
Asthma Australia | Kids Health   الصحية دليل الخدمات 

HUME  والمناطق المحيطة 

 1300 60 60 24 - (NURSE-ON-CALL)  تحت الطلب ةممرض

ممرضة مسجلة، على مدار  ممرضة تحت الطلب هاتفي يقدم مشورة صحية متخصصة فورية من  ساعة في   24هو خط مساعدة 
 .أيام ����بوع 7اليوم، 

 .للمتصلين الذين يتحدثون لغات أخرى من خ�ل نفس الرقم شفهية  خدمة ترجمة توفرت 

 

 Maternal and Child health 24 Hour) ساعة 24 على مدى  خط مساعدة صحة ا���لطفل 
Helpline) - 13 22 29 

  معلومات ونصائح حول رعاية وصحة طفلك   ساعة يوميا   24خط صح�����طفل الذي يعمل   يمكن أن يوفر لك  
ه�  ات)م����ة وحتى سن المدرسة(. عن���تصال، يمكن لممرض بشأن   مناقشة مخاوفك   تصحة���والطفل المؤ

 .موم���بوةتتعلق ب�� سائلوأي م صحة الطفل وتغذيته، والرضاعة الطبيعية، وصحتك  

يتحدثن لغات أخرى.   لواتيال ��أيام( للمتص 7ساعة،  24)   (TIS National) ية والشفهيةكتاب خدمة الترجمة التتوفر 
 131450على  ياتصل

 

 13 11 26 - (Poisons Information Line) خط معلومات السموم 

تناول  إذا معلومات حول ما يجب فعله عندما يتعرض شخص ما للتسمم أو   (VPIC) مركز معلومات السموم الفيكتوري لدى
أيض ا إذا تعرض شخص ما للعض أو اللسع من قبل الحيوانات   VPIC خطأ في أدويته. يمكن أن يساعدإذا أجرعة زائدة أو 

ة )مثل قنديل البحر(����فاعي أو العناكب أو الحشرات )مثل النحل أو الدبابير(. عن  ، سيقدم لك  VPIC دما تتصل بـالبحري
لونك إلى  ي سيارة إسعاف أو قد يحب  ا����ت ا��ية، ويخبروك إذا كنت بحاجة ����تصالعن الموظفون المدربون معلومات 

 .طبيب لتلقي ال��

ت أخرى. اتصل على  أيام( للمتصلين الذين يتحدثون لغا  7ساعة،  24) (TIS National) ية والشفهيةكتاب خدمة الترجمة التتوفر 
131 450 . 

 

 

 1800 mum 2 mum - 1800 686 268 - (Breastfeeding Helpline) خط المساعدة للرضاعة الطبيعية

هاتفية سرية تقدم المعلومات والنصائح حول الرضاعة الطبيعية لطفلك   ة  هو خدم .  إن خط المساعدة الخاص بالرضاعة الطبيعية 
ها، وكيفية شفط حليب الثدي وتخزينه وماذا   يمكنك   التحدث إلى المستشارين حول مسائل مثل موعد بدء الرضاعة الطبيعية أو إيقاف

أيام في   7ساعة في اليوم،   24خط المساعدة الخاص بالرضاعة الطبيعية يتوفر  الرضاعة الطبيعية. ب  عندما � يرغب طفلك   ينتفعل
يتحدثن لغات أخرى.   لواتيال ��أيام( للمتص 7ساعة،   24) (TIS National) ية والشفهيةكتاب لخدمة الترجمة اتتوفر  ��بوع. 

 .131450على  ياتصل

 

 

  - (National Coronavirus Health Information Line) خط المعلومات الصحي الوطني لفيروس كورونا
1800 020 080 

 080 020 1800، فيرجى ا�تصال بالخط الساخن الوطني على  (COVID-19) 19-بكوفيدإذا كنت تشك في احتمال إصابتك 
خدمة الترجمة  تتوفر  ساعة في اليوم، سبعة أيام في ا��بوع.   24بممرضة مسجلة إذا لزم ا���يعمل الخط   وصلك يتمسوف 

 . 450 131أيام( للمتصلين الذين يتحدثون لغات أخرى. اتصل على   7ساعة،   24) (TIS National) ية والشفهيةكتاب ال
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 صيدليات

 

Chemist Warehouse Keilor East  –    ساعة  24صيدلية على مدار 

  Lot 3, 233 Milleara Road, Keilor East, Vic 3033 : العنوان

هاتف    4660 9325 03: ال

  ساعة  24: ساعات العمل 

 ة ��يطالي و نيةاليوناو الفيتناميةو العربيةو ��نجليزية: اللغات المُتحدث بها

 

1800 ASTHMA (1800 278 462) | asthma.org.au 

Chemist Discount Centre -  ساعة 24صيدلية على مدار 

 ,Craigieburn Central, Shop D00-02a, 340, Craigieburn Road, Craigieburn : العنوان
Vic 3064 

هاتف  4981 9308 03 : ال

 ساعة   24: ساعات العمل 

 ة ��يطالي و نيةاليوناو الفيتناميةو التشيكيةو العربيةو ��نجليزية: اللغات المُتحدث بها

Terry White Chemmart Sunbury 

  Evans Street, Sunbury, Vic 3429 83 : العنوان

هاتف  2801 9744 03 : ال

ا   8:30: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   9:00  -صباح 

ا  8:30:  السبت  مساء    9:00  -صباح 

ا  9:00:  ���  مساء   9:00  -صباح 

ا  9:00:  أيام العطل الرسمية  مساء   9:00 -صباح 

 ��نجليزية والفلبينية: اللغات المُتحدث بها

Terry White Chemmart Keilor Village 

  Old Calder Highway, Keilor, Vic 3036 686 : العنوان

هاتف  7395 9336 03 : ال

ا   00: 9: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   7:00  -صباح 

ا  00: 9:  السبت   ظهرا   1:00  -صباح 

ا   10:00:  ���  ظهرا    1:00  -صباح 

 مغلق :  أيام العطل الرسمية

 العربية��نجليزية و: اللغات المُتحدث بها

Advantage Pharmacy 

  Gap Road, Sunbury, Vic 3429 46 : العنوان

هاتف  4352 9744 03 : ال

ا   8:00:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   10:00  -صباح 

ا   9:00: ���� السبت  مساء    5:00 -صباح 

 مغلق : الرسمية أيام العطل

 الفرنسيةوالعربية و��نجليزية : اللغات
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Chemist Warehouse Sunbury Gap Road 

  Gap Road, Sunbury, Vic 3429 126-106 : العنوان

هاتف  2585 9744 03 : ال

ا   8:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   9:00  -صباح 

ا   8:00:  والعط�ت الرسمية السب���حد   مساء   8:00  -صباح 

 الفرنسية والهندية والعربية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Chemist Warehouse Sunbury 

  Evans Street, Sunbury, Vic 3429 79 : العنوان

هاتف  2644 9744 03 : ال

ا   8:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   9:00  -صباح 

ا   8:00:  السب���حد والعط�ت الرسمية   مساء   8:00  -صباح 

 التركيةوالفيتنامية والماندرين و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Priceline Pharmacy Sunbury Square 

  Shop 14-16, Sunbury Square SC, 2-28 Evans Street, Sunbury, Vic 3429 : العنوان

هاتف  6066 9740 03 : ال

ا   9:00 -الجمعة  -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت  مساء   5:00  -صباح 

ا   10:00:  ���  مغلق : الرسمية العطلأيام  مساء  3:00  -صباح 

   التركيةو��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

PharmaSave 

 Shop 3-4, 21-23 Evans Street, Sunbury, Vic 3429 : العنوان
هاتف  7477 9744 03 : ال

ا   9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت  ظهرا   3:00  -صباح 

ا   10:00:  ���  ظهرا    2:00  -صباح 

 مغلق : الرسميةالعطل أيام 

 العربية و��نجليزية : اللغات

Goonawarra Pharmacy 

  Dornoch Drive, Sunbury, Vic 3429 11 : العنوان

هاتف     4637 9740 03   : ال

ا  8:00:  الخميس -��ثنين : ساعات العمل   مساء   7:00 -صباح 

ا   8: الجمعة ا  9:  مساء  السبت 6  -صباح   ظهرا    1:00 -صباح 

 ا  ظهر   1:00  -ا صباح    10:00:  ���

 ا  ظهر 1:00 -صباحا   10:00:  العطل الرسمية أيام

 ��نجليزية  : اللغات المُتحدث بها
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Diggers Rest Pharmacy 

  Farm Road, Diggers Rest, Vic 3427 2 : العنوان

هاتف  0950 9740 03  : ال

ا   9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت  مغلق : مساء  ا�حد 2:00  -صباح 

 مغلق : العطل الرسميةأيام 

 ��نجليزية  : اللغات المُتحدث بها

Riddells Creek Pharmacy 

  Station Street, Riddells Creek, Vic 3431 7 : العنوان

هاتف    6622 5428 03   : ال

 مساء   7:00 - صباحا   9:00:  ��ثنين���بعاء، الخميس: ساعات العمل 

ا   9:00: معةج، الالث�ثاء  مساء    6:00 -صباح 

ا  9:00:  السبت  مغلق : ��� ظهرا   1:00  -صباح 

 مغلق : العطل الرسميةأيام 

 ��نجليزي���يطالية : اللغات المُتحدث بها

Core Pharmacy - Tullamarine 

  Melrose Drive, Tullamarine, Vic 3043 195 : العنوان

هاتف  1504 9338 03  : ال

ا   9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   7:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت  مساء    5:00  -صباح 

ا  9:00:  ���  مغلق : الرسميةأيام العطل  ظهرا   2:00  -صباح 

 العربية ، الماندرين ���يطالية��نجليزية ، : اللغات المُتحدث بها

Chemist Warehouse - Airport West 

  Westfield Airport West, Shop 40, 29-35 Louise Street, Airport West, Vic 3042 :العنوان
هاتفا  1755 8527 03: ل

ا  8:00: ��بعاء -��ثنين : ساعات العمل   مساء   7:00 -صباح 

ا  8:00: الجمعة -الخميس   مساء    9:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت  مساء   6:00  -صباح 

ا  9:00:  ���  مساء   6:00  -صباح 

ا  9:00:  العطل الرسميةأيام   مساء   5:00 -صباح 

مهرية والتاميلية : المُتحدث بهااللغات   ��نجليزية والعربية والكلدانية ���ورية والتاي�ندية والماندري���

Airport West Pharmacy 

  Westfield Airport West, Shop 146, Louis Street, Airport West, Vic 3042 : العنوان
 1150 9330 03: هاتفال

ا  9:00: ��بعاء -��ثنين : ساعات العمل   مساء   5:30 -صباح 
ا  9:00: الجمعة -الخميس   مساء    9:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت  مساء   5:00  -صباح 
ا   10:00:  ���  مغلق : الرسمية العطلأيام  مساء   5:00  -صباح 

 ة ��نجليزي : اللغات المُتحدث بها
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Direct Chemist Outlet – Gladstone Park 

  Gladstone Park SC, Shop 104, Gladstone Park Drive, Gladstone Park, Vic 3043 : العنوان

هات ا  1033 9338 03 : فل

ا   8:30: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   9:00  -صباح 

ا  8:30:  السبت  مساء    9:00  -صباح 

ا  9:00:  ���  مساء   9:00  -صباح 
ا  9:00:  الرسمية العطلأيام   مساء   6:00 -صباح 

 ��نجليزية والعربية والفيتنامية : اللغات المُتحدث بها

Priceline Pharmacy – Gladstone Park 

 Gladstone Park SC, Shop 155A, Gladstone Park Drive, Gladstone Park, Vic 3043 : نالعنوا
هات   5222 9335 03: فال

ا   9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00  -صباح 

 مغلق : ���ظهرا    1:00  - باحا  ص 9:00:  السبت

 مغلق : العطل الرسميةأيام 

 الكانتونيةوالماندرين و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Chemist Warehouse Craigieburn 

 Shop 5, 1-9 Mareeba Way, Craigieburn, Vic 3064: العنوان
هات   8022 9303 03: فال

ا   9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء  9:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت  مساء    6:00  -صباح 

ا  9:00:  ���  مساء   6:00  -صباح 

ا  9:00:  الرسمية العطلأيام   مساء   9:00 -صباح 

 الماندرينوالفيتنامية والعربية والهندية والسنهالية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Blooms the Chemist - Gladstone 

  Stockland Highlands, Shop 9, 300 Grand Boulevard, Craigieburn, Vic 3064 : العنوان
هاتفا  8966 9303 03: ل

ا   8:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   7:00  -صباح 

ا  8:00:  السبت  مساء    5:00  -صباح 

ا  8:00:  ���  مساء   5:00  -صباح 

ا  8:00:  الرسمية العطلأيام   هرا  ظ 2:00 -صباح 

 العربية والفارسية والتركية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Priceline Pharmacy - Craigieburn Central 

 Shop 29, 340 Craigieburn Road, Craigieburn, Vic 3064: العنوان
هاتف  7628 9333 03: ال

ا  9:00: ��بعاء -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00 -صباح 

ا  9:00: الجمعة -الخميس   مساء    9:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت  مساء   5:00  -صباح 

 مساء  5:00  -صباحا   10:00:  ���

 مساء   5:00 - 10:00:  العطل الرسميةأيام 

 30 ��نجليزية : اللغات المُتحدث بها
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Super Saver Discount Chemist 

  Craigieburn Plaza, Shop 27, 32-38, Craigieburn Road, Craigieburn, Vic 3064 : العنوان

هاتفا  7417 9333 03: ل

ا   9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   8:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت ا   10:00:  مساء  ا�حد 6:00  -صباح   مساء   4:00  -صباح 

ا   10:00:  الرسمية العطلأيام   مساء    4:00 -صباح 

 (مغلق لعيد المي���عيد الفصح)

 العربيةوالتركية  والبنجابية والهندية و��ردية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Priceline Pharmacy Craigieburn 

  Craigieburn Plaza, Shop 9B, 10, Craigieburn Road, Craigieburn, Vic 3064 : العنوان

هاتف  1121 9308 03: ال

ا   8:30: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   9:00  -صباح 

ا  8:30:  السبت ا  9:30:  مساء  ا�حد 5:00  -صباح   ظهرا   3:00  -صباح 

ا  9:30:  العطل الرسميةأيام   ظهرا   3:00 -صباح 

 ��يطالية والتركية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Pharmacy Select – Roxburgh Park 

 Roxburgh Park Shopping Centre, Shop 2, 250 Somerton Road, Roxburgh Park, Vic 3064 : نالعنوا
هاتف  2344 9305 03: ال

ا   8:30: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   9:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت ا   10:00:  مساء  ا�حد 6:00  -صباح   مساء   6:00  -صباح 

ا  9:00:  الرسمية العطلأيام   مساء   5:00 -صباح 

 البنغالية والعربية والتركية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها
 

Direct Chemist Outlet 

  Greenvale SC, Ground Floor Shop, 11, 1 Greenvale Drive, Greenvale, Vic 3059 : العنوان

هاتفا  1023 9333 03: ل

ا   8:30: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   10:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت ا  9:00:  ��� مساء   9:00  -صباح   مساء  9:00 -صباح 

ا  9:00:  الرسمية العطلأيام   مساء   6:00 -صباح 

 العربية والكانتونية والتركية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Meadow Heights Pharmacy 

  Shop5, 55 Paringa Blvd, Meadow Heights, Vi 3048 : العنوان

هاتفا  2828 9302 03: ل

ا   9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   8:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت ا   10:00:  مساء ��� 5:00  -صباح   مساء   5:00  -صباح 

 مساء   5:00 -صباحا   10:00:  العطل الرسميةأيام 

 التركيةوالعربية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها
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Chemist Warehouse - Greenvale 

 Shop 4, 212, Greenvale Drive, Greenvale, Vic 3059: العنوان
هاتف  6895 9333 03: ال

ا  9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   9:00  - صباح 
ا 9:00:  السبت ا 9:00:  ���  مساء   6:00 - صباح   مساء   5:30 - صباح 

ا 9:00:  العطل الرسميةأيام   مساء   5:00 - صباح 

 الماندرينوالعربية و��نجليزية  : اللغات المُتحدث بها

Hume City Pharmacy 

  Barry Road, Broadmeadows, Vic 3047 ,510 : العنوان

هاتفا  3344 9302 03 : ل

ا   8:30: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   7:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت  مساء    4:00  -صباح 

ا   10:00:  ���  ظهرا    2:00  -صباح 

 مغلق : الرسمية العطلأيام 

 البنجابيةواليونانية و��يطالية  والعربية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Fordgate Pharmacy 

  Barry Road, Campbellfield, Vic 3061 ,343 : العنوان

هاتفا  9059 9357 03 : ل
ا   9:00  -الجمعة  -��ثنين : ساعات العمل   منتصف الليل  12:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت ا  9:00:  مساء  ا�حد 5:00  -صباح   مساء    5:00  -صباح 
 مغلق : العطل الرسميةأيام 

 الماندرينوالهندية والتركية والعربية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Chemist Warehouse Campbellfield 

  Sydney Road, Campbellfield, Vic 3061 ,1463 : العنوان

هاتف  3165 9359 03: ال

ا   8:30: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   9:00  -صباح 

ا  8:30:  السبت  مساء    6:00  -صباح 

ا  9:30:  ���  مساء    5:30  -صباح 

 مغلق : العطل الرسميةأيام 

 الفارسية والهندية و���ية  والعربية و��نجليزية : اللغات المتحدث بها

Pharmacy 4 Less Dallas 

  Dargie Court, Dallas Vic 3047 ,2 : العنوان

هاتفا  1604 9309 03: ل

ا   9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت  مساء    4:00  -صباح 

     مغلق: ���
 مغلق : العطل الرسميةأيام 

 العربية والتركية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها
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Campbellfield Pharmasave 

  Campbellfield Plaza, Shop 1B, 1434 Sydney Road, Campbellfield, Vic 3061: العنوان

هاتفا  6882 9359 03: ل

ا   9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   8:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت  مساء    6:00  -صباح 

ا   10:00:  ���  مساء   4:00  -صباح 

 مساءا  4:00 -صباحا   10:00:  العطل الرسميةأيام 

 ��نجليزية والفيتنامية : اللغات المُتحدث بها

 أطباء 
 

National Home Doctor Service  -    الدفع ببطاقةMedicare  هذه البطاقة  لكل المرضى الذين يحملون 

 . للمنزل بعد ساعات الدوامزيارات الطبيب 

هاتف  SICK (13 74 25) 13: ال

 دا  مساء  فصاع 6:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل 

ا   12:00:  السبت    ا  فصاعد  -ظهر 

 ساعة 24: الرسمية والعطلأي�����

 ��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Sunbury Medical Centre  -   الدفع ببطاقةMedicare  عاما   16تحت  لجميع المرضى . 

  Gap Road, Sunbury, Vic 3429 ,40-38 : العنوان

هاتفا  8999 9744 03: ل

ا   7:30: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   8:00  -صباح 

ا  8:00: الرسمية لالعطأيام السب���حد و  مساء   4:00  -صباح 

 نعم : عامة طبيبة

 ��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Gap Road Medical Centre  -    الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

  Gap Road, Sunbury, Vic 3429 46 العنوان

هاتف  4429 9740 03: ال

ا   8:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   10:00  -صباح 

ا  9:00:  ��حد - السبت  مساء    5:00 -صباح 

 بموعد : الرسمية العطلأيام 

ة  ( ةهندي )نعم : طبيبة عام

 . الفرنسيةوالعربية والهندية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها
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Evans Street Medical Centre  -   الدفع ببطاقةMedicare   عاما   16 سن  تحت لجميع المرضى . 

  Evans Street, Sunbury, Vic 3429 ,81 : العنوان

هاتفا  3311 9744 03: ل

ا  8:30: ��ثنين: ساعات العمل   مساء   6:00 -صباح 

ا  8:00: ، الخميسالث�ثاء  مساء    6:00 -صباح 

ا   8:00: ��بعاء  مساء   8:00 -صباح 

ا  8:30: الجمعة  مساء   5:00 -صباح 

ا  9:00: الرسمية لالعطأيام السب���حد و  ظهرا    1:00  -صباح 

ة  ��: طبيبة عام

 ��نجليزية والفرنسية والهندية والماليزية : اللغات المُتحدث بها

Vineyard Medical Centre  -   الدفع ببطاقةMedicare  عاما   16 سن  تحت لجميع المرضى . 
  Sussex Court, Sunbury, Vic 3429 6-2: العنوان

هاتفا  5600 9216 03: ل

ا  7:30:  الجمعة ،��ثنين: ساعات العمل   مساء   8:00 -صباح 

ا صب  8:30:  السبت    مساء    4:30  -اح 

 مغلق : الرسمية العطلأيام ��حد و  

ة  ( عربية)نعم : طبيبةعام

 الرومانية والعربية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Diggers Rest Medical Centre  -   الدفع ببطاقةMedicare     ا 50بعد رسوم التسجيل ا��ية البالغة   دو�ر 

  Farm Road, Diggers Rest, Vic 3427 2 : العنوان

هاتفا  7301 9012 03: ل

ا   8:00:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت  ظهرا   2:00  -صباح 

 ( ممرضة فقط)�� : ةعامطبيبة 

 ��نجليزية والعربية: اللغات المُتحدث بها

Tristar Medical Group  -     الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

  O’Shanassy Street, Sunbury, Vic 3429 94 : العنوان

هاتفا  8800 9740 03: ل

ا   8:00:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   8:00  -صباح 

 مغلق : الرسمية العطلأيام و ��حدالسبت و

ة  ( أرديةهندية وبنجابية و)نعم : طبيبة عام

 ��ردية والبنجابية والهندية و��جبو و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها
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Airport Total Health Care Clinic  -    الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

  Cherie Street, Tullamarine, Vic 3043 8 : العنوان

هاتفا  7333 9338 03: ل

ا  9:00: ، الجمعة��ثنين، الث�ثاء، الخميس: ساعات العمل   مساء   6:00 -صباح 

ا  9:00:  ��بعاء، السبت    بعد الظهر 3:00  -صباح 

 مغلق  -الرسمية  العطلأيام ��حد و

 (  سنهالية)نعم : عامة طبيبة

 السنهاليةو��نجليزية : المُتحدث بهااللغات 

Airport Health General Practice  -    الدفع ببطاقةMedicare  هذه لكل المرضى الذين يحملون 
 البطاقة 

  Mickleham Road, Tullamarine, Vic 3043 ,124 : العنوان

هاتفا  1055 9338 03: ل

ا   8:00:  السبت -��ثنين : ساعات العمل   مساء   5:00  -صباح 

 مغلق : الرسمية العطلأيام ��حد و

ة  (تاميليةسنهالية و)نعم : طبيبة عام

 ��نجليزية والتاميلية والسنهالية: اللغات المُتحدث بها

Tullamarine Complete Health Centre  -    الدفع ببطاقةMedicare  هذه لكل المرضى الذين يحملون 
 البطاقة 

  Mickleham Road, Tullamarine, Vic 3043 ,86-84 : العنوان

هاتفا  8100 9336 03: ل

ا   9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00  -صباح 

ا  9:00:  السب���حد    ظهرا   2:00 -صباح 

 مغلقة  -رسمية ل ال عطال

ة  نعم : طبيبة عام

 ���ية والهندية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Gladstone Park Medical Clinic  -   عيادة الفواتير المختلطة 

  Mickleham Road, Galdstone Park, Vic 3043 232 : العنوان

هاتفا  2533 9330 03: ل

ا   8:00:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   9:00  -صباح 

ا  9:00:  ��د -السبت     ظهرا   1:00  -صباح 

 مغلق : العطل الرسميةأيام 

ة  ( أرديةفارسية و) نعم : طبيبة عام

 ��نجليزي���يطالية والفارسية والهودو وا��ية : اللغات المُتحدث بها
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East Keilor Clinic  -  الدفع ببطاقةMedicare  عاما   16  سن تحت لجميع المرضى . 
  Milleara Road, East Keilor, Vic 3033 ,46 : العنوان

هاتفا  2033 9336 03 : ل

ا   8:30: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:30  -صباح 

ا  9:00:  السبت  ظهرا    12:00  -صباح 

 مغلق  -الرسمية  العطلأيام ��حد و

ة  ( يةبولند)نعم : طبيبة عام

 البولندية والتركية والكانتونية والماليزية والفرنسية  و��يطالية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Lincolnville Medical Centre  -   الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

 2200 9337 03: الهاتف McFarlane Street, Keilor East, Vic 3033 ,25-23 : العنوان

ا   8:00:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   10:00  -صباح 

ا  8:00:  السبت  مساء   5:00  -صباح 

ا  9:00:  ���  مساء  5:00  -صباح 

ة  (  عربيةوفارسية وتركية  و إسبانية)نعم : طبيبة عام

 العربية والفارسية  والتركية و��سبانية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Eastbrook Family Clinic Lincolnvile  -   الرسوم واجبة السداد لكل استشارة 

  Keilor Road, Niddrie, Vic 3042 ,495-439 : العنوان

 3333 9289 03: هاتفال

ا   8:00:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   5:30  -صباح 

ا  8:30:  السبت   ظهرا    12:00  -صباح 

ا  9:00:  ��� ا   11:30  -صباح   صباح 

 مغلق : العطل الرسمية

ة  (  كرواتية)نعم : طبيبة عام

 الكرواتيةو��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Keilor Medical Clinic  -    الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 
  Copernicus Way, Keilor Downs, Vic 3038 12-1/8 : العنوان

هاتفا  4655 9449 03: ل

ا  8:00: ��� - ��ثنين: ساعات العمل   مساء    11:00 -صباح 

ة  ( سنهالية)نعم : طبيبة عام

 اللغا���فريقية والهندية والكانادية وال��يا��ية والتاميلية والسنهالية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها
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Centreway Medical Centre  -   الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

  Milleara Road, Keilor East 3033 234 : العنوان

هاتفا  0300 9331 03: ل

ا   8:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت  مساء  6:00  -صباح 

ا   9:30: الرسمية لالعط أيام ��حد و  مساء   6:00 -صباح 

 ��: عامةطبيبة 

هاكوالكانتونية والم�يو و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها  . ��يطاليةوالبنجابية والهندية وهوكين و ال

Calder Clinic  -    الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

  Melville Close, Keilor, Vic 3036 ,2 : العنوان

هاتفا  4755 936 03: ل

ا   8:00:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   8:00  -صباح 

ا  8:00:  السبت   ظهرا   1:00  -صباح 

ا   10:00:  ���   ظهرا    3:00  -صباح 

ا  9:00: رسميةال عطل ال  ظهرا    1:00 -صباح 

ة  ( فارسيةبولندية و وإيطالية )نعم : طبيبة عام

 المصريةوالفارسية  والبولندية و��يطالية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Village Medical Keilor   -    الدفع ببطاقةMedicare  عاما   16 سن  تحت لجميع المرضى . 

  Old Calder Hwy, Keilor, Vic 3036 ,767 : العنوان

هاتفا  6967 9931 03: ل

ا  8:30:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00  - صباح 

ا  8:30:  السبت   ظهرا   1:00  -صباح 

 مغلق : ���

ة  نعم : طبيبة عام

 ��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Primary Medical Centre Craigieburn  -    الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

  Central Park Avenue Craigieburn VIC 3064 70 : العنوان

هاتفا  5500 9219 03: ل

ا  8:00:  ��� -��ثنين : ساعات العمل   مساء    8:00 -صباح 

ا  8:00:  الرسمية العطلأيام   مساء   8:00 -صباح 

ة  نعم : طبيبة عام

الهندية وال��يا��ية و التاجالوجية و���ية والبشتونية والبنغالية والكلدانية  و��شورية والعربية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها
 الفارسية والفارسية  و

37 

   

  

  

 



Asthma Australia | Kids Health 

Craigieburn Superclinic   -   الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

  Shop 35, 40 Craigieburn Road West, Craigieburn, Vic 3064: العنوان

هاتفا  7500 9333 03: ل

ا   8:00:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00  -صباح 

ا  8:00:  ��حدوالسبت   مساء    6:00 -صباح 

ا  8:00: الرسميةالعطل      مساء   6:00 -صباح 

ة  ( روسيةوسنهالية و أردية وهندية ودنماركية  و بنغالية)نعم : طبيبة عام

���ية  والهندية والدنماركية والبنغالية والكانتونية والتاميلية و��ندونيسية والماليزية والعربية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها
 الروسية والسنهالية وهوكين والكانتونية والماندرين و

Craigieburn Central Medical Centre  -     الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

  Doo-02, 340 Craigieburn Road, Craigieburn, Vic 3064 : العنوان

هاتفا  4555 8339 03: ل

ا   9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   9:00  -صباح 

ا  9:00: الرسمية العطلأيام السب���حد و  مساء   6:00  -صباح 

ة   ( أساسيةفارسية و ليةبنغا)نعم : طبيبة عام

 ��بانيةوسيتسوانا والعربي����ية  والبنجابية و ���ية والفارسية ا���ية  والبنغالية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Eastbrook Family Clinic Lincolnvile  -   الرسوم واجبة السداد لكل استشارة 

  Keilor Road, Niddrie, Vic 3042 ,495-439 : العنوان

هاتفا  3333 9289 03: ل

ا   8:00:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   5:30  -صباح 

ا  8:30:  السبت     ظهرا    12:00  -صباح 

ا  9:00:  ���    ا   11:30  -صباح   صباح 

 مغلق : العطل الرسمية أيام    

ة  (  كرواتية)نعم : طبيبة عام

 الكرواتيةو��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Henson Medical Centre and Dental Surgery  -   الدفع ببطاقةMedicare  هذه لكل المرضى الذين يحملون 
 البطاقة 

  Hanson Road, Craigieburn, Vic 3064 ,1 : العنوان

هاتفا  5555 9305 03: ل

ا   8:00:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل  ا  12:00  -صباح   صباح 

ا  8:00: الرسمية العطلايام السب���حد و  مساء    11:30  -صباح 

ة  ( أرديةعربية وسنهالية و)نعم : طبيبة عام

التيلجو والتاميلية والسنهالية والبنجابية وال��يا��ية والهندية والفارسية  والدارية  والعربية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها
 ���ية و
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Annadale Family Medical Centre  -   الدفع ببطاقةMedicare  هذه البطاقة  لكل المرضى الذين يحملون 

هاتف Enderby Drive Mickleham, Vic 3064 ,2/3 : العنوان  8342 9038 03: ال

ا   9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00  -صباح 

ا   10:00: الرسمية العطلأيام السب���حد و  ظهرا    3:00 -صباح 

ة هندية و)نعم : طبيبة عام  (بنجابيةأردية و

 الدارية والبنجابية و���ية  والهندية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Roxburgh Park Superclinic  -    الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

 Shop 1, Homestead Shopping Centre, 101, Ravenhill Blvd, Roxburgh Park, Vic 3064 : العنوان
هاتف  7088 9308 03: ال

ا   8:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء    11:00  -صباح 

 مغلق : السبت

ا   8:00: الرسمية العطلأيام ��حد و  مساء   11:00 -صباح 

ة  نعم : طبيبة عام

 السنهالية والبنجابية و���ية  والهندية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Somerton Road Medical Centre  -    الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

  Shop 1, 250, Somerton Road, Roxburgh Park, Vic 3064 : العنوان

هاتفا  8800 8339 03: ل

ا   9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء  11:00  -صباح 

ا  9:00:  ��حدالسبت   مساء    6:00 -صباح 

ا  9:00: رسميةال عطلالايام   ظهرا   3:00 -صباح 

ة  نعم : طبيبة عام

 . الفيتناميةوال��يا��ية والكلدانية  والتركية  و��شورية والعربية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

New Leaf Medical Clinic  -    الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

  Sydney Road, Campbellfield, Vic 3061 1655 : العنوان

هاتفا    8060 8577 03: ل

ا  9:00:  الخميس -��ثنين : ساعات العمل   مساء   5:00  - صباح 

ا 9:00:  السبت  (  كل أسبوعين)  ظهرا    1:00 - صباح 

 مغلق : الرسمية  العطلأيام الجمع���حد و

ة  نعم : طبيبة عام

 ��نجليزية : اللغات المُتحدث بها
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Barry Road Medical Centre  -   الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

هات  Barry Road, Campbellfield, Vic 3061 347 : العنوان  0202 9357 03: ف ال

ا   9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   10:00  -صباح 

ا   9:00:  العط�ت الرسميةأيام السب���حد و  مساء   5:00  -صباح 

ة  نعم : طبيبة عام

 ��ندونيسية والعربية ��نجليزية والفارسية : اللغات المُتحدث بها

Fordgate Medical Centre  -    الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

  Barry Road, Campbellfield, Vic 3061 313 : نالعنوا

هاتفا  9866 9357 03: ل

ا   9:00:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   4:00  -صباح 

 مغلق : الرسمية  السب���حد والعطل

ة  ��: طبيبة عام

 ��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Meadow Heights Medical Practice  -    الدفع ببطاقةMedicare  هذه لكل المرضى الذين يحملون 
 البطاقة 

  Bendoc Court, Meadow heights, Vic 3048 ,1 : العنوان

هاتفا  8250 9309 03: ل

ا   9:00:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   5:00  -صباح 

ا  9:00:  ��حدوالسبت   ظهرا   2:00 -صباح 

ا  9:00: رسميةال عطلالأيام   ظهرا   1:00 -صباح 

ة  نعم : طبيبة عام

 ��نجليزية والعربية والفارسية : اللغات المُتحدث بها

Coolaroo Clinic  -    الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

  Barry road, Coolaroo, Vic 3048 512 : العنوان

هاتفا  7011 9309 03: ل

ا   8:00:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   8:00  -صباح 

ا  9:00:  السبت  مساء   4:00  -صباح 

ا   10:00: العط�ت الرسميةأيام ��حد و  مساء   2:00  -صباح 

 نعم : عامةطبيبة 

 الهنديةوالبنغالية  والفيتنامية و��كرانية  والروسية والعربية والكانتونية والماندرين و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها
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Westmeadows Medical Centre  -    الدفع ببطاقةMedicare  هذه لكل المرضى الذين يحملون 
 البطاقة 

  32B Fawkner Street, Westmeadows, Vic 3049: العنوان

هاتفا  2305 9338 03: ل

ا   8:30:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   10:00  -صباح 

ا 9:00:  السبت  مساء   5:00 - صباح 

 مغلق : الرسمية العطلأيام ��حد و

ة  نعم : طبيبة عام

 الفلبينية والعربية والماندرين و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Doy Street Medical Centre  -   الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

  Doy Street, Dallas, Vic 3047 17 : العنوان

هاتفا  0088 9357 03: ل

ا   9:00:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   5:00  -صباح 

ا  10:00:  ��حدوالسبت     ظهرا    2:00  - صباح 

 ظهرا    2:00  - صباجا   10:00: الرسمية العطل

ة  : طبيبة عام

 ��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Gladstone Park Super Clinic  -    الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

 Gladstone Park Shopping Centre , Shop102, Gladstone Park Drive, Gladstone Park, Vic 3043 : العنوان
هاتف  0933 9338 03: ال

ا  8:00: ��ثنين: ساعات العمل   مساء   6:00 -صباح 

ا  8:00:  الث�ثاء والخميس  مساء    11:00  -صباح 

ا   8:00:  ��بعاء والجمعة   مساء    5:00  -صباح 

ا   10:00:  السبت  مساء   5:00 -صباح 

ا   10:00:  ���  مساء   8:00  -صباح 

 مغلق : الرسمية العطلأيام 

ة  نعم : طبيبة عام

 البنجابية والهندية والعربية والفرنسية  وتيوتشو وهوكين والكانتونية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Barrymore Medical Centre  -   الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

هاتف  Barrymore Road, Greenvale, Vic 3059 9: العنوان  5943 9333 03:  ال

ا  9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   9:00  - صباح 

ا  9:00:  ��حدوالسبت   مساء   6:00 -صباح 

ا   10:00:  الرسمية العطلأيام   مساء   4:00 -صباح 

ة  نعم : طبيبة عام

 ��نجليزية والعربية والهندي���ندونيسية والماليزية والبنجابية والروسية ���ية : اللغات المُتحدث بها
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Greenvale Medical Centre  -   الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

  Greenvale Drive, Greenvale, Vic 3059 1/11 : العنوان

هاتفا    2233 9333 03: ل

ا   8:30: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00  -صباح 

 مغلق : ��حدوالسبت 

 مغلق : العطل الرسميةأيام 

ة  نعم : طبيبة عام

 الهندية و���ية والبنغالية والسنهالية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Broadmeadows Place Medical Clinic  -    الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

 Shop 2, 11 Pearcedale Parade, Broadmeadows, Vic 3047: العنوان
هاتف  9229 9309 03: ال

ا   9:00:  الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00  -صباح 

ا 9:00:  السبت  ظهرا    1:00 - صباح 

 مغلق : الرسمية العطلأيام ��حد و

ة  : طبيبة عام

 ��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Pascoe Vale Road Family Clinic  -   الدفع ببطاقةMedicare  هذه البطاقة  لكل المرضى الذين يحملون 

هاتف  Pascoe Vale Road, Broadmeadows, Vic 3047 12/1100 : العنوان  9833 9309 03: ال
ا  9:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   9:00  - صباح 

ا  9:00: السب�����   مساء   5:00- صباح 
ا 9:00:  العطل الرسميةأيام   مساء   5:00 - صباح 

ة    نعم: طبيبة عام

 البنجابيةو���ية  والهندية والم�يو و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Broadmeadows Medical Centre  -    الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

هاتف Camp Road, Broadmeadows, Vic 3047 332 : العنوان  2345 9309 03:  ال

ا   8:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00  -صباح 

ا 9:00:  السبت    ظهرا    3:00 - صباح 

ا 9:00:  ���  مساء   5:00 - صباح 

ا  9:00:  العطل الرسميةأيام   ظهرا   3:00 -صباح 

ة  نعم  : طبيبة عام

 والعربية ��نجليزية: المُتحدث بهااللغات 
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DPV Health Broadmeadows Medical and Dental Centre  -    الدفع ببطاقةMedicare   لكل
 المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

  Coleraine Street, Broadmeadows, Vic 3047 48-42: العنوان

هاتفا  263 234 1300: ل

ا   8:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00  -صباح 

 مغلق : ��حدوالسبت 

 مغلق : العطل الرسميةأيام 

ة  نعم : طبيبة عام

 ��نجليزية والتاميلية والماندرين : اللغات المُتحدث بها

Dallas Clinic  -   الدفع ببطاقةMedicare  عاما   16 سن تحت لجميع المرضى . 

  Blair Street, Broadmeadows, Vic 3047 112 : العنوان

هاتفا  6266 9309 03: ل

ا   8:30: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   6:00  -صباح 

ا 9:00:  السبت   ظهرا    12:00 - صباج 

 مغلق : ���

 مغلق : العطل الرسميةأيام 

ة  نعم : طبيبة عام

 والتاميلية والماندرين ��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Hillcrest Health Centre  -   الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 

  Bamburgh Street, Broadmeadows, Vic 3048 52-50 : العنوان

هاتفا  3005 9302 03: ل

ا   8:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   9:00  -صباح 

ا  9:00:  ��حدوالسبت   مساء   4:00 - صباح 

 مغلق : الرسمية العطلأيام 

ة  نعم : طبيبة عام

 ���ية والهندية و��نجليزية : اللغات المُتحدث بها

Wells Medical Clinic  -    الدفع ببطاقةMedicare  لكل المرضى الذين يحملون هذه البطاقة 
  Blair Street, Dallas, Vic 3047 176: العنوان

هاتفا  1580 9302 03: ل

ا   8:00: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء   11:00  -صباح 

ا   8:00: الرسمية  السب���حد والعطل  مساء   11:00  -صباح 

ة  نعم : طبيبة عام

 ��نجليزية والتاميلية والسنهالية: اللغات المُتحدث بها
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Broadmeadows Family Health Care   -     الدفع ببطاقةMedicare  هذه لكل المرضى الذين يحملون 
 البطاقة 

هاتف Camp Road, Broadmeadows, Vic 3047 357 : العنوان  9309 03:  ال
2361 

ا   8:30: الجمعة -��ثنين : ساعات العمل   مساء    4:00  -صباح 

 مغلق : السبت

 مغلق : ���

 مغلق : العطل الرسميةأيام 

ة  نعم  : طبيبة عام

 والعربية ��نجليزية: اللغات المُتحدث بها

 مستشفيات 

 
 Northern مستشفى

  Cooper Street, Epping, Vic 3076 185 : العنوان

هاتفا  8000 8405 03: ل

 ساعة   24قسم الطوارئ مفتوح  

 ةالكانتوني و  ةالمقدوني و  ةا�يطالي والمهوس والكلدانية و��شورية والعربية : فوريون متاحون للغات التاليةالمترجمون ال
 الفيتناميةوالتركية والبوسنية  والكرواتية و الصربية  والفارسية  والنيبالية و��دية والبنجابية والهندية والماندرين و

     Sunshine  مستشفى 

  Furlong Road, St. Albans, Vic 3021 176 :العنوان

هاتف  1333 8345 03 : ال

  ساعة  24قسم الطوارئ مفتوح  

الماندرين والمقدونية و��يطالية واليونانية والدينكا والكرواتية والكانتونية والعربية   : متاحون للغات التاليةفوريون المترجمون ال
 الفيتناميةوا��بانية و ةصربي وال

  Footscray مستشفى  

  Gordon Street, Footscray, Vic 3011 148 :العنوان

هاتف  6666 8345 03 : ال

  ساعة  24قسم الطوارئ مفتوح  

الماندرين والمقدونية و��يطالية واليونانية والدينكا والكرواتية والكانتونية والعربية  : فوريون متاحون للغات التاليةالمترجمون ال
 الفيتناميةوا��بانية و ةصربي وال
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ا  325تبلغ  لقسم الطوارئرسوم استشارة   –  الخاص John Fawkner مستشفى  دو�ر 
هاتف  Moreland Road, Coburg, Vic 3058 275 : العنوان  2500 9385 03 : ال

  ساعة  24قسم الطوارئ مفتوح  

 ترتيب المترجمين الفوريين مقابل رسوم إضافية يمكن 

    Austin  مستشفى

  Studley Road, Heidelberg, Vic 3084 161-145 : العنوان

هاتف  5000 9496 03 : ال

  ساعة  24قسم الطوارئ مفتوح  

الماندرين والمقدونية و��يطالية واليونانية والدينكا والكرواتية والكانتونية والعربية : فوريون متاحون للغات التاليةالمترجمون ال
 الفيتناميةوا��بانية والصربية و

   The Royal Children’s Hospital ا��ال الملكي  مستشفى 

  Flemington Road, Parkville, Vic 3052 50 : العنوان

هاتف  5522 9345 03 : ال

  ساعة  24قسم الطوارئ مفتوح  

الصومالية  والماندرين والكانتونية والفيتنامية والكلدانية و��شورية والعربية  : فوريون متاحون للغات التاليةالمترجمون ال
 ( مترجمون فوريون عند الطلب لجميع اللغا����ىيتوفر . )التركيةو��يطالية والتغرينية و

Northpark Private Hospital  –   ا  320تبلغ  لقسم الطوارئرسوم استشارة  دو�ر 

هاتف  Cnr Plenty and Greenhill Road, Bundoora Vic 3083 : العنوان  0100 9468 03 : ال

  ساعة  24قسم الطوارئ مفتوح  

  ( يمكن الترتيب لهم بتكلفة إضافية) �  – متاحونفوريون المترجمون ال
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