October 2022
Monday
3

Family Playgroup
drop In 10:00-11:30 am

2

Seniors Free Foot Care Clinic
Registration

10

Wednesday

Tuesday
4

Little Learners
10-11:45 am
( Full )

The Fairview Resource Center

5

Drop & Shop 9:00am-2:00pm

Family Support Service

Thursday
6

Little Learners
10-11:45 am
( Full )

9-11:30 am or 1-2:30 pm

by appointment call Ext :106

Community Cafe

Thanksgiving Day
(Center is Closed)

Little Learners
10-11:45 am
( Full )

12

Drop & Shop 9:00am-2:00pm

Family Support Service

13

18
Family Playgroup
drop In 10:00-11:30 am
Family Playgroup
drop In 10:00-11:30 am
Fairview Seniors Club
5:00 - 7:00pm

31
Family Playgroup
drop In 10:00-11:30 am

Little Learners
10-11:45 am ( Full )

Adult Group Cooking
Program (Full)

25

Little Learners
10-11:45 am( Full )

Little Learners

9:30-11:00 am
Yoga 10-11:00 am ( Full )

by appointment call Ext :106

Drop & Shop 9:00am-2:00pm

Family Support Service

20

9-11:30 am or 1-2:30 pm

Community Cafe

10-11:45 am ( Full )

21 New Parents Support Group
9:30-11:00 am
Yoga 10-11:00 am ( Full )

Explore your Senses
(Registration Required)

10am-11:30am & 1:00pm-2:30pm

Onsite MLA Consultation 10:00am

27
Community Meal
1:00 pm - 3:00 pm
Registration required

Little Learners

Seniors Medication Awareness
Workshop Registration

Family Fun Program

by appointment call Ext :106

26

9:30-11:00 am
Yoga 10-11:00 am ( Full )

Seniors Foot Care Clinic
10:00 - 2:00pm

Community Cafe

19

14 New Parents Support Group

10-11:45 am ( Full )

9-11:30 am or 1-2:30 pm

10am-11:30am & 1:00pm-2:30pm

24

7New Parents Support Group

10am-11:30am & 1:00pm-2:30pm

11

17

Friday

Little Learners
10-11:45 am ( Full )

Family Fun Program book
(Registration Required)

Other Programs/Services Available:
Parenting Journey Program -Home Based Support Program Ext. 105,
Emergency Support Fund, Food/Clothing /Basic Needs Support
Tech leading program. Give Us A Call Or Drop By!

28

New Parents Support Group
9:30-11:00 am
Yoga 10-11:00 am ( Full )

6 Titus Street Halifax, NS
info@frcns.com
902.443.9569
www.frcns.com

Hours of Operation
We are open Monday to Thursday from 8:30 am to 4:30 pm
and Friday 8:30 am-4:00 pm.

Family Play Group Drop In
The program gives opportunities to both children and parents
to connect with other families in a social environment and
learn from educators through play and fun.
Mohday drop in 10:00-11:30

Community Café
Our weekly adult cafe takes place on Wednesdays from
10am-11:30 am and 1pm- 2:30pm. In order to keep the group
small pre-registration is required. Please contact Ruth for
more information at ext 103 or email rbyrne@frcns.com

Monthly Community Meal
Contact Ruth Byrne at rbyrne@frcns.com to register for
monthly take-out meals. Eat in or pick up.
October Fairview Seniors Club

New Parent Support Group
New Parents Support Group every Friday from
9:30am-11:00am for parents with children up to 18 months.

Drop and Shop
Our Drop and Shop program is an opportunity to look
through our donations of clothing and household goods. The
program takes place on Wednesdays from 9:00-2:00 PM, by
appointment only. Please contact Naime at ext 104 or email
nmert@frcns.com to schedule an appointment.

Skill Development
Would you like to build your resume and gain experience in
the non-profit sector? We have a variety of programs and
services for you to volunteer. Call ext 103 or email Ruth at
rbyrne@frcns.com to set up a time to discuss your
volunteer goals.

Family Support Service
Come and meet with our staff member, Deborah Odell
privately on Wednesday’s. Children and youth are welcomed
to attend in our private family friendly meeting room. Support
with parenting, resources, and more for children/youth up to
the age of 19. Call or email to book.

October 13th is the free foot care clinic with Helen Corbett, LPN
(Licensed Practical Nurse)
by appointment only, 1/2 hour appointments.
Registration starts October 3rd.
October 24 is a free meal and the workshop is: Medication Awareness
with Jamie Flynn, Pharmacist/Owner of the Medicine Shop.
Registration on Oct 14th.
Call Deborah Marriott at ext. 102 or email dmarriott@frcns.com.

Parenting Journey Program
The Parenting Journey Program is a home visitation program
that provides support for families experiencing challenges
and life stressors. The Parenting Journey staff members are
flexible to work around your schedule and can meet you at
home to provide a variety of supports to youth up to the age
of 19 years old.

SERVICES
technology lending program (Mifi, ipads, Chromebooks)
phone/Wi-Fi onsite
food /emergency basic needs Emergency fund
MLA onsite monthly, Legal Aid monthly
Welcome Housing (housing help and subsidies) - Wednesdays

FOR OTHER PROGRAMS CHECK OUT
THE MONTHLY CALENDAR

The Fairview Resource Centre
Providing programs,
resources, and support to the community!
6 Titus Street Halifax, NS, B3N 2Y7 - 902.443.9569
info@frcns.com
www.frcns.com

Who’s Who
Executive Director: Natalie Brown
MSW, RSW Ext. 101

Program Manager: Deborah Marriott
Ext. 102

Community Resource Worker: Ruth Power-Byrne
Ext. 103

Family Ed. Coordinator: Naime Mert BA, B.ED.
Ext 104

Parenting Journey Staff:
Adrienne Garagan | ECE | 902-809-5882
Sherry Atkins | BA, A.Ed. | 902-818-0034
Early Childhood Educators:
Deborah Odell | BCS, ECE. Ext. 106
Admin.Asst: Eman Almouna | Ext. 108
Support Staff:
Madi Gebreyesus | BSc | Ext. 108
Community Partners:
Public Health, Community Health Team, MLA,
Legal Aid, Welcome Housing.

Centre Closures:
Reminder that when HRCE schools
are closed due to inclement weather,
the centre will be closed as well.

The Fairview Resource Centre

يوفر مركز موارد فيرفيو البرامج والموارد
والدعم للمجتمع!

 6شارع تيتوس هاليفاكس  ،نيو ساوث ويلز B3N 2Y7 ،
902.443.9569 info@frcns.com
www.frcns.com

من نكون

المدير التنفيذي :ناتالي براون
مدير البرنامج :ديبورا ماريوت | تحويلة١.٢ .
عامل الموارد المجتمعية :روث باور بيرن |
لتحويل االتصال ١.٣
منسق برامج العائالت  :نعيمة ميرت |
لتحويل االتصال ١.٤
طاقم برنامج رحلة األبوة واألمومة
شيري اتكينز | 902-818-0043
أدريانا جارجن | 902-809-5882
معلمة الطفولة المبكرة
ديبورا أوديل | BCS
لتحويل االتصال ١٠٦
مساعد إداري  :إيمان المونه
لتحويل االتصال ١٠٨
فريق الدعم  :مادي جبريسي
لتحويل االتصال ١٠٨
شركاء المجتمع
الصحة العامة  ،فريق الصحة المجتمعية MLA
المساعدة القانونية  ،اإلسكان الترحيبي

إغالق المركز

تذكير بأنه عند إغالق مدارس HRCE
بسبب سوء األحوال الجوية
سيتم إغالق المركز أيًض ا

مقهى المجتمع

يقام مقهى البالغين األسبوعي يوم األربعاء من الساعة  10صباحًا حتى الساعة
 11:30صباحًا ومن الساعة  1ظهرًا حتى الساعة  2:30ظهرًا .من أجل الحفاظ
عىل مجموعة صغيرة التسجيل المسبق مطلوب .يرجى االتصال بـ روث
للحصول عىل مزيد من المعلومات عىل الرقم الفرعي و أطلب 103
أو إرسال بريد إلكتروني rbyrne@frcns.com
نادي فيرفيو للمسنين الشهري

 13أكتوبر هي عيادة العناية بالقدم المجانية مع Helen Corbett، LPN
(ممرضة مرخصة )
عن طريق التسجيل فقط يبدأ التسجيل في  3أكتوبر.
 24أكتوبر وجبة مجانية و ورشة العمل هي :التوعية باألدوية مع
Jamie Flynn, Pharmacist/Owner of the Medicine Shop
عن طريق التسجيل فقط يبدأ التسجيل في  14أكتوبر.
اتصل بـ ديبورا عىل الرقم الفرعي وأضف  ١٠٢أو إرسال بريد إلكترونيdmarriott@frcns.com

وجبة للمجتمع شهرية

للتسجيل في الوجبات الشهرية الجاهزه تواصل مع روث بايرن عىل
rbyrne@frcns.com

برنامج رحلة األبوة واألمومة

هو برنامج زيارة منزلية يوفر الدعم للعائالت التي تواجه تحديات
وضغوطات حياتية .يتمتع أعضاء فريق البرنامج بالمرونة للعمل
وفقًا لجدولك الزمني ويمكنهم مقابلتك في المنزل لتقديم مجموعة
متنوعة من الدعم للشباب حتى عمر  19سنة

الخدمات

برنامج اإلقراض التكنولوجي ()Mifi, ipads, Chromebooks
هاتف \Wi-Fi
الغذاء  /االحتياجات األساسية الطارئة -صندوق الطوارئ
مساعدة قانونية شهرية  MLAعضو الجمعية التشريعية
ترحيب اإلسكان () MLAمساعدة التقديم عىل اإلسكان اإلربعاء

لمزيد من المعلومات انظر نشرتنا الشهرية

ساعات العمل
االثنين إىل الخميس من الساعة  8:30صباحًا إىل الساعة  4:30مساًء
الجمعة من الساعة  8:30صباحًا حتى الساعة  4:00مساًء.

مجموعة لعب للألطفال

هو برنامج للتعلم المبكر قائم عىل اللعب و المرح و بناء بيئة اجتماعية
و التعرف عىل عائالت مماثلة
يوم االثنين من الساعة  10إىل  11:30صباحًا
لمزيد من المعلومات اتصل بـ نعيمة عىل الرقم الفرعي وأطلب 104
أو إرسال بريد إلكتروني nemrt@frcns.com

مجموعة دعم الوالدين الجدد
مجموعة دعم اآلباء الجدد كل يوم جمعة من الساعة  9:30صباحًا حتى
الساعة  11:00صباحًا لآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال حتى  18شهرًا.

تسوق من تبرعاتنا

برنامجنا هو فرصة للإلستفادة من تبرعاتنا من المالبس والسلع المنزلية.
يوم األربعاء من الساعة  8:30صباحًا حتى الساعة  2:30ظهرًا ،عن طريق
حجز موعد فقط .
يرجى االتصال بـ نعيمة عىل الرقم الفرعي وأطلب 104
أو إرسال بريد إلكتروني nmert@frcns.com

تنمية المهارات

هل ترغب في المساعدة في النماذج أو سيرتك الذاتية أو التنقل
والبحث عن الموارد أو الدراسة للحصول عىل الجنسية أو البحث عن عمل
أو فرص التطوع أو أكثر .نحن نقدم مواعيد فردية شخصية  /هاتفية  /اونالين
لمزيد من المعلومات اتصل بـ روث عىل الرقم الفرعي وأطلب 103
أو إرسال بريد إلكتروني rbyrne@frcns.com

برنامج المتعلمين الصغار
هو برنامج تفاعلي قائم عىل اللعب والتعلم المبكر لألعمار من  24شهرًا فما
فوق .يجتمع األطفال و اآلباء للتعرف عىل العائالت اآلخرى للعب والتعلم
يوم الثالثاء والخميس من الساعة  10إىل  11:30صباحًا .لمزيد من
المعلومات ،يرجى االتصال بـ ديبورا عىل الرقم الفرعي وأطلب 106
أو إرسال بريد إلكترني dodell@frcns.com

