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 CCSYR تغییرات خدمات در

CCSYR بـــه تعهـــد خـــود بـــرای ارائـــه خـــدمـــات بـــاکـــیفیت ، بـــا اطـــمینان از ســـالمـــت و امـــنیت کـــارمـــندان و افـــرادی کـــه از مـــا 

 CCSYR ، در انــتاریــو COVID-19 خــدمــات دریــافــت مــیکنند، عــمل مــیکند. در پــاســخ بــه "وضــعیت اضــطراری" در مــورد

اقـدامـات پـیشگیرانـه ای را بـرای دسـتیابـی بـه اهـداف سـالمـت و امـنیت در پـیش گـرفـته اسـت. بـا تـوجـه بـه شـرایـط بحـرانـی، 

CCSYR  توصیه های بهداشت عمومی را با تعلیق فوری  همه خدمات حضوری دنبال می کند :

:(Walk-in Service ) مشاوره بدون وقت قبلی

خـدمـات مـشاوره بـدون وقـت قـبلی تـا اطـالع ثـانـوی بـه حـالـت تـعلیق در آمـده و هـیچگونـه مـشاوره حـضوری انـجام نـخواهـد 

شــد. بــا ایــن وجــود ، مــا روشــهای ارائــه خــدمــات جــایــگزیــن را بــرای مــراجــعین و جــامــعه ، در ایــن شــرایــط چــالــش بــرانــگیز 

ارائه خواهیم داد که ارائه خدمات مشاوره تلفنی میباشد . 

شما می توانید با شماره 7040-770-905 – داخلی 241  تماس گرفته و وقت مشاوره تلفنی خود را هماهنگ کنید. 

جلسات گروهی کتابخانه:

COVID-19  



جــلسات گــروهــی کــتابــخانــه محــلی هــم بــعلت تــعطیلی کــتابــخانــه هــا هــمه کنســل مــیشونــد. بــرای اطــالعــات بیشــتر لــطفا بــا 

Guanxin ، مدیر برنامه LSP با شماره 7616-721-647 تماس بگیرید. 

:Welcome Centreمراکز

کـــارمـــندان CCSYR واقـــع در      پنـــج مـــرکـــز Welcome Centre، تـــلفنی یـــا از طـــریـــق ایـــمیل بـــه مـــراجـــعین خـــدمـــات ارائـــه 

مـــیدهـــند. شـــما مـــیتوانـــید بـــا تـــماس بـــا شـــماره 1155-761-877-1 بـــرای هـــماهـــنگی وقـــت مـــالقـــات خـــود یـــا تـــغییر آن و 

دریافت اطالعات بیشتر تماس بگیرید. 

مــــا مــــی دانــــیم کــــه ایــــن زمــــان بــــرای هــــمگان بــــسیار پــــر اســــترس  مــــی بــــاشــــد و مجــــموعــــه CCSYR  متعهــــد بــــه حــــمایــــت از 

اجـــتماع York Region  بـــر ایـــن بـــاوریـــم کـــه دســـت در دســـت هـــم از ایـــن لحـــظات دشـــوار عـــبور خـــواهـــیم کـــرد . لـــطفاً در 

صـورت وجـود ، بـه روزرسـانـی هـای مـنظم را بـا مـا بـررسـی کـنید. لـطفا اطـالعـات جـدیـد و بـه روز را بـا مـا چـک کـرده و در 

صـورت داشـنت سـواالت فـوری بـا دفـتر مـا بـه شـماره تـلفن 2075-263-800-1 تـماس بـگیریـد، پـیام هـای صـوتـی در طـول 

روز چک می شوند. 
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