 

450 629-2911 
 

 

DIRA – Laval ;  ي حاالت
 
, إلخ(لالعنف, االستغال)خط دعم كبار السن ف  

450 681-8813 

 
 
ي شوميدي؟ هل ت

 
قيم ف  

  منظمات الحي جميعها تعمل ألجلك ! 

 
 

 

 

لومات عامة مع  

  

  
 

  

  
 

 

 
 تم إنجازه هذه الوثيقة بفضل دعم  

 Centraide du Grand Montréal . التابع للحكومة الكندية وصندوق الطوارئ لدعم المجتمع 

 

 www.cdlchomedey.org جمة بلغات أخرى عىل   موقعنا : تجد التر  

ن  لجنة التنمية المحلية لشوميدي تضم مواطني 

ن جودة  ك لتحسي  وجمعيات ترغب بالعمل المشتر

ي شوميدي 
ي الفرص للجميعالحياة فن

والمساوات فن  

             450 688-9800 

@CDLChomedey 

 811الرقم طلب ا
 خدمات معلومات الصحة و االجتماعية 811

311طلب الرقم ا  

 

 خدمات البلدية  311

514 644-4545 
 والمعلومات حولهالكورونا  اختبار  

450 505-6025 
sarl@omhlaval.ca 

ي البحث عن المسكن
 
 خدمة المساعدة ف

514 287-1106 ou accesss.net 

 

ي لغات متعددة  19-المعلومات حول الكوفيد 
 
 ف
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211.qc أو 211 الرقم طلبا             

 

لخدمات المجتمعية واالجتماعية االفال  -211  



 التغذية 

Enfant d’abord 
 المساعدة الطارئة 
كة  الحدائق المجتمعية والمشتر

450 681-1154 

Au Panier 
 المساعدة الغذائية 
 البقالية التضامنية
450 681-1154 

Société St-Vincent-de-Paul/ 
secteur St-Martin  

 المساعدة الغذائية 
450 682-5493 

Partage St-Maxime  

 المساعدة الغذائية

المجتمعي البازار     

450 973-4242 

SCAMA 
للسكان -مجتمعي  ز الخدمات الغذائية، مرك

+ 50بعمر   
 450 681-4240 

 

Projet humanitaire ethnoculturel 
 المساعدة الغذائية
450 687-7715 
 

العائلة -األطفال   

Maison de la Famille 
Centre communautaire Val-Martin 

 5-0أنشطة لألطفال )–روضة أطفال 
 سنوات ومرافقة لألهل/أولياء األمور 
450 973-8787 

Maison des enfants le Dauphin 
سنة( ومرافقة  12-0)أنشطة لألطفال 

  لألهل
450 978-2664 

CPE Le marmot qui rit 
سنة( 5-0خدمة الرعاية ل )  

450 681-0692 

Centre du Sablon 
 سنوات(5-2نشاطات لألطفال )

طفال ذوي االحتياجات الخاصةواأل   
450 688-8961 

AGAPE 
األلبسة  الغذائية،المساعدة   
سنة( 5-0لألطفال )روضة   

450 686-4333 

Centre de pédiatrie sociale 
 المساعدة الصحية والخدمة االجتماعية
450 688-4666 

Nourri-Source Laval 
اضية   الرضاعة الطبيعية االفتر
450 233-2116 

Bureau coordonnateur - Le chez-moi 
des petits 

ي  خدمات رعاية
األوساط  األطفال فن

لية   ن  العائلية/الرياض المتن
450 973-3833 

 خدمات المتقدمي   بالسن

SCAMA 
-مجتمعي  ز الخدمات الغذائية، مرك

+ 50للسكان بعمر   
 450 681-4240 

AGAPE 
ن  ن بالسن والمتكلمي  المرافقة للمتقدمي 
ية  ن  باإلنكلت 
450 934-1122 

 
 الهجرة                                               

Carrefour d’intercultures de Laval 
ن الجدد  استقبال ومرافقة القادمي 

 تعلم اللغة الفرنسية
450 686-0554 

Perspective Carrière                 
ي البحث عن العمل 

المساعدة فن
ن الجدد                              للقادمي 

450 682-2278 

(25إىل  12الشباب/ات )  

Maison des jeunes 
Centre communautaire Val-Martin 

 18إىل  11أنشطة ودعم لألعمار من 
 8787-973 450 سنة       

Projet ÇaCLIQ 
Centre communautaire Val-Martin 

ن من المدرسة ي المرحلة  مرافقة المترسبي 
فن

ن  سنة 18و  15العمرية ما بي   
450 973-8787 

Bureau de consultation jeunesse 
de Laval 

تقديم المساعدة واإلحالة  
 سنة(  15-14لألعمار ) ةواالستشار 

اف لألعمار ) (  22-17شقق خاضعة لإلشر  
450 688-2401 

 
 

Centre du Sablon         
أنشطة ترفيهية و مسبح 

ي 
 ونادي صيفن

450 688-8961 

Club de soccer Chomedey 
450 978-1043 

Football Chomedey Blues 
450 608-5923 

Hockey L’Express de Laval 
450 681-1703 

Loisirs Chomedey 
ن   أنشطة ترفيهية لألطفال والبالغي 
514 703-6566 

فيه والرياضة   التر


