
 راهنمای سالمندان ترای سیتیز

 
 در زمان نیاز ضروری به کمک با کجا تماس بگیرم؟( 1) 

  911.....................................  پلیس/ آتش نشانی/ آمبوالنس

  604-437-1940.....................................  برای سالمندان اطالعات قانونی

  7300-777-604.....................................  (Fraser Health) ناسالمند بدرفتاری با

  604-437-1940.....................................  بدرفتاری با سالمندان و اطالعات مرتبط با آن

  604-872-1234.....................................  دانشرایط اضطراری سالمن

  8855-951-604.....................................  (Fraser Health) شرایط بحرانی سالمندان

  211.....................................  در شرایط اضطراری سرپناه

  604-872-3311.....................................  (خودکشی/اقدام به )شرایط بسیار بحرانی خط بحران

  BC  .....................................4911-465-800-1سالمندان   خط تلفن ویژه  

 )انجمن آلزایمر، انجمن آرتروز، انجمن سرطان، انجمن پارکینسون، انجمن دیابت، مهاجرت و سایر خدمات(

 

 حمایت و خدمات بهداشتی با کجا تماس بگیرم؟ در زمان نیاز به( 2)

  811.....................................  ساعته( ۲۴) پرستاربا  مشاوره تلفنی

  811.....................................  (ها)بعد از ظهر ودار با متخصص مشاوره تلفنی

  811.....................................  (سالمت )مشاوره  پزشکی خط ارتباطی

  711.....................................  ناشنوایان یا کم شنوایان ی خدمات ویژه

  SHARE  .....................................3900-936-604ی  خدمات مشاوره

 (قمار و )خانواده، اعتیاد به الکل، مواد مخدر،

  SUCCESS  .....................................5900-936-604خدمات مهاجرتی 

  604-683-7151..................................... و کمک هزینه ی دارو  بیمه خدمات درمانی دولتی

  604-683-7151.....................................  داروهای تجویزی(ی  ثبت نام در طرح پوشش دارویی )کمک هزینه

  604-683-7151.....................................  بیمه درمانی(ی  ه)کمک هزین BC ی خدمات بیمه

 

 تکمیلی اقدام نمایم؟ خدمات پزشکی چگونه میتوانم برای کمک هزینه  

  604-683-7151................ ..................... اطالع از واجد شرایط بودن

 پا پزشکی، و پزشکی جایگزین( ، ماساژ درمانی، فیزیوتراپی،یوزنطّب س دریافت کمک هزینه برای خدماتی چون)

 

 کمک بگیرم؟ و غیره آوری زباله عچگونه میتوانم برای کارهای خانه، باغبانی، برف روبی، جم

  Suds in a Bucket  .....................................0055-468-604ی  برنامه

 Better at Home  .....................................3900-936-604ی  برنامه
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     مند شوم؟ بهره و دندان پزشکی ارزان، عینک، سمعک، خدمات حرکتی در خانه، و یاپرستار چگونه میتوانم از خدمات ( 3)

  604-709-6600.....................................  جمعیت صلیب سرخطرح اعطای وام 

 (، و بسیاری خدمات دیگرحمام، صندلی چرخدار، عصا و کمک حرکتیوسایل )

 

 خدمات چشم پزشکی

مد میتوانید آپایین بودن در ذکرخدمات رایگان بینایی سنجی و عینک ارائه میکنند. با واجد شرایط بسیاری از چشم پزشکان به سالمندان 

 مند شوید.از این خدمات بهره

 

 نمایند:که این خدمات را ارائه می فهرست مراکز چشم پزشکی

Coquitlam Center Eye Care  .....................................8600-468-604  

Wal-Mart  .....................................4809-421-604  

Port Moody Optometry Clinic  .....................................8424-469-604  

 

  604-736-7391طرح اعطای وام برای سمعک ..................................... 

 )با امکان دریافت سمعک جدید(

 

  BC  .....................................7202-736-604 انجمن دندان

 (خدمات دندان پزشکین دریافت تخفیف برای )با امکا

 

 7300-777-604.....................................  (Fraser Health)دفتر بهداشت خانه 

 

 بزنم؟ کجا میتوانم واکسن سرماخوردگی

  Fraser Health  .....................................7300-777-604 هایکز درمانی و کلینیکامر

 

 تونم خدمات حمل و نقل بین شهری دریافت نمایم؟         از چه طریقی می

Bus Pass  :1-866-866-0800..................................... دالر(  45)هزینه ی ساالنه  

  HandyDART  .....................................6600-575-604خدمات حمل و نقل با اتوبوس 

  778-452-2860..................................... کوپن تخفیف برای کرایه ی تاکسی 

  604-718-7744..................................... مجوز پارکینگ برای معلولین 

  604-872-2034..................................... طرح خدمات حمل و نقل برای بیماران سرطانی 

 

 



 راهنمای سالمندان ترای سیتیز

 
 

                                          از چه طریقی میتوانم خدمات مسکن دریافت نمایم؟( 4)

 مسکن با خدمات حمایتی برای سالمندان

 SAFER کمک هزینه  پرداخت اجاره خانه

 ای با قیمت مناسب برای سالمندانهای اجارهخانه

 مد(آبر اساس در های سوبسید در ) اجارهخانه

  BC  .....................................2218-433-604ثبت نام در خدمات مسکن  

  604-646-7055.....................................  و مستاجرین مالکینکمک هزینه  تطبیقی برای  طرح

  1-800-257-7756.....................................  کمک هزینه  مسکن استانی

 ات مسکن برای سالمندان با درآمد کم یا متوسط()خدم

  604-520-6621.....................................  انجمن خدمات سالمندان

 ی موجود(ا)مشاوره، مسکن موقت، و لیست مسکنه

  604-660-2421.....................................  صاحب خانه کمک هزینه به سالمندان

 اخت مالیات()تاخیر در پرد

  604-777-7300.....................................  یا مراقبتهای خانگی زندگی ی کمک هزینه طرح

 انجام میشود.( Fraser Health)خدمات از طریق 

 

 صحبت کنم؟ و امنیتی میتوانم در ارتباط با مسائل ایمنی با چه کسی

 کز پلیس شهری:امر

  604-933-6888..................................... خیابان ریج وی  1059، شماره ی کوکیتالم

  604-933-6833..................................... خیابان کالرک  560، شماره ی کوکیتالم

 604-927-5172..................................... ناحیه ی کوست مریدین  3312، شماره ی پورت کوکیتالم

  604-927-2383..................................... خیابان مری هیل  2851، شماره ی پورت کوکیتالم

 604-461-3456..................................... خیبان سنت جان  3051، شماره ی پورت مودی

 

 از کجا میتوانم اطالعات حقوقی بدست بیاورم و کمک بگیرم؟( 5)

 می یا سوءاستفاده ی مالی، وصیت نامه، وکیل، اختالفات مالک و مستاجر( خشون)برنامه ریزی مراقبتی، 

 ت جسمشاوره ی حقوقی رایگان ..................................... 

6098-927-604  

  604-878-7400خدمات حقوقی رایگان ..................................... 

  604-408-2172قوقی ..................................... انجمن خدمات ح

  604-437-1940اطالعات حقوقی سالمندان ..................................... 
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  SHARE  .....................................3900-936-604دفتر حقوقی و وکالت 

SUCCESS  .....................................6000-468-604  

 از کجا میتوانم برای مالیات بر درآمد کمک بگیرم؟

 ؛ فرم مالیات سالیانه باید پر شود.مزایا بر اساس درآمد اعالم شده است

 پرکردن رایگان فرم مالیات )از فوریه تا آوریل(:

  604-927-6089... .................................. کوکیتالم

  604-927-7970پورت کوکیتالم ..................................... 

 پرکردن رایگان فرم مالیات )در تمام طول سال(:

  Glen Pine .....................................6940-927-604سالمندان  سرای

  Wilson .....................................7970-927-604مرکز 

 

 از کجا میتوانم برای پرکردن فرمها کمک بگیرم؟

Dogwood  .....................................6098-927-604  

  Glen Pine .....................................6940-927-604سرای سالمندان 

  Wilson .....................................7970-927-604مرکز 

  Senior Services Society  .....................................6621-520-604انجمن خدمات سالمندان 

 

 کمک بگیرم؟ از کجا میتوانم درباره ی غذا و خرید( 6)

 بانک اطالعات غذا:

SHARE  604-931-2451.....................................  بعد از ظهر( 2:30تا  12:00)چهارشنبه ها از ساعت  

 خیابان کالرک )ورودی پشت ساختمان( 2615دفتر پورت مودی: شماره ی 

 خیابان مارمونت 535کومو لیک یونایتد، شماره ی دفتر کوکیتالم: 

 خیابان پرری 2211یونایتد، شماره ی دفتر پورت کوکیتالم: ترینیتی 

 

 تحویل غذای داغ:

PoCoMo Meals on Wheels  .....................................7506-942-604  

Better Meals  .....................................1877-299-604  

 

 انجمن خدمات داوطلبانه برای سالمندان 

  604-927-7919تحویل( .....................................  خدمات رایگان خرید، هزینه ی)

 

 تحویل خوار و بار:
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Dairyland Foods  )604-421-4663..................................... )تحویل رایگان  

IGA Market Place  )604-461-3373..................................... )خیابان آیوکو  

 محل یا از طریق تلفن، تحویل رایگان()خرید در 

Safeway خرید در محل یا از طریق تلفن، تحویل رایگان( ................... تمامی شعبه ها( 

Super Value  )604-942-6126..................................... )پورت کوکیتالم  

 کوکیتالم()خرید در محل یا از طریق تلفن، تحویل رایگان فقط در پورت 

Thrifty Foods ( )604-931-2601..................................... خیابان آستین  

 Thrifty Foods   .....................................8280-667-800-1خدمات خرید تلفنی

  پورت کوکیتالم(کوکیتالم و  )خرید در محل یا از طریق تلفن، تحویل رایگان فقط در

 

 کجا باید برای تحویل کتابهای کتابخانه تلفن کنم؟به 

  604-937-4140..................................... کتابخانه ی کوکیتالم )تحویل کتاب و سایر موارد در خانه( 

  604-927-7999 .....................................)تمامی خدمات( کتابخانه ی پورت کوکیتالم 

 

 برای خدمات ترجمه تلفن کنم؟ به کجا باید

SUCCESS  .....................................6000-468-604  /5900-936-604  

 

 از کجا میتوانم درباره ی امنیت درآمد اطالعات بدست بیاورم؟( 7)

 امنیت سالمندان

 مقرری همسر و بیوه

 بازنشستگی

 مکمل درآمد تضمینی

 مقرری سالمندان

  1-800-277-9914پاسخگویی به تمام سواالت درباره ی مزایای دولتی ..................................... 

  1-866-866-0800خدمات سالمندان ..................................... 

 درآمد یا رفاهی کمک هزینه ی

 )برای مستاجران و مالکین(

  1-866-866-0800وزارت تامین خدمات اجتماعی ..................................... 

 

  1-866-866-0800دفتر کمک هزینه ی درآمد ..................................... 

صبح تا  9:00ساعت کوکیتالم، ضلع شرقی خیابان شانسی/ دوشنبه تا پنج شنبه از بزرگراه لوهید، پورت  2099شماره ی نشانی: )

 بعد از ظهر( 4:00
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  1-866-522-2122خدمات مربوط به سربازان بازنشسته ی کانادایی ..................................... 

 

 از کجا میتوانم با تخفیف سالمندی خرید کنم؟

Safeway )اولین سه شنبه ی هر ماه( 

Sears Canada )دومین سه شنبه ی هر ماه( 

Shoppers Drug Mart (آخرین )سه شنبه ی هر ماه 

The Bay )اولین سه شنبه ی هر ماه( 

Value Village ()سه شنبه ها 

Nutrition House ()دومین سه شنبه ی هر ماه 

ALIVE )همه روزه( 

Pharmasave )آخرین چهارشنبه ی هرماه( 

 

 ( کجا میتوانم سالمندان دیگر را ببینم؟8)

 فهرست مراکز سالمندان:

Dogwood  .....................................6089-927-604  

Glen Pine  .....................................6940-927-604  

Wilson Centre  .....................................7970-927-604  

Recreation Complex  .....................................4556-469-604  

 

 مراکز تفریحی/ورزشی با تخفیف برای سالمندان

 604-927-7900پورت کوکیتالم ..................................... 

  604-927-6076کوکیتالم ..................................... 

  604-469-4556پورت مودی ..................................... 

 

 خدمات داوطلبانه برای سالمندان:

 604-927-7919.....................................  ارتباطات، و خدمات حمل و نقل برای فعالیتهاخدمات در خانه، مشاوره ی تلفنی، 

 

 گروه های حمایتی و اجتماعی سالمندان:

Reconnect Seniors Support Group  .....................................6964-937-604  

Seniors Supporting Seniors  .....................................6970-937-604  

Cantonese Seniors Group (SUCCESS) ..................................... 6000-468-604  
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 کرده و حامی و همراه شما باشند. نیز میتوانند به شما در ایجاد ارتباطات کمک  نزدیک به محل سکونتتان  دینی مراکز

 تماس حاصل نمائید. ۶۰۴-۶۶۰-۳۱۹۴و یا  ۲-۱-۱سیتیز میتوانید با شمارٔه: برای کسب اطالعات در مورد تمام خدمات موجود در ترای
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