
 اطالعات مربوط 
 BC به زندگی محلی در  

 حمایت ها و خدمات

خوش آمدید!
زندگی های خوب در محله های خوش استقبال. 



کارکرد CLBC چه میباشد؟

CLBC فعالیت برای ساختن محیطی که 
شما احساس امن و خوش آمدی داشته 

باشید میدارد. احساس امن و خوش آمد 
میتواند به معنای داشتن یک کار خوب 
، یک محل راحت و امن برای زندگی، و 

فرصت 
 پیدا کردن دوستان در محیطی که شما 

زندگی میکنید باشد.

CLBC چه میباشد؟

به معنای زندگی محلی در بریتیش کلمبیا میباشد   

  CLBC  بوسیله پولی که از وزارت توسعه اجتماعی دریافت میکند 

حمایت میشود.  

  CLBC توسط افراد و خانواده هایی گشایش پیدا کرد که می خواستند 

یک نهاد ویژه که به افراد ناتوان با نیازهای منحصر به فرد خود 

کمک کند. کمک به افراد معلول با نیازهای منحصر به فرد خود را 

}ut1 { اگر شما یک فرد بزرگسال ناتوان، و یا یک فرد بزرگسال با 

تشخیص جنینی اختالل طیف الکل و یا اختالل طیف اوتیسم میباشید 

و شما مشکل برای انجام کارهایی مثل مدیریت پول و خرید کردن 

دارید، CLBC میتواند به شما کمک کند که از زندگی خوبی لذت 

ببرید و به شما انتخاب های بیشتری برای کار، محل زندگی و فعالیت 

 های اجتماعی می دهد. 

     



دو راه برای گرفتن کمک از CLBC وجود دارد: 

شما میتوانید مستقیم از پولی که از CLBC دریافت میکنید برای خدمات 

بپردازید. 

 CLBC و یا شما می توانید حمایت از سازمان هایی که به طور مستقیم از 

دریافت پول میکنند برای ارائه خدمات به افراد و خانواده های آنها 

دریافت کنید. 

شما میتوانید کمک از CLBC بگیرید اگر: 

شما باالتر از 19 ساله باشید و ناتوانی توسعه ای شما قبل از سن 

18 سالگی شروع شده باشد. 

یا اگر شما باالی 19 هستید و تشخیص اختالل جنینی طیف الکل 

یا اختالل طیف اوتیسم داشته باشید، و اوقات بسیار سختی برای 

انجام کارها ی خود مانند خرید و مدیریت پول داشته باشید.

CLBC بوسیله آزمون های خاص برای تصمیم گیری برای اینکه چه 

کسی می تواند حمایت دریافت کند استفاده میکند. تسهیل کننده 

ها می توانند اطالعات بیشتری را به شما و خانواده خود را در 

مورد این آزمون ارائه دهند.
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چه کسی میتواند خدمات CLBC بگیرد؟   چگونه CLBC افراد با ناتوانی رشدی 
توسعه ای را حمایت میکند ؟
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چه نوع حمایت و خدمات CLBC فراهم 
میسازد؟

تسهیل کنند های CLBC افرادی هستند که شما مالقات 

میکنید زمانی که شما به دنبال خدمات از CLBC میباشید. 

تسهیل کننده ها به شما اطالعات و توصیه میدهند. آنها 

میتوانند به نگرانی های شما گوش دهند و یا شما میتوانید 

به آنها در مورد خدماتی که احتماال الزم دارید صحبت 

کنید. در ضمن آنها میتوانند به شما در مورد حل مسایل 

شما کمک کنند شما را به خدمات محلی وصل کنند، برنامه 

شخصی برای شما بنویسند و یا خدمات بگیرند. برنامنه 

شخصی معموال شامل خدمات CLBC و دیگر خدمات محله 

ای مانند کلوپ های اجتماعی، برنامه های تفریحی، کار، 

کارهای داوطلبی و سرگرمی ها میباشد. 

CLBC چه میباشد؟ نقش تسهیل کننده

آموزش مهارت های جدید برای رسیدن به اهداف خود   

حمایت از کار و یا فعالیت های دیگر که شما بتوانید در محله خود   

فعال باشید 

کمک برای زندگی در محله   

ارتباط بر قرار کردن با حمایت ها و خدمات ویژه  

پیدا کردن دوست و بودن بخشی از زندگی در جامعه خود   

 CLBC برای حمایت و خدمات به بزرگساالن واجد شرایط و خانواده 

 های آنها که به طور مستقیم می توانند خریداری کنند و یا دسترسی 

 به خدمات از طریق ارائه دهندگان خدمات و یا نهادها میگیرند 

پرداخت میکند. با هر انتخاب ، حمایت ها  شامل میشوند از:



 

CLBC کمک به ساخت جوامع محلی می کند که با شریک ساخنت اطالعات مورد نیاز 

افراد با ناتوانی به توسعه رشدی احساس تعلق پیدا کنند ، و چگونه آنها می توانند 

نقشی به عنوان بخشی از جوامع خود ایفا کنند . پروژه " شروع با سالم"  CLBC یک 

منونه از این است که ما چگونه محله ها را تشویق به خوش آمد دادن به متامی افراد 

میکنیم. شروع با سالم مردم را تشویق میکند که احساس امنیت به افراد با ناتوانی 

توسعه رشدی در محله زندگی خود از طریق رفتارهای کوچک مثل سالم گفنت داشته 

باشند.

 www.startwithhi.ca  

 اگر شما هر سوالی یا 
 اطالعات بیشتر احتیاج دارید: 

لطفا زنگ بزنید به تلفن رایگان ما:
1-877-660-2522

وب سایت ما را دیدار کنید در:
www.communitylivingbc.ca 

با CLBC در تماس باشید :

 ما را از طریق فیس بوک پیدا کنید در: 
www.facebook.com/CLBC.SelfAdvocates 

www.facebook.com/CLBC.Families 
www.facebook.com/StartwithHi

ما را در تویتر دنبال کنید:
@CLBC_Connect

Community Living  
British Columbia 

Airport Square – 7th Floor
1200 West 73rd Avenue

 Vancouver, British Columbia 
 Canada V6P 6G5 

دسامبر    

  CLBC برای ساخنت محله هایی که مردم می توانند احساس 
امنیت و خوش آمد داشته باشند چگونه کارهایی میکند؟ 
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