
Asthma Australia | Kids Health 
 الخدمات الصحية دليل  

 MELTON  وجوارها 

 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  تتوفر  ساعة في اليوم، سبعة أيام في ا��بوع.   24بممرضة مسجلة إذا لزم ا���يعمل الخط   وصلك يتمسوف 

 131أيام( للمتصلين الذين يتحدثون لغات أخرى. اتصل على  7ساعة،   24)  (TIS National) ية والشفهيةكتاب الترجمة ال
450 . 
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1800 ASTHMA (1800 278 462) | asthma.org.au 

 صيدليات

S. 

Chemist Warehouse Melton-  ساعة  24  صيدلية 

 Unit 4, Melton Gate Way, 66-84 High Street, Melton, Vic 3337العنوان: 

 8733 9746 03الهاتف:  

 ساعة  24: دوام ساعات ال

 بها���نجليزية، اليونانية���يطالية، الفيتنامية تي يتم التحدثاللغات ال

Terry White Chemmart - Brimbank 

 Station Road, Deer Park, Vic 3023104 العنوان: 

هاتف:   03  9363  4202ال

 ساء  م  9:00  -  باحا  ص  9:00الجمعة:  - ���ثنين دوام ساعات ال

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

 بها���نجليزية تي يتم التحدثاللغات ال

Ron Davis Amcal Pharmacy 

 High Street, Melton, Vic 3337 308-312 لعنوان:ا
هاتف:       03  9743  5555 ال

ا   8:00���:  - ���ثنين دوام ساعات ال  مساء   10:00 - صباح 

Steve Gowty Pharmore Pharmacy Melton 

 Woodgrove SC, 535-555, High Street, Melton, Vic 3337  :العنوان

هاتف:   6633 9743 03ال

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

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

UFS Pharmacy Melton South 

 Station Road, Melton South, Vic 3338 11العنوان: 

هاتف:      03  9743  3533  ال

ا   9الجمعة:  - ���ثنين دوام ساعات ال  مساء   8  - صباح 

ا   9السبت:   ا   10مساء  ا�حد:   5 - صباح   ظهرا   2  - صباح 

 ظهرا    2 -   باحا  ص 10العطل الرسمية: 

 ( ي����س السنة الجديدة والجمعة العظيمةباستثناء يوم عيد الم)

 ةالتركي ،  ���نجليزية، الغوجاراتية، الهندية، الفارسيةبها تي يتم التحدثاللغات ال

UFS Pharmacy Melton Central 

  High Street, Melton, Vic 3337 ,429-415 العنوان: 

 8052 9743 03الهاتف:  

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

 ساء  م 3:00 -  باحا  ص 9:00السبت:                    

 الماندرين  ،: العربية، البنجابية، الهنديةبها تي يتم التحدثاللغات ال
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Pharmacy 4 less Melton 

 Shop T107, Woodgrove SC, 533-555 High Street, Melton, Vic 3337  :العنوان
 8405 9746 03الهاتف:  

ا   9:00: م���ثني�����بعاء: دوام ساعات ال  مساء   5:00 - صباح 

ا   9:00الجمعة:  - الخميس  ا   9:00مساء  السبت:  9:00  - صباح   مساء   5:00 -صباح 

 مساء 5:00  - صباحا   10:00���:  

Chemist Warehouse Caroline Springs 

   Caroline Springs Blvd, Caroline Springs, Vic 3023 ,2 العنوان:

هاتف:   5400 9449 03ال

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

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

Chemist Warehouse Burnside 

 Westwood drive, Burnside, Vic ,25-15 العنوان:
هاتف:  5200 9360 032 ال

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

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

Caroline Springs Pharmacy 

   :CS Square, Shop 16, Lake Street, Caroline Springs, Vic 3023 العنوان

هاتف:   7999 9363 03ال

 ساء  م  9:00  -  باحا  ص  9:00الجمعة:  - ���ثنين دوام ساعات ال

 ساء  م 6:00  -  باحا  ص 10:00���:   ساء  م 6:00  -  باحا  ص  9:00السبت:  

Pharmacy Select Watervale 

 Watervale SC, Shop-17, 2-14, Calder Park Drive, Taylors Hill, Vic 3037: العنوان
 7494 039307الهاتف:  

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

 ساء  م 6:00  -  باحا  ص 10:00���:   ساء  م 6:00  -  باحا  ص  9:00السبت:  

United Chemist – Taylors Hill 

 Shop 8, Cnr Gourlay Rd & Hume Drive, Taylors Hill, Vic 3037  :العنوان

 2430 038358الهاتف:  

ا   9:00الجمعة:  - ���ثنين دوام ساعات ال  مساء   9:00  - صباح 

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

Rainbow Health Pharmacy 

 Gourlay Road, Hillside, Vic 3037 ,40العنوان: 

 2549 038358الهاتف:  

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

 ساء  م 5:00  -  باحا  ص  9:00السبت:  
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 أطباء 

 National Home Doctor Service  - من دون تكل����اب الـ  Medicare (Bulk 

Billing)  للزيارات المنزلية للطبيب  دوامال ساعات  بعد. 

هاتف:   SICK (13 74 25) 13ال

 مساء  فصاعد ا  6:00: م���ثنين إلى الجمعة:  دوام ساعات ال

 ساعة  24فصاعدا  أيام ا�حد والعط�ت الرسمية:   - ظهرا    12:00السبت:  

 تحدث بها���نجليزيةتم الاللغات التي ي 

 

Scott Street Medical Centre  - من دون تكلفة ��اب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 
 Scott Street, Melton, Vic 3337 ,33العنوان: 

هاتف:   1970 9743 03ال
 منتصف الليل  12:00  -  باحا  ص  9:00الجمعة:  - ���ثنين دوام ساعات ال

ا   9:00��حد:  - السبت  ا   9:00الرسمية:   عطلمساء  ال 10:00 - صباح   مساء   6:00 - صباح 
 نعم : (GPطبيبة )

 .الفارسية ،البشتونية ،��ردية ،البنجابية ،الهندية ،السنهالية ،تحدث بها���نجليزيةتم الاللغات التي ي 
 

Primary Medical and Dental Centre - من دون تكلفة �صحاب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

 Station Street, Melton, Vic 3337 ,251-247العنوان: 
هاتف:   ( دوام )بعد ساعات ال  0418616957 ،(دوام)ساعات ال   0200 8746 03ال

ا   7:00الجمعة:  - ���ثنين دوام ساعات ال  مساء   10:00  - صباح 
ا   8:00��حد:  - السبت  ا   8:00الرسمية:   عطلمساء  ال 10:00 - صباح   مساء   10:00 - صباح 

 نعم : (GPطبيبة )
 ،الباشتو ،الفيتنامية ،��شورية ،العربية ،البنغالية ،الكانادا ،الشونا ،الهندية ،التيلجو ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية

هاراتية ،���ية ،البنجابية  .فيسايان ،التاغالوغية ،��يغوية ،البوجبورية ،الم
 

Taylors Hill Medical Centre  - من دون تكلفة ��اب الـ  Medicare (Bulk Billing) 
 سنة   16ل��ال ��ل من  

    Shop 1, Corner Gourlay Rd & Hume Dr, Taylors Hill, Vic 3037: العنوان
   5655 038361الهاتف:  

ا   8:30الجمعة:  - ���ثنين دوام ساعات ال  مساء   8:30  - صباح 
 الرسمية: مغلق  عطلال ظهرا   1:00 -   باحا  ص 9:00��حد:  - السبت 

 نعم : (GPطبيبة )
 واليونانية اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية والسنهالية 
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Melton Medical Centre - من دون تكلفة ��اب الـ  Medicare (Bulk Billing ) ل��ال ا��ل من  
 سنة  16

 Unitt Street, Melton, Vic 3337 95العنوان: 

هاتف:   5600 9743 03ال

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

 ���/ العطل الرسمية: مغلق  ظهرا   1:00  -  باحا  ص  9:00السبت:  

 نعم : (GPطبيبة )

���نجليزية، الغوجاراتية، الهندية، تحدث بهاتم الاللغات التي ي 
 ��كرانية، الكانتونية����ية، اليونانية 

Bakery Square Medical Centre  - من دون تكلفة ��اب الـ  Medicare 
(Bulk Billing ) 

 Palmerston St, Melton Vic 3337 48 العنوان:
هاتف:      4999 8560 03ال

ا   9:00: م���ثنين إلى الجمعة:  دوام ساعات ال  مساء   8:00  - صباح 

  ظهرا   1:00 - باحا  ص 9:00���:   ساء  م 4:00  -  باحا  ص  9:00السبت:  
 العطل الرسمية: مغلق 

 نعم : (GPطبيبة )

 ���نجليزية، الهندية����ية، العربيةبهاتحدث ال يتم اللغات التي

Kings Park Medical Centre  - من دون تكلفة ��اب الـ   Medicare (Bulk Billing ) 

 Gourlay Road, Hillside, Vic 3037 40 العنوان:
هاتف:     9400 9217 03ال

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

 ��حد: مغلق  ساء  م 5:00  -  باحا  ص  9:00السبت:  

 ( مفتوح معظم أيام العطل الرسمية)

 نعم : (GPطبيبة )

: التاي�ندية، البوسنية، الفلبينية، الفيتنامية، تحدث بهايتم الاللغات التي 
 الماندرين���نجليزية 

Active Medical  - من دون تكلفة �صحاب الـ   Medicare (Bulk Billing ) 

 Caroline Springs Blvd, Caroline Springs, Vic 3023 ,232-228العنوان: 

هاتف:   0954 9363 03ال

ا   8:00: م���ثنين إلى الجمعة:  دوام ساعات ال  مساء   8:00  - صباح 

ا   9:00السب���حد والعطل الرسمية:   مساء   4:00  - صباح 

 نعم : (GPطبيبة )

��نجليزية، المالطية���يطالية، الفارسية، البورمية، الروسية���وكرانية، الماليزية، : بهاتحدث ال يتم اللغات التي
 التاميلية����ية، التيلجو، الماندرين، الكانتونية، الغوجاراتية، البنجابية، السندية، العربية  ،الهندية
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Caroline Springs Super Clinic  - من دون تكل����اب الـ   Medicare (Bulk Billing ) 

 Caroline Springs Blvd, Caroline Springs, Vic 3023 234العنوان: 
هاتف:   4800 9307 03ال

ا   8:00: م���ثنين إلى الخميس:  دوام ساعات ال  مساء   9:00 -صباح 

 ساء  م 3:00  -  باحا  ص 8:00���حد:   4:00 - ص   8:00السبت: م  6:00 - ص   8:00الجمعة:  

 نعم : (GPطبيبة )

مهرية ،��نجليزية: تحدث بهاال يتم اللغات التي   ،���ية ،الصربية ،المقدونية ،الكرواتية ،البوسنية ،��
 الكانادية  ،الهندية

Q1 Medical Centre  - من دون تكلفة �صحاب الـ   Medicare (Bulk Billing ) 

 Coburns Road, Melton, Vic 3337 166العنوان: 

هاتف:   2800 8754 03  ال

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

ا   9:00السب���حد والعط�ت الرسمية:    مساء   6:00  - صباح 

 نعم : (GPطبيبة )

 البنجابية ، العربية، ��نجليزية: تحدث بهاال يتم اللغات التي

Station Medical Centre  – تكلفة خاصة   

 Brooklyn Road, Melton South, Vic 3338 30العنوان: 

هاتف:     5044 9743 03ال

ا   8:00الخميس:  - ���ثنين دوام ساعات ال  مساء   7:30 - صباح 

 ظهرا  2:00 -   باحا  ص 9:00السبت:   ساء  م 6:00 -   باحا  ص 8:00الجمعة:  

 نعم : (GPطبيبة )

 ��نجليزية، الهندية: تحدث بهاال يتم اللغات التي

Aspire Skin and Medical Centre  - من دون تكلفة ��اب الـ  Medicare (Bulk Billing) 

 Sanctuary Road, Hillside, Vic 3037 7/1العنوان: 

هاتف:     9500 8390 03ال

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

 ���: عن طريق المواعيد ساء  م 3:00 -   باحا  ص 10:00السبت:  

ا   9:00أيام العطل الرسمية:    ظهرا   12:00 -صباح 

 نعم : (GPطبيبة )

 ���ية ،التيلجو ،البنجابية ،الهندية ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية
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Watergardens Medical Centre  - من دون تكلفة ��اب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

 Shop 23-24, 339 Melton Highway, Taylors Lakes Vic 3038  :لعنوانا

هاتف:     3636 9449 03ال

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

ا   9:00الرسمية:  لالسب���حد والعط    ،ظهرا    2:00  - صباح 

 نعم : (GPطبيبة ) 

 البنجابية ،الهندية ،الغوجاراتية ،��نجليزية: تحدث بهاال يتم اللغات التي

Burnside Medical Centre  - من دون تكلفة �صحاب الـ   Medicare (Bulk Billing ) 

 Shop 19, 25 Westwood Drive, Burnside, Vic 3023  :العنوان

 6766 9363 03هاتف: 

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

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

 ��حد والعطل الرسمية: مغلق 

 نعم : (GPطبيبة )

 ��نجليزية والعربية : تحدث بهاال يتم اللغات التي

Watervale Medical Centre  - من دون تكل����اب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

 Shop 18, 2-14 Calder Park Drive, Taylors Hill, Vic 3037  :العنوان

 9161 039307 الهاتف: 

ا  8.30���ثنين: دوام ساعات ال  مساء   9:00 - صباح 

ا  8.00الث�ثاء:  ا   8.00مساء  ا�ربعاء:  7.00 -صباح    8.00مساء  الخميس والجمعة:   9.00  - صباح 
ا  ا  8.30سبت:  مساء  ال 7.00  - صباح   مساء   5.00  - صباح 

 ساء  م  5.00 - ص   9.00���:  

 نعم : (GPطبيبة )

 السنهالية ،���ية ،الفارسية ،��نجليزية: تحدث بهاال يتم اللغات التي

Coburns Road Medical Centre  - من دون تكلفة ��اب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

 Coburns Road, Melton, Vic 3337 180-178العنوان: 
هاتف:   5761 9971 03ال

ا   9:00: م���ثنين إلى الجمعة:  دوام ساعات ال  مساء   6:00  - صباح 

 ساء  م 4:00  -  باحا  ص  9:00السبت:  

 ��حد والعطل الرسمية: مغلق 

 ��: (GPطبيبة )

 الفلبينية ، ��نجليزية: تحدث بهاال يتم اللغات التي
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Parkwood Green Medical Centre  - من دون تكلفة �صحاب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

 Kate Way, Hillside, Vic 3037 1/5العنوان: 

هاتف:   4100 9449 03ال

ا   8:00: م���ثنين إلى الجمعة:  دوام ساعات ال   مساء   9:00  - صباح 

 ساء  م 5:00  -  باحا  ص  9:00السبت:  

 ��حد والعطل الرسمية: مغلق 

 نعم : (GPطبيبة )

 السنهالية ، ��نجليزية، الفارسية: تحدث بهاال يتم اللغات التي

St George Surgery  - من دون تكلفة ��اب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

 High Street, Melton, Vic 3337 ,316 العنوان:
هاتف: ا   3555 9743 03ل

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

ا   8:30السبت:   ا  9:00���:   ظهرا   1:00  - صباح  أيام العطل   ظهرا    12:00 -صباح 
ة: مغلق   الرسمي

 ��: (GPطبيبة )

 العربية ��نجليزية : تحدث بهاال يتم اللغات التي

Caroline Springs Medical Centre  - من دون تكلفة ��اب الـ  Medicare (Bulk Billing) 

 Western Highway, Caroline Springs, Vic 3023 1334العنوان: 

هاتف:     4443 8390 03ال

 ساء  م  5:00  -  باحا  ص  9:00الجمعة:  - ساعات العمل���ثنين 

 ���: مغلق  ظهرا    12:00  -  باحا  ص  9:30السبت:  

 ��: (GPطبيبة )

 ��نجليزية فقط : تحدث بهاال يتم اللغات التي

Westcare Medical Centre  - من دون تكل����اب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

 Barries Road, Melton, Vic 3337 211العنوان: 
هاتف:   5800 9747 03ال

ا   8:00الخميس:  - ���ثنين دوام ساعات ال  مساء   6:00 - صباح 

 ساء  م 4:00 -   باحا  ص 8:00السبت:   ساء  م 5:00 -   باحا  ص 8:00الجمعة:  

 ��حد والعطل الرسمية: مغلق 

 : نعم (GPطبيبة )

 الكانادية ،الهندية ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية
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Diggers Rest Medical Centre -  من دون تكل����اب الـ  Medicare (Bulk Billing )  مرة   تسجيلبعد دفع قيمة
 75$بقيمة  واحدة

 Farm Road, Diggers Rest, Vic 3427 2: العنوان
 7301 039012الهاتف:  

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

 ظهرا   2:00  -  باحا  ص  9:00السبت:  

 ��حد والعطل الرسمية: مغلق 

 ��: (GPطبيبة )

 المصرية ، ��نجليزية: تحدث بهاال يتم اللغات التي

Modern Medical  - من دون تكلفة �صحاب الـ   Medicare  (Bulk Billing)    سنة  15ل������ل من   

 Suite C3A, 1042 Western Highway, Caroline Springs, Vic 3032: العنوان

هاتف:     0100 8358 03ال

ا   8:00الجمعة:  - ���ثنين دوام ساعات ال  مساء   8:00  - صباح 

 الرسمية: مغلق  عطلال ساء  م 5:00 -   باحا  ص 9:00��حد:  - السبت 

 : نعم (GPطبيبة )

 الفيتنامية  ،الصربية ،��نجليزية ،الكرواتية ،الصينية ،الكانتونية: تحدث بهاال يتم اللغات التي

My Doctor Woodlea  - من دون تكل����اب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

  Woodlea Boulevard, Aintree, Vic 3336 27العنوان: 

هاتف:    6020 8560 03ال

 ساء  م  5:00  -  باحا  ص  9:00الجمعة:  - ���ثنين دوام ساعات ال

 ساء  م 3:00  -  باحا  ص  9:00السبت:  

 ��حد والعطل الرسمية: مغلق 

 : نعم (GPطبيبة )

 ��نجليزية ، الفارسية: تحدث بهاال يتم اللغات التي
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1800 ASTHMA (1800 278 462) | asthma.org.au 

 مستشفيات 

ي مرسي    ( Werribee Mercy Hospital)  مستشفى ويريب 

    Princes Highway, Werribee, Vic- 3030 300 العنوان:

هاتف:     3000 8754 03ال

 ساعة   24قسم الطوارئ مفتوح  

  ،والدينكا ،والكرواتية  ،والكانتونية ،يون للغات التالية: العربيةشفهيتوفر مترجمون 
 والفيتنامية  ،���بانية ،والصربية ،والماندرين  ،والمقدونية ،��يطالية ،واليونانية

 ( Bacchus Marsh and Melton Regional Hospital) كوس مارش وملتون االقليميةا مستشفى ب

29-35 Grant Street, Bacchus Marsh, Vic 3340 

هاتف:   2000 5367 03ال

 المستشفى   هاية طارئة في هذعن هام ** ��تتوفر  **

 Medicare (Bulk Billing )  من دون تكلفة �صحاب الـ - ( Urgent Care, Meltonعناية طارئة، ملتون )

   195-209 Barries Road, Melton West 3337 

هاتف:   03  8746  1100ال

ا   9:00���،  - ���ثنين دوام ساعات ال  مساء   10:30  - صباح 

 Medicare (Bulk Billing )   من دون تكلفة �صحاب الـ  -  (Urgent Care, Bacchus Marshباكوس مارش)عناية طارئة، 

Clarinda Street, Bacchus Marsh 3340  

هاتف:   2000 5367 03ال

 أيام  7ساعة،  24: دوام ساعات ال

 ( Sunshine Hospital)  مستشفى سان شاين

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

 1333 8345 03الهاتف:  

 ساعة   24قسم الطوارئ مفتوح  

  ،الدينكا ،الكرواتية ،الكانتونية ،يون للغات التالية: العربيةشفهيتوفر مترجمون 
 الفيتنامية ،��بانية ،الصربية ،الماندرين ،المقدونية ،��يطالية ،اليونانية

 ( The Royal Children’s Hospital Melbourne)   لألطفالمستشفى ملبورن الملكي 

 Flemington Road, Parkville, Vic-3052 50العنوان: 

هاتف:     5522 9345 03ال

 ساعة   24قسم الطوارئ مفتوح  

 ،الفيتنامية ،الكلدانية ،��ورية ،يون للغات التالية: العربيةشفه يتوفر مترجمون
التركية. )يتوفر مترجمون  ،��يطالية ،التيغرينيا ،الصومالية ،الماندرين ،الكانتونية

 يون عند الطلب لجميع اللغات ا��ى( شفه

35 

   

  

  

 


	MELTON directory only_Arabic_10112020 [15210]



