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هل ينطبق على وضعك أي من الحاالت التالية؟

“أنا متأخر يف دفع اإليجار وقد قال املالك أين يجب أن أنتقل إىل مكاٍن 	 
آخر.”  

“التدفئة يف مكان سكني ال تعمل بشكل صحيح ومل يقم املالك بتصليحها 	 
حتى اآلن.” 

“أحد األشخاص اقتحم شقتي بالقوة واملالك يقول أين يجب أن أقوم 	 
شخصيـًا بتصليح النافذة.” 

“شقتي يوجد فيها بق الفراش واملالك يقول أنه ال ميلك نقوًدا كافية ليدفع 	 
تكاليف أخصايئ إبادة الحرشات.”  

“لقد قدمت شكوى بسبب الضوضاء من مسكن جاري ولكن املالك يقول 	 
أنه/أنها ال  تستطيع أن تفعل شيئـًا ملعالجة األمر.” 

“لقد ارتفع إيجاري بعد أن انتقلت إىل هذا املسكن ولكني ال أستطيع أن 	 
أدفع هذه الزيادة.” 

 هل تواجه مشكلة تتعلق بقانون
االسكان؟

 هل تواجه صعوبة في التواصل
مع اآلخرين؟

Connecting يستطيع برنامج
 Ottawa أن يساعدك في االتصال

بعدد من الخدمات.



211 Ontario 
أونتاريو 211

211ontario.ca 
 اطلب الرقم 2-1-1

Clinique juridique 
francophone de l’Est d’Ottawa 

 العيادة القانونية بالفرنسية في شرق
   أوتاوا

cscvanier.com/fr/juridique 
613-744-2892

Community Legal Services 
of Ottawa Downtown Office

 الخدمات القانونية للمجتمع المحلي في
 وسط أوتاوا
clsoc.ca 

613-241-7008

JusticeNet 
شبكة العدالة

justicenet.ca/professions  
1-866-919-3219

Landlord’s Self Help Centre 
  مركز المساعدة الذاتية للمالكين

landlordselfhelp.com  
1-800-730-3218

Law Society Referral Service  
خدمات اإلحالة من نقابة المحامين

lsrs.info 
1-855-947-5255

Ottawa Legal  
Information Centre 

  مكتب الخدمات القانونية في وسط
مدينة أوتاوا

legalinfocentre.ca  
613-842-7462

Community Legal Services of 
Ottawa South Office 

 الخدمات القانونية للمجتمع المحلي في جنوب
    أوتاوا

socls.org 
613-733-0140

Community Legal Services of 
Ottawa West Office  

الخدمات القانونية في منطقة غرب أوتاوا
westendlegal.ca 

613-596-1641

Action Housing/ 
Action logement 

مركز أكشين لالسكان
action-logement.ca 

613-562-8219 

Advocacy Centre for Tenants 
Ontario (ACTO) 

 مركز الدفاع عن المستأجرين في أونتاريو
acto.ca  

1-866-245-4182

Housing Help  
   مساعدات االسكان

housinghelp.on.ca 
613-563-4532

University of Ottawa Community Legal Clinic 
  العيادة القانونية في المجتمع المحلي في جامعة أوتاوا

commonlaw.uottawa.ca/community-legal-clinic/ 
613-562-5600

اتصل بنا

  Connecting Ottawa يهدف هذا البرنامج إلى تحسين سهولة الوصول
 إلى العدالة بالنسبة لألشخاص الذين ال يتكلمون االنجليزية أو الفرنسية بطالقة أو
  الذين يواجهون صعوبات في التواصل مع اآلخرين نتيجة إعاقة، أو حالة صحية

أو ضعف في إحدى الحواس.


