
 

ا در  .   طیشر
 
هستنددر خدمت مردم   «یار یس» میت یاعضا دشوار کنون  

 ما به دلیل اقدامات اضطراری مربوط به بیماری همه گتر بسته شده است ،  نکهباوجود ای 
  ما همچناندفتر

 خدمات خود را از راه دور ارائه یم دهیم :

 

 :   
 
 1. ترجمان

وری است. تیم  اکنون ، بیش از هر زمان دیگری ، برقراری ارتباط   خود را « سیاری»برای ایمن  همه ض 
 
تصمیم گرفته تا خدمات ترجمان

وری را به زبان خود بدست آوردبصورت رایگان ارائه دهد. این امر به هر فرد امکانات را مساعد میسازد  تا اطالعات ض   

 

 یا تکس :
ر
 2. کلینیک مالیان

 ما از راه دور فعال میباشد. تیم
ر
 خود را ثبت   کلینیک مالیان

ر
کاری ما مصمم است مانند هر سال به شما كمك كند تا پرونده مالیان  

 كنید. برای  ارسال اسناد خود ، یم توانید  از این برنامه وب اسکن استفاده کنید: 

Simple scanner 

Fast scanner 

Tap scanner  

  

ونییک، هزینه اداری این خدمات را به ما پرداخت کنید. ما شما را از روند انجام این کار آگاه خواهیم شما یم توانید از طری   ق انتقال الکتر

 ساخت

 

مهاجرت تیوضع :  .3 

 
ر
س هست د یبه تمد از یمجوز کار شما ن ا ی لیکه مجوز تحص  در صورن   .ما همچنانمیکن  یار ی نهیزم نیتا شما را در ا میداشته باشد ، ما در دستر

میده و تلفن  ادامه یم تیسا بیو  قیاز طر  تیرا با حما یاقامت دائم و درخواست شهروند د یمربوط به تمد یکمک ها  

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplescan.scanner&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolmobilesolution.fastscannerfree&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=pdf.tap.scanner&hl=en_US


 والدین :
 
  4. همرایه وپشتیبان

با پیوستر  در این دوره ابزارها و فعالیتهای روزانه ای را برای حمایت از والدین و فرزندان شان ارائه یم دهد. « سیاری»مهد کودک )کودکستان( 

یس داشته باشید« سیاری»بوک مهد کودک )کودکستان( به گروه فیس یم توانید به آن دستر  

https://www.facebook.com/groups/869943093367349/ 

 

یفرانسو  یکورس ها :  .5 

  ستر یسم یبرا
 
ک نهی، کمک هز  زمستان    یبرا یت در دروس فرانسو شر

 
شود ـ یم هکه حضور داشتند پرداخت  کسان  

با شما  تلفن   ا ی لیمیا قیادامه کالس از راه دور از طر  یبرا یمعلم فرانسو  کیآغاز شده است ،  یمارس سال جار  ۳۱که از   فعیل ستر یسم یبرا

کت شما در فعال  د یتماس خواهد گرفت. لطفا توجه داشته باش ور  شنهاد یپ یسر آموز  یتهایکه شر از راه دور  د یتوان است. اگر نیم یشده ض 

دیتر تماس بگ  ۵۱۴۸۶۴۹۱۹۱به شماره:  ی، لطفا با مرکز تماس با مشتر  د یآموزش خود هست انیبه پا لیو ما د ینمشارکت ک  

 

 6. مشکالت مایل :

 روزمره شما در سطوح مختلف تأثتر بگذارد .
ی

 وضعیت فعیل یم تواند بر زندگ

نجا برخ  از ابزارها و منابع برای کمک به شما جمع آوری شده استدر ای .  

وبکیک  التیا  

دیتر تماس بگ ۱۸۷۷۶۴۴۴۵۴۵به شماره  د یگرفتار شده ا  ۱۹دیبه کو  د یکن  اگر فکر یم .  

.  
ٔ
دیتر تماس بگ  ۸۱۱قبل ازمراجعه به شماره  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/ 

 

 کانادا

و منابع  د یآگاه شو  ۱۹ د یختر ها در مورد کو  نیسازد تا از تازه تر  به شما امکانات آن را مساعد یم لیذ «شنیکیآپل»  برنامه تلفن  

دیکن  انر یرده و عالئم خود را ارز ک  افتیقابل اعتماد را در   

https://ca.thrive.health/: برنامه را اینجا  داونلود کنید 

یس تیوضع : به مراقبت صیح مهاجرت و دستر  

http://tcri.qc.ca/nouvelles/402-covid-19-ressources-et-informations 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/869943093367349/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://ca.thrive.health/
http://tcri.qc.ca/nouvelles/402-covid-19-ressources-et-informations


 اگر شغل خود را از دست داده اید :

 

وبکیک  التیا  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c47761 

 کانادا

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html 

 برای بانکهای غذان   :

http://jam-montreal.com/ 

www.madacenter.com 

www.multicaf.org 

https://lesnac.com/web/ 

https://sunyouthorg.com/fr/services/aide-alimentaire/ 

دیریتماس بگ ۲۱۱در محل خود با شماره  يیغذا  یبه بانک ها یدسترس یبرا .  

 

  دارید :
ی

 اگر مشکل خشونت خانوادگ

http://www.sosviolenceconjugale.ca/ 

۱۸۰۰۳۶۳۹۰۱۰ 

و چهار ساعت هفت روز در هفته ستیب  

 

۱۹دیکو روسیکرونو و یماریمرتبط به ب ی، اضطراب و افسردگ شیتشو :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-

anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/ 

دیتر تماس بگ ۸۱۱به شماره  با اطالعات اجتمایع .  

 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/#c47761
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
http://jam-montreal.com/
http://www.madacenter.com/
http://www.multicaf.org/
https://lesnac.com/web/
https://sunyouthorg.com/fr/services/aide-alimentaire/
http://www.sosviolenceconjugale.ca/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/stress-anxiete-et-deprime-associes-a-la-maladie-a-coronavirus-covid-19/


 خدمات اطالع ر 
 
فرنسیو ر  سان  

دیبه تماس شو  ۲۱۱با   

 
ٔ
کند  یم تیاست که شما را به سازمان ها و خدمات جامعه هدا بیتلفن و و  قیاز طر  یرهنما یبرا گانیچند زبانه را سیشو  کی  ۲۱۱شماره  

https://www.211qc.ca/ 

 

ید: د ر صورت لزوم ،شما یم توانید ازطریق مسنجر بطور خصویص با ما تماس بگتر  

https://www.facebook.com/siari.org/ 

ید:   ازطریق تلفن با ما تماس بگتر
ً
  ۵۱۴۷۳۸۴۷۶۳یا مستقیما

 درخواستها پاسخ یم دهیم .
ٔ
 با وجود تأختر کوتاه ، ما به همه

  نید  ، به زبان خود برای ما مشکل خود را بنویسید. ما شما را درکاگر به زبان فرانسوی و انگلییس صحبت کرده  نیم توا

 خواهیم کرد !

 # در خانه بمانید 

 # همه چتر  درست خواهد شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.211qc.ca/
https://www.facebook.com/siari.org/


  

 

 

 


