
Asthma Australia | Kids Health 

   دليل الخدمات الصحية 
WYNDHAM   ها و  جوار

 

 1300 60 60 24 -  (NURSE-ON-CALLتحت 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 �����والطفل
Helpline) -  13 22 29 

  معلومات ونصائح حول رعاية وصحة طفلك   ساعة يوميا   24  خط 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 والشفهيةب كتاخدمة 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 
131450. 

 

 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 تأيام( 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-كوفيدإذا كنت تشك في احتمال إصابتك ب 
خدمة  تتوفر  ساعة في اليوم، سبعة أيام في ا��بوع.   24بممرضة مسجلة إذا لزم ا���يعمل الخط   يتم وصلكسوف 

 131 أيام( 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 

Chemist Warehouse Hoppers Crossing -  ساعة 24صيدلية 

    Old Geelong Road, Hoppers Crossing, Vic 3029 ,24/428العنوان: 
 0040 9931 03 الهاتف:  

 ساعة  24: دوام ساعات ال

 اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية، الماندرين، الم�يو، الفيتنامية، الهندية����ية

PharmaSave Pharmacy Point cook 

 Cinnamon Grove, Point Cook, Vic 3030 ,55العنوان: 
هاتف:   8612  039395ال

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

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

ا   10:00��حد والعطل الرسمية:   مساء   6:00  - صباح 

 اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية، العربية، الماندرين 

Sneydes Road Pharmacy Select 

    Shop T7, 225, Sneydes Road, Point Cook, Vic 3030العنوان: 

 4799 039395الهاتف:  

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

 مساء   3:00 -   9:00السبت:  

 الرسمية: مغلق  ل��حد والعط

 حدث بها���نجليزية���يطالية ي يتم الت اللغات الت 

Chemist Warehouse Point cook 

 Boardwalk Central SC, shop 9-10, 48-56 Tom Roberts Parade, Point Cook, Vic 3030العنوان: 

 8611 8353 03هاتف: ال

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

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

ا  9:00الرسمية: ��حد والعطل   مساء   6:00  - صباح 

 اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية، الهندية، العربية، الكانادية، الفيتنامية، الماندرين 

Direct Chemist Outlet Point Cook 

الهاتف:   :Point Cook Town Centre, shop 102, 4 Main Street, Point Cook, Vic 3030العنوان: 
039395 0179 

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

ا   8:30الجمعة:  - الخميس  ا   9:00مساء  السبت:  9:00  - صباح   مساء   5:00 -صباح 

ا   10:00الرسمية:  ل��حد والعط  مساء   4:00  - صباح 

امية، العربية، الفارسية���مانية���يطالية، الهندية، اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية، الماندرين، الكانتونية، الفيتن 
 الماليزية
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PharmaSave Pharmacy Laverton 

 Shop 2, 8 Neville Avenue, Laverton, Vic 3028العنوان: 

 2409 9369 03هاتف: ال

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

ا   9:00السبت:    ��حد والعطل الرسمية: مغلق ظهرا   1:00  - صباح 

 ��نجليزية، الفيتنامية، الماندرين، الكانتونية، الم�يو، الهندية����ية، البنجابية، العربيةحدث بها: ي يتم الت اللغات الت 

Pharmacy Select – Hoppers Lane 

  Hoppers Ln, Werribee, Vic 3030 242العنوان: 

هاتف   1044 8742 03: ال

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

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

 ظهرا    2:00  -  باحا  ص  10:00��حد والعطل الرسمية: 

 اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية والفيتنامية والهندية

Pharmacy4Less Hogan’s Corner 

 Hogan’s Corner Shopping Centre, Shop 9-10, 150 Hogans Road, Hoppersالعنوان: 
Crossing, Vic 3029 

 9111 9748 03هاتف: ال

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

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

ا   10:00: الرسمية عطلال  مساء   7:00  - صباح 

 حدث بها���نجليزية، المقدونية، الفيتناميةتي يتم الت اللغات ال

Wyndham Discount Chemist 

هاتف:    Heaths Road, Werribee, Vic 3030 231العنوان:     819803 9748ال

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

 مساء   10:00  - صباحا   8:00السبت:  

ا  8:00��حد والعطل الرسمية:   مساء   10:00  - صباح 

 ةتحدث بها���نجليزية، الفيتنامية، البورمية���يطالية، العربي تي يتم الاللغات ال

Goodhealth Compounding Pharmacy 

  Sayers Road, Hoppers Crossing, Vic 3029 381العنوان: 

هاتف:  6553 9749 03  ال

ا   8:30الجمعة:  - ���ثنين دوام ساعات ال  مساء   11:00  - صباح 

 ساء  م 8:00  -  باحا  ص  9:00السبت:  

ا  9:00��حد والعطل الرسمية:   مساء   8:00  - صباح 

 تي يتم التحدث بها���نجليزية، الهندية، الباشتو، السواحيلية اللغات ال
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Wyndham Village Pharmacy Select 

 Wyndham Villiage Shopping Centre, Shop 5, 380 Sayers Road, Tarneit, Vic 3029العنوان: 

 7466 8742 03هاتف: ال

 ساء  م  8:00  -  باحا  ص  9:00الجمعة:  - ���ثنين دوام ساعات ال

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

ا  9:00الرسمية: ��حد والعطل   مساء   5:00  - صباح 

 اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية والتاميلية

Direct Chemist Outlet Tarneit West 

  Tarneit West Village, Shop 11-12, 540 Tarneit Road, Tarneit, Vic 3029العنوان: 

هاتف:   2644 8742 03ال

ا   9:00الجمعة:  - ���ثنين دوام ال ساعات   مساء   6:30 - صباح 

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

ا   10:00الرسمية:  ل��حد والعط  مساء   5:00  - صباح 

 اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية، الماندرين 

PharmaSave Williams Landing 

 Shop 6, 100 Overton Road, Williams Landing, Vic 3027العنوان: 

هاتف:  5383 8360 03  ال

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

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

ا   10:00��حد والعطل الرسمية:   مساء   5:00  - صباح 

 ناللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية، الفيتنامية، التاغالوغية، الماندري

Direct Chemist Outlet - Werribee 

 Werribee Village Shopping Centre, Shop 10A, 167-179 Shaws Road, Werribee, Vicالعنوان: 
3030 

 1991 9731 03هاتف: ال

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

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

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

 البنغالية  ها���نجليزية، الماندرين، الم�يو، الفيتنامية، الصربية، اليونانية����ية، الفلبينية، اللغات التي يتم التحدث ب 

Adam’s Chemist 

  :Sayers Road, Tarneit, Vic 3029 939العنوان: 
 7255 8742 03الهاتف:  
 ساء  م  9:00  -  باحا  ص  9:00الجمعة:  - ��ثنين : دوام ساعات ال

ا  9:00السب���حد:   ا   9:00الرسمية:   عطلمساء  ال 30:00 -صباح    - صباح 
 مساء   5:00
 ��يطالية ، العربية، ���نجليزيةالتي يتم التحدث بها اللغات
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Point Cook Pharmacy 

 Dunnings Road, Point Cook, Victoria 3030 ,1العنوان: 

هانف:   3500 9395 03ال

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

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

ا   10:00الرسمية:  العطل��حد و  مساء  أيام العطل الرسمية: مغلق  3:00  - صباح 

 ���نجليزية، الفيتنامية، الخميرية، المقدونيةاللغات التي يتم التحدث بها

Priceline Pharmacy Sanctuary Lakes 

 Shop27, Sanctuary Lakes Shopping Centre, 300 Point cook Road, Point Cook, Vicالعنوان: 
3030 

 4311 9395 03هاتف: ال

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

ا  9:00السب���حد:   ا   10:00الرسمية:  عطلمساء  ال 6:00 -صباح   مساء   6:00 - صباح 

 اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية، الفيتنامية، المالطية���بانية، اليونانية ، الماندرين 

Chemist Warehouse Pacific Werribee 

 Shop 282, Pacific Werribee Shopping Centre, Hoppes Crossing, Vic 3029العنوان: 

 1754 9749 03الهاتف:  

ا   8:00: م���ثني�����بعاء: دوام ساعات ال  مساء   7:00 - صباح 

ا   8:00الخميس والجمعة:  ا   8:00مساء  السبت:  9:00  - صباح   مساء   5:00 -صباح 

ا ص 9:00��حد والعطل الرسمية:   مساء   5:00  - باح 

 الهندية، الماندرين، الفيتنامية، اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية

Chemist Warehouse Tarneit Gardens 

 Shop 17, Tarneit Gardens Shopping Centre, Tarneit Vic 3029العنوان: 

 1239 8742 03الهاتف:  

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

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

ا   10:00��حد والعطل الرسمية:   مساء   6:00  - صباح 

 ،الهندية ،البرتغالية ،��بانية ،الفيتنامية ،العربية ،الماندرين ،الكانتونية ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية
 ثيوال ،اليونانية  ،���ية ،التيلجو ،المصرية
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1800 ASTHMA (1800 278 462) | asthma.org.au 

 أطباء 

National Home Doctor Service (مة الوطنية  ��اء  من دون تكلفة ��اب الـ -المنازل( الخد

Medicare  الدوامبعد ساعات زيارة منزلية  (Bulk Billing) . 

هاتف:   SICK (13 74 25) 13ال

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

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

 تحدث بها���نجليزيةيتم الاللغات التي 

Werribee Medical and Dental Care  - من دون تكلفة �صحاب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

 Station Place, Werribee, Vic 3030 5-1العنوان: 

هاتف:   ( 0481616973هاتف: ال)أو عندما تكون العيادة مغلقة،    0333 8734 03ال

ا   7:00: م���ثنين إلى الجمعة:  دوام ساعات ال  مساء   10:00  - صباح 

ا   8:00��حد:  - السبت   مساء   10:00 - صباح 

ا   8:00الرسمية:  عطلال  ظهرا   10:00 - صباح 

 : نعم( GPطبيبة )

 ،��يبو  ،السواحيلية  ، الماندرين  ،الكانتونية  ، الروسية  ،ال��يا��ية  ،الهندية  ،الفارسية  ،: ��نجليزيةاللغات التي يتم التحدث بها
 الدنماركية ،الفلبينية ،التاميلية ،السنهالية ،البنغالية ،الزولو ،الشونا ،البولندية  ،الكريولية الموريشيوسية ،الفرنسية

Manor Lakes Medical Centre - من دون تكلفة ��اب الـ   Medicare (Bulk Billing ) 

 Cnr Ballan Road and Manor Lakes Blvd, Wyndham Vale, Vic 3024 (Located inside Manorالعنوان: 
Lakes Shopping Centre)  يقع داخل مركز تسوق(Manor Lakes ) 

 7977 9749 03هاتف: ال

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

ا   9:00��حد:  - السبت   ظهرا   1:00 -   9:00الرسمية:   عطلال ا  ظهر 1:00 - صباح 

 : نعم( GPطبيبة )

 الهندية ،الفارسية ،البنغالية، الكانتونية، الماندرين  ،��يغبو، الماليزية ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية

 

IPC Health Wyndham Vale Super Clinic   - من دون تكل����اب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

    Ballan Road, Wyndham Vale, Vic 3024 510العنوان: 

هاتف:   7999 9216 03ال

 ساء  م  8:00  -  باحا  ص  9:00والخميس:  ���ثنين دوام ساعات ال

ا   9:00الث�ث����بعاء والجمعة والسبت:   مساء  ا�حد والعطل الرسمية: مغلق  5:00  - صباح 

 : نعم( GPطبيبة )

 ���ية، البنجابية، الهندية، اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية
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Hoppers Lane General Practice  - من دون تكلفة ��اب الـ  Medicare (Bulk Billing) 

هاتف:   Hoppers Lane ،Werribee ،Vic 3030 242العنوان:   6500 8731  03ال

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

ا  9:00السب���حد:   ا  9:00الرسمية:  عطلمساء  ال 5:00 -صباح   مساء   5:00  - صباح 

 : نعم( GPطبيبة )

 البولندية  ،البنغالية ،���ية ،التيلجو ،الهندية ،الفارسية ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية

Wyndham Health Care -  من دون تكلفة �صحاب الـ   Medicare (Bulk Billing ) 

    Hoppers Lane, Werribee, Vic 3030 242 العنوان:
هاتف:   2766 9749 03ال

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

ا  8:00السب���حد:   ا   8:00الرسمية:   عطلمساء  ال 10:00 -صباح   مساء   10:00 - صباح 

 : نعم( GPطبيبة )

 ،��بانية ،البرتغالية ،��يرلندية ،الفرنسية ،فيسايان ،التاغالوغية ،الفلبينية ،العربية ،التي يتم التحدث بها���نجليزية اتاللغ
 البنغالية  ،التاي�ندية ،التونغية ،السنهالية ،���ية ،الهندية

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

  Heaths Road, Werribee, Vic 3030 259العنوان: 
هاتف:   4188 9748 03ال

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

ا  9:00السب���حد:   ا  9:00الرسمية:  عطلمساء  ال 8:00 -صباح   مساء   8:00  - صباح 

 : نعم( GPطبيبة )

  ،البنجابية ،التاميلية ،التيلجو ،الهندية ،���ية ،السنهالية ،اليونانية ،الفارسية ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية
 . الموريشيوسية ،الفرنسية ،العربية ،���ية

Wyndhamvale Health Care  - من دون تكل����اب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

 Ballan Road, Wyndham Vale, Vic 3024 127العنوان: 

هاتف:   5413 8595 03ال

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

 العطل الرسمية: مغلق  ظهرا   1:00 - باحا  ص 9:00���:   ساء  م 3:00  -  باحا  ص  8:00السبت:  

 : نعم( GPطبيبة )

هاراتية ،الم�يو ، الكانادا ،��يطالية ،هوكينال ،الهندية ،الفلبينية ،الماندرين ،الكانتونية ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية   ،الم
  الفارسية ،الفيتنامية ،التونجية ،التيلجو ،التاميلية ،التاغالوغية ،الفارسية
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InnerCare Family Health Clinic - من دون تكلفة ��اب الـ  Medicare (Bulk Billing) 

 Level 1, 3/28 Adelphi Blvd, Point Cook, Vic 3030 العنوان:

هاتف:  6900 038323 ال

ا   8:30: م���ثنين إلى الث�ثاء: دوام ساعات ال  مساء   7:00  - صباح 

ا   8:30الجمعة:   - ��بعاء  ���والعطل   بعد الظهر 3:00  -  ظهرا    1:00مساء  السبت:  5:00  - صباح 
ة: مغلق   الرسمي

 : نعم( GPطبيبة )

 الماندرين  ،التحدث بها���نجليزيةاللغات التي يتم 

MyClinic Werribee Central  - من دون تكل����اب الـ  Medicare (Bulk 
Billing ) 

 Watton Street, Werribee, Vic 3030 71-69العنوان: 

هاتف:   7000 9731 03ال

ا   9:00: م���ثنين إلى الجمعة:  دوام ساعات ال  مساء   5:00  - صباح 

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

 ��حد والعطل الرسمية: مغلق 

 : نعم( GPطبيبة )

 ��نجليزية ،التاغالوغية ،: الفلبينيةالتي يتم التحدث بهااللغات 

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

   Princes Hwy, Werribee, Vic 3030 117 العنوان:

هاتف:     2888 8754 03ال

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

 ��حد والعطل الرسمية: مغلق السبت 

 : نعم( GPطبيبة )

هاراتية ،الفارسية ،���ية ،التيلجو ،الهندية ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية  الم

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

    Sayers Road, Tarneit, Vic 3029 380 العنوان:
هاتف:   7100 8742 03ال

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

 ��حد والعطل الرسمية: مغلق  ظهرا    12:00  -  باحا  ص  8:00السبت:  

 : نعم( GPطبيبة )

  ،الفارسية ،��ردية ،البنغالية ،الغوجاراتية ،البنجابية ،���بيجانية ،العربية ،الهندية ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية
هاراتية  البوسنية ،التركية ،الم
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Tarneit Family Medical and Dental Centre - من دون تكلفة �صحاب الـ   Medicare  (Bulk Billing ) 

 Sayers, Road, Tarneit, Vic 3029 941-937 العنوان:

هاتف:    4676 8742 03ال

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

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

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

 : نعم( GPطبيبة )

 الفيتنامية ،البنجابية ،���ية ،السنهالية ،التاميلية ،التغرية ،العربية ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية

My Clinic Tarneit - من دون تكلفة �صحاب الـ   Medicare  (Bulk Billing ) 

 Derrimut Road, Tarneit, Vic 3029 412العنوان: 
هاتف:    2088 8742 03ال

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

 ساء  م 9:00 -   باحا  ص 9:00الجمعة:  

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

 ساء  م 5:00  -  باحا  ص  9:00  - الرسمية:  عطلال

 : نعم( GPطبيبة )

هاراتية ،الهندية ،السنهالية ،البنغالية ،التاميلية ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية  العربية  ،الم

Well Crest Medical Tarneit  - من دون تكلفة ��اب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

    Bethany Road, Tarneit, Vic 3029 205 العنوان:
هاتف:      4100 9002 03ال

ا   8:30الخميس:  - ���ثنين دوام ساعات ال  مساء   10:00 - صباح 

ا   8:30الجمعة:   ا   9:00مساء  السبت وا�حد:  7:00 - صباح   مغلق  - مساء  أيام العطل الرسمية:  1:00 - صباح 

 : نعم( GPطبيبة )

 التركية ،الفارسية ،البورمية ،���ية ،البنجابية ،الهندية ،الم�يو ،الماندرين ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية

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

 Lavinia Drive, Tarneit, Vic 3029 14العنوان: 

هاتف:    5544 8866 03ال

ا   9:00: م���ثنين إلى الجمعة:  لدوام ساعات ا  مساء   10:00  - صباح 

ة: مغلق  عطلال ساء  م 10:00 - باحا  ص 9:00السب���حد:    الرسمي

 : نعم( GPطبيبة )

 البنجابية والعربية  ،الكانتونية ،الروسية ،الهندية ،��نجليزية: بها تي يتم التحدثاللغات ال
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755 Sayers Road Medical Centre  - من دون تكلفة ��اب الـ  Medicare (Bulk Billing) 

    Sayers Road, Hoppers Crossing, Vic 3029 755 العنوان:
هاتف:    7600 8754 03ال

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

ا  9:00��حد والعطل الرسمية:   مساء   6:00  - صباح 

 : نعم( GPطبيبة )

 ���ية ،البنجابية ،السنهالية ،بها���نجليزية تي يتم التحدثاللغات ال

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

 Shop 9-10, 540 Tarneit Road, Tarneit, Vic 3029العنوان: 

 5560 8866 03هاتف: ال

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

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

 : نعم( GPطبيبة )

 البنغالية ، بها���نجليزية تي يتم التحدثاللغات ال

Tarneit Central Medical Centre من دون تكلفة �صحاب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

 Shop 14, 540 Derrimut Road, Tarneit, Vic 3029العنوان:  

 5800 9131 03هاتف:  ال 

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

ا    9:00الرسمية:  ل  وا�حد والعط السبت    مساء    5:00  - صباح 

 : نعم( GPطبيبة )

 البنجابية   ، ا�ردية   ، الهندية   ، : ا�نجليزية بها تي يتم التحدثاللغات ال

Q1 Medical Hoppers Crossing  - من دون تكلفة ��اب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

  Derrimut Road, Hoppers Crossing, Vic 3029 288-2286العنوان: 

هاتف:  2828 8754 03 ال

ا   7:00: م���ثنين إلى الجمعة:  دوام ساعات ال  مساء   10:00  - صباح 

ا   9:00السب���حد والعطل الرسمية:   مساء   7:00  - صباح 

 : نعم( GPطبيبة )

هاراتية ،الفارسية ،���ية ،التيلجو ،الهندية ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية  الم
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Palmers Medical Centre  - من دون تكل����اب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

 228A Sayers Road, Truganina, Vic 3029 العنوان:

هاتف:   2555 9908 03ال

ا   7:00: م���ثنين إلى الجمعة:  دوام ساعات ال  مساء   11:00  - صباح 

ا   8:00��حد والعطل الرسمية: السبت   مساء   9:00  - صباح 

 : نعم( GPطبيبة )

   ،الكانتونية ،الماندرين ،الكانادا  ،التاميل ،الهندي ،التيلجو ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية
هاراتية ،���ية ،البنجابية ،الهندية  الشونا ،الفيتنامية ،التبتية ،البالتية ،���� ،البورمية ،الم

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

 Forsyth Road, Cnr Sayers Road, Truganina, Vic 3029 200 العنوان:

 5359 038360الهاتف:  

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

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

 : نعم( GPطبيبة )

 البنغالية  ،الفلبينية ،التونجية ،الفارسية ،اللغات المُتحدث بها: ا�نجليزية

Live Well Medical Clinic  - من دون تكل����اب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

 Shop 5, 451 Leakes Road, Truganina, Vic 3029العنوان: 

 1233 9394 03هاتف: ال

 ساء  م  8:00  -  باحا  ص  9:00���ثنين والجمعة: دوام ساعات ال

 ساء  م 5:30  - ص  9:00الث�ثاء ���بعاء ، الخميس: 

ا   9:30السب���حد والعطل الرسمية:   مساء   5:30  - صباح 

 : نعم( GPطبيبة )

 ا�نجليزية، الهندية، البنجابية اللغات المتحدث بها: 

HealthWest Medical and Specialist Centre  - من دون تكلفة �صحاب الـ   Medicare  (Bulk Billing ) 

    Morris Road, Truganina, Vic 3029 549 العنوان:
هاتف:   3877 8360 03ال

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

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

 : نعم( GPطبيبة )

 ���ية ، البنجابية، العربية، اللغات���نجليزية
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Pinnacle Medical Centre - من دون تكلفة �صحاب الـ   Medicare (Bulk Billing ) 

 Shop 8, 100 Overton Road, Williams Landing, Vic 3027العنوان: 

 0444 8560 03الهاتف:  

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

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

 : نعم( GPطبيبة )

 الماندرين  ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية

Point Cook Super Clinic  - من دون تكلفة ��اب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

 Stocklandق )داخل مركز تسو     Shop 101, 7 Main street, Point Cook, Vic 3030العنوان: 
Point Cook ) 

 8077 9395 03هاتف: ال

ا   8:00: م���ثنين إلى الث�ثاء: دوام ساعات ال  مساء   6:00  - صباح 

ا   8:00��بعاء:  ا   8:00مساء  الخميس والجمعة:  9:00 - صباح  ا  9:00مساء  السبت:   7:00 - صباح  صباح 
 مساء   7:00 - 

ا   9:00  - ��حد والعطل الرسمية:   مساء   5:00  - صباح 

 : نعم( GPطبيبة )

 الروسية  ،الفارسية ،البنغالية ،البنجابية ،���ية ،الهندية ،اللغات المُتحدث بها: ا�نجليزية

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

 Cinnamon Grove, Point Cook, Vic 3030 5: العنوان
هاتف:   0466 9246 03ال

ا   8:30الجمعة:  - ���ثنين دوام ساعات ال  مساء   11:00  - صباح 

ا   8:30السبت:    مساء   9:00  - صباح 

ا  9:00��حد والعطل الرسمية:   مساء   6:00  - صباح 

 : نعم( GPطبيبة )

 الماندرين ،البورمية ،البنغالية ،الهندية ،بها���نجليزية تي يتم التحدثاللغات ال

Point Cook Medical Centre - من دون تكلفة ��اب الـ   Medicare (Bulk Billing ) 

 Dunnings Road, Point Cook, Vic 30301 11-العنوان: 

هاتف:    3400 9395 03ال

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

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

 : نعم( GPطبيبة )

 السنهالية ،ال��يا��ية ،البنغالية ،���ية ،الهندية ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية

37 

   

  

  

 



Asthma Australia | Kids Health 

Boardwalk Health Medical and Skin Centre - من دون تكلفة �صحاب الـ   Medicare (Bulk Billing ) 
 Boardwalk Boulevard, Point Cook, Vic 3030 110العنوان: 
هاتف:   9402  039395ال

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

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

 : نعم( GPطبيبة )

 البنجابية، الهندية، ���ية، الفارسية، اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية

Guardian Medical Sanctuary Lakes - من دون تكلفة �صحاب الـ  Medicare (Bulk Billing ) 

 Sanctuaryق )داخل مركز تسو     Shop 33, 300 Point Cook road, Point Cook Vic 3030العنوان: 
Lakes) 

 6333 9395 03هاتف: ال

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

ا   8:00السبت:    ��حد والعطل الرسمية: مغلق  ظهرا   1:00  - صباح 

 : نعم( GPطبيبة )

 الفارسية ،الكانتونية ،الماندرين ،التحدث بها���نجليزية التي يتم اللغات

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

 Sneydes Road, Point Cook, Vic 3030 Phone 229-225العنوان: 

هاتف  2880 8842 03: ال

ا   8:00: م���ثنين إلى الجمعة:  دوام ساعات ال  مساء   7:00  - صباح 

 الرسمية: مغلق  عطلال ظهرا    2:00 -   باحا  ص 10:00����:  4:00  - ص   9:00السبت:  

 : نعم( GPطبيبة )

 الماندرين  ،البنجابية ،النيبالية ،���ية ،الغوجاراتية ،الهندية ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية

Sanctuary Lakes Medical Practice - من دون تكلفة �صحاب الـ  Medicare (Bulk Billing) 

 Jamieson Way, Point Cook, Vic 3030 13-11العنوان: 

هاتف:    2777 8375 03ال

ا   8:00���ثني����بعاء: دوام ساعات ال  مساء   8:00 - صباح 

 ساء  م 6:00  -  باحا  ص  9:00الث�ثاء ، الخميس، الجمعة:  

ا   9:00الرسمية:  لالسب���حد والعط  مساء   4:00  - صباح 

 : نعم (GPطبيبة )

 ��نجليزية، البنغالية : التحدث بها التي يتماللغات 
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Juniper Avenue Medical Centre - من دون تكلفة ��اب الـ  Medicare (Bulk Billing) 

 Juniper Avenue, Point Cook, Vic 3030 2العنوان: 
هاتف:    5566 9395 03ال

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

 الرسمية: مغلق  عطلال ظهرا   2:00 -   باحا  ص 9:00���:  ،السبت

 : نعم( GPطبيبة )

 الكانتونية ،الماندرين ،الفرنسية ،البنغالية ،التاميلية ،الهندية ،اللغات التي يتم التحدث بها���نجليزية

 مستشفيات 

ي مرسي )   ( Werribee Mercy Hospitalمستشفى ويريب 

 Princes Highway, Werribee, Vic 3030 ,300العنوان: 

هاتف:    3000 8754 03ال

 ساعة   24قسم الطوارئ مفتوح  

 ،والمقدونية ،��يطالية ،واليونانية ،والدينكا ،والكرواتية  ،والكانتونية ،ون للغات التالية: العربيةشفهي مترجمون يتوفر 
 والفيتنامية  ،���بانية ،والصربية ،والماندرين

 مستشفى سانت فنسنت الخاص 

 ( St. Vincent’s Private Hospitalمستشفى سان فنسنت الخاص )

 Hoppers Lane, Werribee, Vic 3030 240العنوان: 

هاتف:    8000 9218 03ال

 ��يوجد قسم طوارئ 

 بتكلفة إضافية  طلبهم: يمكن شفهيونمترجمون يتوفر

 ( Sunshine Hospitalمستشفى سان شاين )
   Furlong Road, St. Albans, Vic 3021 176 العنوان:

 1333 8345 03الهاتف:  

 ساعة   24قسم الطوارئ مفتوح  

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

 ( The Royal Children’s Hospital Melbourneمستشفى ملبورن الملكي����ل ) 
 Flemington Road, Parkville, Vic 3052 50العنوان: 

هاتف:    5522 9345 03ال

 ساعة   24قسم الطوارئ مفتوح  

 ،الصومالية ،الماندرين ،الكانتونية ،الفيتنامية ،الكلدانية ،��ورية ،: العربيةيون للغات التاليةشفهمترجمون يتوفر 
 يون عند الطلب لجميع اللغا����ى( شفهالتركية. )يتوفر مترجمون  ،��يطالية ،التيغرينية
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