
 ماھي العیادة االستشاریة
من غیر موعد ؟

 توفرھذه العیادة للعائالت وأطفالھم وللیافعین بالسن 
مدخالً سریعاً لإلستشارة. نحن نقدم:

فرصة لمقابلة خبیر إستشاري بدون موعد وعند الحاجة•
 فرصة سریعة للحصول على االستشارة والدعم في أمور مثل: التحدیات السلوكیة، التبدالت  العاطفیة 
(مثل الحزن الشدید أو المشاعر العصبیة)، استفسارات تتعلق بتربیة األوالد، مشاكل تتعلق بالنزاعات

 بین األطفال و/أو أخواتھم، صعوبات في المدرسة، أو التفكك األسري (مثل اإلرھاق، اإلنفصال 
.  والطالق)

التواصل مع الخدمات األخرى عند الحاجة. قد تفي جلسة واحدة بالغرض عند معظم الناس، ولكن
بإمكانكم أیضاً حضور أكثر من جلسة. یترك الخیار لكم لتقرروا.

•

•

من یستطیع الحضور الى العیادة؟
العائالت مع أطفال حدیثي الوالدة وحتى 17 سنھ من العمر•

 في حال كان عمر طفلك خمس سنوات أو أقل یتطلب اإلتصال لتحدید موعد على الرقم 
2347-634-905 تحویلة 439 

لحضور  نشجعكم على إصطحاب كافة أفراد العائلة و/أو األشخاص الذین یقدمون الدعم لكم 
معكم جلسة العالج 

سنة أو أكثر االستفادة من الخدمات بشكل مستقل   یمكن لألوالد الذین بلغوا 12 
إذا كنت بحاجة الى مترجم لغوي للمساعدة، الرجاء إبالغنا مسبقاً واإلتصال بالعیادة لترتیب حجز 

المترجم .

•

•

•

 ماالذي تتوقعھ؟
دقیقة على أساس الخدمة • الرجاء منح الوقت الكافي للجلسة والذي قد یتراوح ما بین  60 الى 90 

بأسبقیة الوصول
وسریة  تكون الجلسة خاصة 

یتم تركیز جلسة العالج على ما ترغب عائلتكم الحصول علیھ من ھذه المحادثة سوف تركز الجلسة 
قوتكم على احتیاجاتكم ومواطن 

 سوف نعمل معكم بجد إلیجاد حلول وتوفیر خطة واضحة لكم

•
•
•
•

 ماذا یحصل لو مررتم بأزمة؟
إذا كنت تمر بطاريء یتعلق بصحتك النفسیة، اتصل بالشرطة على (911) أو إذھب للمستشفى •

المتواجد في منطقتك

•



مھمتنا
نعمل سویاً لتعزیزوتسویق كیفیة والوصول الى أفضل صحة نفسیة

 لألطفال والشباب والعائالت

من نحن
یقدم "روك" برامج وخدمات من خالل 11 موقعاً وثالثة مكاتب رئیسیة. نحن ملتزمون بأن نكون منظمة
تركز على خدمات عمالئنا والعائالت وبدون تمییزعن طریق خبرتنا لمدة 40 سنة من الخدمة 

في ھالتون. نحن ملتزمون ونعمل بإخالص على بناء، أفراد وعائالت ومجتمعات قویة.

www.rockonline.ca/services

(Active Living Centre) یوم االثنین في جورجتاون
813 شارع جویلف )خلف البنایة( تلیفون: 2575-875-905  

مساءاً وموعد آخر جلسة الساعة 6:30 مساءاً تعمل العیادة منالساعة 12:00  ظھراً ولغایة 8:00 

(Active Living Centre) یوم الثالثاء في أكتون
 415 شارع كویین ایست (Acton Arena) تلیفون: 905-875-2575  

تعمل العیادة من الساعة 4:00 عصراً  وتغلق الساعة 8:00 مساءاً وموعد آخر جلسة الساعة 6:30 مساءاً

أوكفیل یوم الثالثاء في 
 12A-504 طریق إروكوا شورز. تلیفون: 905-339-3525

مساءاً و موعد آخر جلسة 6:30 مساًء  تعمل العیادة من الساعة 12:00  ظھراً ولغایة 8:00 

بیرلینغتون في   یوم األربعاء  
 471 شارع بیرل تلیفون: 2347-634-905 

 تعمل العیادة من الساعة 12:00  ظھراً ولغایة الساعة 8:00 مساءاً وموعد آخر جلسة 6:30 مساًء

میلتون  یوم االثنین في 
 101-400 شارع طریق برونتي ساوث تلیفون: 905-875-2575 

 تعمل العیادة من الساعة 12:00  ظھراً ولغایة  8:00 مساءاً وموعد آخر جلسة 6:30 مساًء

  ساعات العمل




