Binabati Ka ng Banff

Gabay sa
Baguhan

Pagbati mula
sa Banff!
Ang Banff ay isang matatag at malaking komunidad at may mahalagang papel ang mga baguhan
sa pagkamit ng ating tagumpay. Sa gabay na ito, makakukuha ka ng mga lokal na rekurso na
makatutulong sa iyong mamuhay nang matiwasay sa Banff.
Lahat ay tinatanggap sa Banff! Saan ka man galing o gaano katagal ka nang naninirahan dito,
narito kami para tulungan ka.
Alamin ang iba pang impormasyon tungkol sa lahat ng programa at serbisyo
mula sa Serbisyong Pangkomunidad ng Bayan ng Banff.
Saan pupunta:
Banff Town Hall, 110 Bear Street
403.762.1251
community.services@banff.ca
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Makatipid Gamit ang
Banff Access Card
•

Makakakuha ng mga diskuwento sa transportasyon, mga
programa sa serbisyong pangkomunidad, at mga produkto.

•

Libre sa mga residente ng Banff 18 taon pataas at sa
kanilang mga anak.

•

Makatatanggap ka ng Access Card kung 3 buwan ka
nang nakatira sa Banff o kung natutugunan mo ang mga
kwalipikasyon sa kita.

•

Alamin kung kwalipikado ka sa banff.ca/access.

Saan pupunta:
Town of Banff, Community Services,
110 Bear Street
403.762.1251

Trabaho
Paghahanap ng Trabaho

Naghahanap ng trabaho o bagong karera?
• Matutulungan ka ng Job Resource Centre na
makahanap ng bagong trabaho sa Banff.
• Nag-aral o nagsanay ka ba sa labas ng Canada?
• Matutulungan ka naming makumpirma ang
iyong mga kredensiyal para makahanap ka ng
propesyonal na trabaho.
• Libre ang mga serbisyong inaalok sa mga wikang
Ingles at Pranses.
Saan pupunta:
The Job Resource Centre,
304 Caribou Street, Second Floor
403.760.3311
jobresourcecentre.com

Mga Panuntunan sa Pagtatrabaho
May mga karapatan ang lahat ng
manggagawa sa Canada.

• May mga karapatan at responsibilidad ka bilang
empleyado.
• Alamin ang mga batas sa Alberta kaugnay sa:
» Minimum na sahod, mga araw ng pahinga,
leave sa trabaho, bakasyon, oras ng
trabaho, suweldo, kabataang manggagawa,
pagkatanggal sa trabaho, at iba pa.
Saan pupunta:
Employment Standards
Contact Centre
1.877.427.3731 (Toll Free)
alberta.ca/employmentstandards
Helpline ng mga Pansamantalang
Dayuhang Manggagawa
1.877.944.9955 (Toll Free)
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Buhay sa Komunidad
Mga Serbisyo sa Paninirahan
sa Bow Valley

Alamin ang mga serbisyo para sa mga
imigrante, nangibang-bayan, at live-in na
tagapag-alaga.

• Humiling na matulungan ka sa iyong mga
pangangailangan sa paninirahan at masagot ang
mga katanungan mo tungkol sa buhay sa Canada.
• Makipag-ugnayan sa mga social network,
serbisyong pangkomunidad, impormasyon, at
mga aktibidad sa Banff at sa Bow Valley.
• Lumahok sa mga workshop para sa muling
pagsasama ng pamilya, pagkamamamayan, pagaaral sa Canada, at marami pa!
Saan pupunta:
Settlement Services,
Town of Banff, 110 Bear Street
403.762.1144
settlement.programmer@banff.ca
banff.ca/settlement

Suporta sa mga Dayuhang
Manggagawa

• Humiling ng tulong tungkol sa mga usapin sa
trabaho at pamumuhay sa Banff at sa Bow Valley.
• Tulong sa pagkuha ng permit muli sa trabaho
at sa pag-aaplay para maging Permanenteng
Residente ng Canada.

Saan pupunta:
Foreign Worker Support,
Banff Town Hall, 110 Bear Street
403.763.1700
tfw@banff.ca
banff.ca/tfw

Mga Pampamilyang Aktibidad
Ang Banff ay bayang pampamilya.

• Ang Family Resource Network ay nagbibigay ng
suporta sa mga magulang at tagapag-alaga.

• Libreng hatid sa palaruan ng Family Connections
para sa mga magulang at mga anak nilang 0-5 taong
gulang.
Saan pupunta:
Family Resource Network, 101 Bear Street
403.762.1251
banff.ca/FamilyResourceNetwork

Libangan at Isports

Maaari kang lumahok sa mga kurso at
sumali sa isports at mga programang
panlibangan tulad ng yoga, unang lunas,
at mga panlabas na adventure.
• Para sa lahat ng edad ang mga kurso at
aktibidad.
• Libre ang ilang programa.
• Nagpapahiram kami ng mga kagamitan nang
libre: tennis, basketbol, putbol, badminton,
croquet, at marami pa.
Saan pupunta:
Town of Banff, 110 Bear Street
403.762.1251
banff.ca/classes

Bow Valley Canadian Tire Jumpstart
• Tinutulungan ng programang Jumpstart ang mga
bata mula sa mahihirap na pamilya na lumahok sa
mga organisadong isports at libangan.
• Sagot ng programa ang mga gastos sa rehistrasyon,
kagamitan, at transportasyon.
• Makatatanggap ng hanggang $250 para sa mga
gawaing panlibangan ng mga bata.
Kumpletuhin ang form ng aplikasyon sa:
banff.ca/861/Jumpstart-Bow-Valley

Libreng Isports
at Libangan

Lahat ng residente ng Banff ay puwedeng
lumahok nang libre sa mga sesyon sa
isports at libangan.
• Kabilang sa mga libreng aktibidad ang yoga,
pilates, soccer, pickleball, at marami pa.
• May mga limitadong spot.
• Kailangan ang patiunang rehistrasyon.
• Kailangang magbayad ng taunang
administratibong halaga na $10 ang mga
residenteng 18 taong gulang pataas.
Saan pupunta:
Town of Banff
banff.ca/register – look under
‘Free Sport & Recreation Programs’

Member
Johnson, Heather

Bow Valley KidSport
• Humiling ng tulong para mabayaran ang rehistrasyon
sa isports ng iyong anak.
• May mga grant na hanggang $500 bawat bata, kada
taon para sa mga batang wala pang 18 taong gulang.
1-888-227-2512 (Toll Free)
Mag-aplay sa kidsportcanada.ca/alberta/bow-valley
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Buhay sa Komunidad
Wika, Literasiya, at Pag-aaral

Maraming paraan para matutuhan ang
Ingles.
• Puwede mong piliin ang online, pag-aaral sa
bahay, o pag-aaral sa silid-aralan.
• Libre o mura lang ang mga programa.

Mga
• programa sa pagkatuto para sa lahat.
• Mga kasanayan sa pagbasa at pagsulat
(literasiya), mga kasanayan sa kompyuter,
at mga kasanayan sa paglutas ng problema
para matulungan ka sa araw-araw na buhay
at trabaho.
• Mga libre at murang programa at suporta para
sa mga mag-aaral na may edad.
• Makatanggap ng 50% diskuwento gamit ang
Banff Access o ang Canmore Affordable
Services card.
Saan pupunta:
Bow Valley Learning Council
403.762.8114
bowvalleylearning.ca

Basura at Pagreresiklo

May mga basurahang ligtas sa mga ligaw na
hayop at mga lagayan ng mga mareresiklong
materyal sa komunidad na maaari mong
pagtapunan ng basura.
• Magtapon ng basura kung kailangan at iresiklo at
i-compost ang lahat ng tinatanggap na materyal
para matulungan ang Banff na makamit ang zero
waste sa landfill sa taong 2050.
• May hiwalay na mga lagayan para sa mga patapong
pagkain, bote, at basura.
• Lapitin ng mga ligaw na hayop ang basura kaya
kung may nakita kang basurahan o lagayan ng mga
mareresiklong materyal, o kung may basura sa
tabi-tabi, tawagan ang emergency operations line
ng Banff, 403.762.1240. Kapag lampas na sa oras
ng opisina, pindutin ang 2 para sa on-call
na espesyalista.
Saan pupunta:
Hanapin ang mga lokasyon ng mga lagayan
at alamin kung paano mo paghihiwalayin
ang mga patapong materyal sa bahay:
BanffZeroWasteTrail.ca

Re-Use It Centre

Magpunta sa Re-Use It Centre at tumingin
ng mga bagay na kakailanganin mo.
Maraming libreng gamit na pambahay
para sa mga residenteng mangangailangan
nito.
• Kabilang ang mga gamit na aklat, laruan,
muwebles na walang palamuti, gamit sa kusina,
maliliit na kasangkapan, at mga panlabas
na kagamitan.
• Maaari ka ring maghatid ng mga gamit na hindi
mo na kailangan para mapakinabangan ng iba.
Saan pupunta:
Town of Banff Waste Transfer Site,
160 Hawk Avenue, sa Industrial District
banff.ca/ReUseItCentre
Libreng sundo para sa malalaking gamit
na hindi na kailangan ngunit maaari pang
magamit.
• Kabilang ang mga item na malalaking appliance,
muwebles, gulong, mga gamit sa bakuran,
at damit.

Makipag-ugnayan sa Komunidad

Alamin ang nangyayari sa Banff. Kilalanin ang
mga kapitbahay at lumahok sa komunidad.
Saan pupunta:
Ang Banff Community Calendar ay may detalye ng mga
okasyon, klase, workshop, isports, pampublikong pagtitipon,
at marami pa.
banff.ca/events
Alamin ang mga oportunidad sa pagboboluntaryo sa Banff,
makipagkaibigan at gumawa ng pagbabago.
banff.ca/volunteer
Ang Community Resource Directory ay may impormasyon
ng lahat ng serbisyo, organisasyon, at grupo sa Banff.
banff.ca/ResourceDirectory

• Mag-iskedyul ng libreng sundo online.
• Huwag mag-iiwan ng kahit ano sa tabi ng
mga basurahan at lagayan ng mga materyal na
mareresiklo.
Saan pupunta:
banff.ca/PickUp
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Affordability
$
Naghahanap ng impormasyon sa mga
abot-kayang programa at serbisyo?

• Ang Town of Banff ay nag-aalok ng pagpopondo,
tulong, at suporta para matiyak na nananatiling
aktibo at nakikilahok ang lahat ng mamamayan.
• Ang Bow Valley Affordability Guide ay
komprehensibong lokal na rekurso sa pagtitipid
ng pera sa Bow Valley.
• Regular na binabagpang listahan ng libre
o murang bagay na magagawa sa Banff.

• Hindi makakaapekto ang pag-akses sa pagkain
at mga serbisyong pantulong sa komunidad sa
iyong estado sa Canada o sa kakayahang magisponsor ng iba para sa imigrasyon.

Saan pupunta:
Town of Banff, 110 Bear Street
banff.ca/affordable

Murang Pagkain

Maraming lugar sa Banff na
mapagkukunan ng murang pagkain.
Banff Food Rescue
• Makakatanggap ka ng pagkaing tulad ng tinapay,
prutas, gulay, gatas, juice, at marami pa.
• Libre sa mga nangangailangan,
o sa pamamagitan ng donasyon.
Saan pupunta:
215 Banff Ave,
Lower Level Sundance Mall
Kumpletuhin ang form sa
banffcollective.com/food-rescue

Bow Valley Good Food Box

• Bumili ng sariwang prutas at gulay sa
napakababang halaga.

Community Table

at Tulong
sa Gastos sa
pamumuhay

$

• Pagsaluhan ang libre at masustansiyang pagkain
kasama ang mababait na kapitbahay.

• Pick up lang.

bowvalleygoodfoodbox.com

• Dalhin mo ang sarili mong reusable na bag o lagayan
ng pagkain para maiuwi ang pagkain.

Banff Food Bank

• Lingguhan, 12 - 1 p.m.

• Makakukuha ka ng isang kahon ng pagkain
hanggang 6 na beses sa isang taon, libre sa mga
nangangailangan.

Magpapatuloy kapag lumuwag ang mga restriksiyon
sa COVID-19. visit banff.ca/BanffLife for dates and times.

• Kailangan mong magpakita ng pagkakakilanlan.

BanffLIFE Pasta Night

• Dapat magtakda ng iskedyul ang mga indibidwal
at pamilya.

• May lingguhang $3 pagkaing pasta ang mga kabataan
edad 18-30 sa Banff.

Saan pupunta:
Banff Park Church
(back door), 455 Cougar Street

Saan pupunta:
101 Bear Street, Pioneer Room

403.762.1060

Magpapatuloy kapag lumuwag ang mga restriksiyon
sa COVID-19. visit banff.ca/BanffLife for dates and times.

banff.food.bank@gmail.com

Chili Night

Bow Valley Food Alliance

• Ikalugod ang libreng lingguhang chili dinner.

Tulong sa Pamamahala ng Iyong Pera
• Makakuha ng impormasyon tungkol sa pagbabangko,
kredit, at pamamahala ng mga utang.
• Alamin kung paano gumawa ng at sumunod sa badyet.
Para mag-book ng iskedyul:
403.762.1251
Mag-email sa community.services@banff.ca
Money Mentors Program
• Humingi ng tulong sa pamamahala ng pera, utang, kredit,
at pagreretiro.
• Lumahok sa mga online na klase sa edukasyong pinansiyal.
1.888.294.0076 (Toll Free)
moneymentors.ca/contact-us

Tulong Pinansiyal sa COVID-19

Alamin ang tungkol sa mga benepisyo at tulong
kaugnay sa COVID-19 na maaaring kwalipikado ka.
• Maaaring kwalipikado ka sa mga pinansiyal na benepisyo at
tulong dahil sa COVID-19:

• Tumutugon sa mga isyu kaugnay sa akses sa
abot-kaya, masustansiya, at sariwang pagkain
sa paraang koordinado.

Saan pupunta:
Banff Park Church, 455 Cougar Street

» Mga empleyado at mga indibidwal na may sariling
hanapbuhay.

• Impormasyon tungkol sa tulong sa pagkain para
sa mga residente ng Bow Valley.

Magpapatuloy kapag lumuwag ang mga restriksiyon
sa COVID-19. visit banff.ca/BanffLife for dates and times.

» Mga hindi makapagtrabaho dahil kailangang alagaan ang
mga anak na mas bata sa edad 12 o mga kapamilyang
nangangailangan ng pag-aasikaso.

• Interaktibong mapa ng komunidad para
mahanap ang iba’t ibang mapagkukunan
ng pagkain.
BVFA.ca

$

Matalinong Pag-manage ng Pera
Humingi ng tulong sa pamamahala ng pera,
utang at mga buwis.
Free Income Tax Preparation
• Magagamit ang mga serbisyo sa buong taon.

» Mga indibidwal na hindi makapagtrabaho dahil may
sakit o kailangang ibukod ang sarili dahil sa COVID-19
o may kondisyon sa kalusugan na nagpapadelikado sa
kanilang sitwasyon.
Saan pupunta:
banff.ca/CovidHelp

• Humingi ng libreng tulong sa pagsumite ng buwis sa
kita at mga balik na benepisyo.
Para malaman kung kwalipikado ka at para
sa iba pang impormasyon, bisitahin ang:
banff.ca/IncomeTax
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Pabahay
Patakarang Need-To-Reside

Naghahanap ng mauupahan o mabibiling
lugar sa Banff?

Paghahanap ng Mauupahang Lugar
Ilang bagay tungkol sa pangungupahan sa
Banff.

• Para makatira sa Banff, kailangan mong
magtrabaho sa Banff.

• Mula $600 hanggang $1500 kada buwan ang upa sa
isang kuwarto sa bahay na may ibang mga kasama.

• Tinitiyak ng patakarang ito na may pabahay para
sa mga nagtatrabaho sa komunidad.

• Mula $800 hanggang $4500 kada buwan ang upa sa
isang buong apartment.

Saan pupunta:
Town of Banff
banff.ca/housing

Mabibiling Murang Pabahay

Tulong sa abot-kayang pagmamay-ari
ng bahay.
• Makabibili ka ng lugar sa Banff sa bukas na
merkado o sa pamamagitan ng Housing
Corporation.
• Nagbebenta ang Banff Housing Corporation ng
abot-kayang price restricted at equity share na
pabahay.
• Kailangang matugunan mo ang ilang pamantayan
para makabili ng bahay sa Banff Housing
Corporation.
Saan pupunta:
Banff Housing Corporation,
547 Coyote Lane, Unit 2006
403.762.1115
banff.ca/BHC

• Hindi naglalabas ng patalastas ang ilang kasero.
Nagpapaupa sila sa mga taong kilala nila o
inirekomenda sa kanila. Kaya ipaalam sa mga
kaibigan na naghahanap ka ng mauupahan.
• Maghanap ng mga listahan ng paupahan online sa
Bow Valley Home Finders o sa Bow Valley Nest
Finders sa Facebook, Banff/Canmore Kijiji at mga
lokal na kompanya ng pangangasiwa ng propyedad.
• Ang Banff Housing Corporation ang isa sa mga
pinakamalaking nagbibigay ng abot-kayang paupa
sa bahay sa Banff.
• Kailangang matugunan mo ang ilang pamantayan
para makaupa sa Banff Housing Corporation.
Saan pupunta:
Town of Banff
banff.ca/housing

Murang Mauupahang Pabahay

Tulong sa paghahanap ng murang pabahay.
• Nag-aalok ang Banff YWCA ng pansamantala at permanenteng
abot-kayang pabahay sa mga nasa hustong gulang lang.
• Kailangang may permanente kang trabaho para makakuha
ng pabahay.
• Isasama ka sa wait list para sa pabahay na ito.

Saan pupunta:
Mag-aplay nang personal sa YWCA
Banff, 102 Spray Avenue
403.762.1115

Pabahay para sa Empleyado

Magtanong tungkol sa pabahay para
sa empleyado kapag naghahanap ka ng
trabaho.

ywcabanff.ca/programs-services/housing-services
o mag-email saresidenceco@ywcabanff.ca

• Kadalasang may kasama ka sa pabahay para sa
empleyado, at karamihan ay hindi tumatanggap
ng mga bata.

Mga Legal nga Karapatan ng mga
Nangungupahan

• Kadalasang ikinakaltas sa iyong sahod ang bayad
sa upa.

Alamin ang iyong mga karapatan.

• May mga karapatan at responsibilidad ka bilang
nangungupahan (tenant).

Saan pupunta:
Job Resource Center Staff Housing Guide
jobresourcecentre.com

Saan pupunta:
Laws for Landlords
and Tenants in Alberta
landlord/tenant.org

Emergency Shelter

Bow Valley Women’s Emergency Shelter
• Nagbibigay ng ligtas na espasyo para sa mga
indibidwal at pamilyang umiiwas sa domestiko
o seksuwal na karahasan sa rehiyon ng
Bow Valley.
Tumawag sa 403.760.3200 o sa 403.762.3560 kapag
sarado na ang opisina.
Bow Valley Homeless to Housing Coalition
(H2HC)
• Makatutulong sa iyo kung wala kang mahanap na
matitirahan.
Tumawag sa 403.760.3200
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Ka
lusugan
Kalusugan
Segurong Pangkalusugan

Alberta Health Care Insurance Plan (AHCIP)
Tinitiyak ng Alberta Health Care
Insurance Plan (AHCIP) na rehistrado
ka at makatatanggap ng mga serbisyong
pangkalusugan!

• Kailangang magrehistro sa AHCIP ang mga bago o
bumabalik na residente ng Alberta para hindi ka na
magbayad sa ospital o sa serbisyo ng mga doktor.
• Sa pagrerehistro, kailangan mong magbigay ng
patunay ng:
» Pagkakakilanlan (photo ID mula sa pamahalaan).
» Istatus sa Canada (pasaporte, sertipiko ng
kapanganakan, permanenteng paninirahan,
permit sa trabaho).
» Paninirahan sa Alberta (liham mula sa employer,
kasunduan sa pangmatagalang upa, kontrata sa
trabaho).
• Ipakita mo ang iyong Alberta Health Care Card at
larawan ng pagkakakilanlan kapag may nakita kang
propesyonal sa kalusugan.
Saan pupunta:
The Banff Registry, 103, 211 Bear Street
403.762.2177
thebanffregistry.com

Dagdag na Seguro sa Kalusugan
Hindi sakop ng AHCIP ang lahat ng serbisyto.
• Hindi sakop ng AHCIP ang mga preskripsiyon at
sekondaryong serbisyo sa kalusugan (dentista,
optometrista, pisyoterapista, atbp.).

• Magtanong sa AHCIP kung kwalipikado ka sa mga
programa sa benepisyong pangkalusugang ito:
» Mga programa sa benepisyong pangkalusugan para
sa may mababang kita para sa mga bata at nasa
hustong gulang.
» Mga benepisyo at programa para sa mga nakatatanda.
» Mga benepisyo, kagamitan, at suplay ng Alberta Aids
and Daily Living.

Impormasyong Pangkalusugan
Kaugnay sa COVID-19
Community Health Centre

Maraming serbisyong pangkalusugan
sa Banff.
• Kabilang sa mga libreng serbisyo na sagot ng
Alberta Health sa Community Health Centre
ang:
» Pagbabakuna (para protektahan ka laban
sa mga sakit).
» Mga serbisyong pangkalusugan sa
paglalakbay.
» Healthy Child Services (pagbabakuna at
edukasyong pangkalusugan para sa mga
magulang).

Saan pupunta:

» Healthy Moms Healthy Babies.

alberta.ca/ahcip.aspx

» Pagpapayo sa nutrisyon.

Karagdagang seguro para sa karagdagang at
di-inaasahang gastos.
• Nagbibigay ang Alberta Blue Cross ng mga serbisyo para
sa mga Albertan sa paraang di-kumikita para sa pinansiyal
na proteksiyonat pansariling kagalingan.
• Pumili ng seguro para sa bawat uri ng benepisyo sa
kalusugan, kabilang ang mga preskripsiyon na gamot,
pangangalaga ng ngipin, pangangalaga ng paningin,
nais na akomodasyon sa ospital, emerhensiyang
medikal sa paglalakbay, ambulansiya, home nursing at
chiropractor, gayundin ang life insurance at pangmadalian
o pangmatagalang coverage ng kapansanan para sa mga
indibidwal, pamilya, at nakatatanda.

» Mga serbisyo sa pagpapasuso ng sanggol.
» Mga klinikang pangdiyabetes.
» Pagpapayo sa kalusugang pangkaisipan.
Saan pupunta:
Banff Community Health Centre,
300 Lynx Street
403.762.2990
albertahealthservices.ca

Alamin kung paano
mapoprotektahan ang sarili at ang
iba mula sa COVID-19 at ano ang
gagawin kung na-expose ka.
• Pag-assess at pagsusuri para sa
COVID-19.
• Mga kasalukuyang restriksiyon sa
pampublikong kalusugan.
• Bakuna sa COVID-19.

• Tulong sa espasyo para sa pagbubukod.
• Mga benepisyo sa pagkakasakit.
banff.ca/CovidHelp

Maghanap ng Doktor

Maghanap ng doktor sa Banff
sa pamamagitan ng Bow Valley
Primary Care Network.
• Kakailanganin mo ang iyong Alberta
Health Care card/numero para
makapagtakda ng iskedyul.
Saan pupunta:
Banff Bow Valley Primary Care
Network,
205, 111 Banff Avenue
403.985.7670
bowvalleypcn.ca

Saan pupunta:
ab.bluecross.ca
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Ka
lusugan
Kalusugan
Kalusugang Pangkaisipan at
Adiksiyon

Mabilis kang makakahingi ng tulong para
sa kalusugang pangkaisipan at adiksiyon.
Kailangan na ngayon ng tulong?
• May mga AGARAN na pangangalaga at
pagpapayo para sa kalusugang pangkaisipan.
Hindi kailangang magtakda ng iskedyul.
• Nakaantabay ang mga tagapayo 2 - 9 p.m.
araw-araw.
Saan pupunta:
Banff Mineral Springs Hospital,
305 Lynx Street
403.762.2222
Helpline para sa Kalusugang Pangkaisipan
at Adiksiyon
May nakaantabay na suporta sa kalusugang
pangkaisipan buong araw kahit pagkatapos ng
regular na oras ng opisina:
1.877.303.2642 (Toll Free)
24 Oras na Crisis Line ng Distress Centre

Magtakda ng iskedyul para sa di-agarang
tulong.

• Kailangan ng iskedyul para sa DI-AGARANG
pagpapayo para sa kalusugang pangkaisipan.
• Ang pagpapayo ay para sa mga indibidwal, grupo,
kabataan, o pamilya.
• Humingi ng tulong para sa depresyon, pagkabalisa,
pagkagumon sa alkohol at droga, at pagsusugal.
Lunes - Biyernes, 8:15 a.m. - 4:30 p.m.
Saan pupunta:
Bow Valley Mental Health
and Addiction Services, Suite 101,
743 Railway Avenue, Canmore
Kailangan ng iskedyul para sa pagpapayo
kaugnay sa kalusugang pangkaisipan at adiksiyon:
403.678.4696

Pang-aabusong Seksuwal

Ang pang-aabusong seksuwal ay ang
di-ginustong seksuwal na akto o gawi
na ipinilit sa isang tao nang walang
pahintulot niya. Maraming mahihingan ng
tulong sa Banff kung nangyari ito sa iyo.
• Nangyayari ang pang-aabusong seksuwal sa ano
mang relasyon, tulad ng sa mag-asawa.
• Maaaring maging biktima ng pang-aabuso o
karahasan ang parehong lalaki at babae.

Bow Valley Victim Services

• Hindi mo kasalanan kung inabuso ka.

403.760.0197 (Day)
403.762.2226 (Night)

• Hindi ka nag-iisa. Marami kang mahihingan ng
tulong.

bowvalleyvictimservices.org

Saan pupunta:
Banff YWCA

Banff Mineral Springs Hospital,
305 Lynx Street

403.762.3200 Monday - Friday, 9 a.m. - 5 p.m.
403.762.3560 After 5 p.m.

403.762.2222 (24 Hours)

ywcabanff.ca/programs-services/get-help-now
Bow Valley Harmony Project

albertahealthservices.ca/findhealth/facility.aspx?id=1772
Banff RCMP (Police), 335 Lynx Street
911 (Urgent 24 Hour Emergencies)

403.760.3200

403.762.2226 (Non-Urgent 24 Hours)

Mag-email sa support@ywcabanff.ca

rcmp-grc.gc.ca

1.888.787.2880 (Toll Free)
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The Fenlands
Dalawang arena, isang curling rink, concourse,
snack bar, tindahang pang-hockey, rentahan ng
skate, estasyon ng pagkukumpuni ng bisikleta,
at mga silid-pulungan. 100 Norquay Road,
403.762.1235 banff.ca/fenlands
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Banff Recreation Grounds
Natural at adventure na palaruan, piknikan,
barbekyuhan, palaruan ng skateboard, lugar
na pang-isports, ball diamonds, tennis, at mga
basketbolan. 403.762.1251 banff.ca/RecGrounds
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Rotary Park and Playground
(Edad 2 – 5) Kabilang ang Play Box na may mga
laruang pambata at pangmatanda.
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Birch Avenue Playground
(Edad 2 – 12)
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Post Office
204 Buffalo Street
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Park Avenue Playground
(Edad 2 – 12)
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Middle Springs Playground
(Edad 2 – 10) Kabilang ang Play Box na may mga
laruang pambata at pangmatanda.
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Banff Public Library
(ibabang palapag)
May libreng akses sa kompiyuter, wifi, mga digital
at nakaimprentang koleksiyon, mga aktibidad, at
libangan Equipment Lending Programa.
101 Bear Street, banfflibrary.ab.ca
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Banff Community High School
330 Banff Avenue, 403.762.4411
bchs.crps.ca

Jasper Way Playground
(Edad 5 – 10)
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Central Park and Playground
Bow River Trail, piknikan, natural at adventure
na palaruan, ang Louis Trono Gazebo, mga
pampublikong banyo, kuhanan ng maiinom na
tubig, at estasyon ng pagkukumpuni ng bisikleta. .
403.762.1235 banff.ca/833/Central-Park

Banff Elementary School
325 Squirrel Street, 403.762.4465
bes.crps.ca

District Key
Downtown
Uptown
Tunnel Mountain
Banff Centre
Cave and Basin
Sulpher Mountain
Banff Springs

101 Bear Street (itaas na palapag)
Drop-in na programa sa libangan, mga event,
BanffLIFE Pasta Night, Family Resource Network,
at marami pa.
The Banff Seniors Society (itaas na palapag)
Mga sosyal na aktibidad at mga oportunidad sa
paglilibangpara sa komunidad ng 55+.
banff.ca/220/Banff-Seniors-Society
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Registry Office
211 Bear Street, Bison Courtyard
thebanffregistry.com
Banff Town Hall
Mga nawala at nahanap, Municipal
Enforcement, Settlement Services, Banff
Access Program, rehistrasyon sa paglilibang,
mga lisensiya para sa mga alagang hayop, at
marami pa. 110 Bear Street, banff.ca
Banff Mineral Springs Hospital and
Community Health Centre
301 Lynx Street, albertahealthservices.ca/
findhealth/facility.aspx?id=1772
Banff Canmore Community
Foundation
214 Banff Avenue, banffcanmorecf.org
Roam Public Transit Customer
Service Centre
221 Beaver Street, roamtransit.com
Banff Canoe Docks
Banff Food Rescue
215 Banff Avenue, Lower Level,
banfffoodrescue.ca
Parks Canada Visitor Centre
224 Banff Avenue, 403.762.8421
Job Resource Centre
304 Caribou Street, Second Floor
jobresourcecentre.com
Banff RCMP (Police)
335 Lynx Street, 403.762.2226
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Bukas ang Mahahalagang Serbisyo 24 Oras kada Araw

Tumawag sa 211 Alberta
Maghanap ng mga mahahalagang
serbisyo para sa ano mang isyung
mangangailangan ng tulong.

Nasa mahigit 170 iba’t ibang wika.
Para sa mga Emerhensiya
Tumawag sa 911
O magtungo sa pinakamalapit na
departamento ng emerhensiya.

Banff RCMP (Pulis)
Tumawag sa 403.762.2226

Health Link, Alberta Health Services
Tumawag sa 811
Payong pangkalusugan sa mahigit 200 wika.
Para sa 24 Oras na Crisis Line ng
Distress CentreTumawag sa
1.888.787.2880

Tama ang impormasyon sa gabay na ito hanggang April 2021.
Para sa kasalukuyang impormasyon, mangyaring bumisita sa NewToBanff.ca

