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محطة مرتو

محطة مرتو
وهي مجهزة للمقاعد املتحركة

كيف ميكنك العثور علينا:
من خالل خط مرتو يانج : Yonge

• انزل يف محطة مرتو ( Collegeملحوظة :هذه ال تعترب محطة مرتو مجهزة للمقاعد املتحركة)
• توجه غربا عىل شارع  Collegeوقم بالعبور للجهة الغربية لتقاطع شارعي  Collegeو Bay
• اتجه ميينا ورس شامال لبلوك واحد عىل شارع  Bayحتى تصل إىل شارع Grenville
• اتجه يسارا ورس غربا عىل شارع Grenville
• سوف يكون  76شارع  Grenvilleعىل ميينك.

من خالل خط مرتو يونيفرستي : University
• انزل يف محطة مرتو ( Queen’s Parkملحوظة :هذه محطة مرتو مجهزة للمقاعد املتحركة)
• اتجه رشقا عىل شارع  Collegeإىل شارع Dr. Emily Stowe Way
• اتجه يسار ورس شامال عىل شارع  Dr. Emily Stowe Wayحتى تصل إىل شارع Grenville
• سوف يكون  76شارع  Grenvilleأمامك.

عيادة The Crossroads Clinic

مرحبا بك يف عيادة صحة الالجئني يف مستشفى Women’s College Hospital
فنحن نقدم خدمات طبية شاملة للعمالء من الالجئني حديثي الوصول خالل
العامني األولني لهم يف تورونتو.
فلقد عمل فريقنا الطبي من قبل مع املئات من الالجئني حديثي الوصول ،وهم
عىل دراية بعملية اللجوء وكافة ما تتضمنه من توترات وتحديات.
ونحن نقدم مجموعة من الخدمات تتضمن ما ييل:
• إدارة األمراض املزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
• رعاية أولية كاملة لألطفال مبا يف ذلك التحصينات/التطعيامت.
• رعاية الحمل.
• املشورة الخاصة بتنظيم األرسة.
• الفحص الصحي السنوي لجميع األعامر.
• رعاية وقائية لتجنب األمراض املستقبلية.
• املساعدة يف موضوعات مثل اضطراب النوم واملزاج املكتئب والقلق.
• تشخيص وإدارة األمور الطبية الحادة.
• ترتيب مواعيد مع األخصائيني عند الرضورة.
• التثقيف الصحي بشأن العديد من املوضوعات الصحية.
وسنقوم برتتيب وجود مرتجمني عندما يتطلب األمر.
وسوف نقوم بعد عامني بتوصيلكم بأحد أطباء األرسة بالقرب من منزلكم.

املكان واالتصال

الطابق 76 Grenville Street, 3
Toronto, Ontario, M5S 1B2

ساعات الخدمة:

من االثنني إىل الجمعة من  9صباحا إىل  4مسا ًء.
لتحديد موعد اتصل بـ416-323-6031 .:

