
برای دریافت خدمات CLBC عضو خانواده شما میبایستی 19 ساله و یا بیشتر 
باشد ولی میتوانند برای مشمولیت به مزایا از بعد از تولد 16 سالگی تقاضا کنند.

چه کسی میتواند واجد شرایط به مزایا ی CLBC باشد؟

CLBC حمایت از اشخاص بالغ ناتوان را مهیا میسازد.��

CLBC برنامه حمایتی شخصی )CLBC( برای اشخاص بالغی که هر دو ��
محدودیتهای قابل تشخیص در کارهای تطبیقی و یا به ناهنجاری نوزادی طیفی الکلی 

)FASD( و یا به ناهنجاری طیفی اوتیسم )ISD( که رسما به اسم ناهنجاری توسعه 
رشدی نامیده میشود داشته باشند.(

CLBC دو مجموعه ضوابط برای مشمولیت به مزایا دارد. برای واجد شرایط بودن یک 
شخص بایستی 19 ساله یا بزرگتر باشد و باید تمامی ضوابط را برای ناتوانی توسعه 

رشدی و یا برنامه حمایتی شخصی را داشته باشد.

چگونه CLBC واجد شرایطی را معیین میسازد.

عضو خانواده شما باید مدارک بخصوصی داشته باشد, مثل ارزیابی حرفه ای که نشانگر 
مشمولیت تحت ضوابط CLBC را داشته باشد. CLBC ارزیابی کتبی تکمیل شده را 
بوسیله متخصصین تایید شده مشخصی برای هریک از ارزیابی متقاوت قبول میکند.

 تسهیل کنندهگان CLBC مسئول تایید واجد شرایطی میباشند. آنها تصمییم گیری 
خود را بر حسب اطالعاتی که در ارزیابی کتبی و مدارک مهیا شده فراهم ساختید بنا 

میکنند.

یک تسهیل کننده میتواند متخصص تایید شده که میتوانند ارزیابی های مشخص را 
تکمیل کنند برای شما با جزییات مهیا نماید. تهسیل کننده همچنان میتواند هر سوالی 

 را که در مورد واجد شرایط بودن دارید جواب بدهد. 

واجد شرایطی
زندگی محلی در بریتیش کلمبیا )CLBC( حمایت خدماتی به بزرگساالن واجد شرایط و خانواده های آنان فراهم می کند. 
CLBC قوانین واجد شرایطی دارد که کمک به مردم برای درک معیارهای واجد شرایط بودن وهمچنان به کارمندان این 

سازمان کمک میکند که تصمیم های یکنواخت و عادالنه برای واجد شرایط کردن بگیرند. این برگه اطالعاتی پاسخ گوی 
برخی از سواالت متداول در مورد قوانین ما درباره واجد شرایط بودن میباشد.

اطالعات برای خانواده ها

ضوابط واجد شرایط بودنچه 

ناتوانی توسعه رشدی
یک بزرگسال دارای:

اختالل قابل توجه عملکرد ذهنی��
 اختالل قابل توجه عملکرد انطباقی��
 این محدودیت ها باید قبل از سن 18 سالگی آغاز شده ��

باشند

برنامه حمایت شخصی
 بزرگسالی که 

ناتوانی توسعه رشدی ندارد ، اما دارای :
  محدودیت قابل توجهی در عملکرد��

  تطبیقی  ، 

      و یا
�� )FASD( تشخیص جنینی اختالل طیفی الکل  

     یا

 تشخیص اختالل طیف اوتیسم )ASD به طور رسمی به ��
 عنوان اختالل فراگیر رشدی نامیده می شود( 

 )ASD اختالل طیفی یا 
www.communitylivingbc.ca 1-877-660-2522



بسیار مهم است که آغازمراحل زودتر شروع شود.

چگونه مطلع نتیجه تصمیم گیری بر واجد شرایطی میشوم؟

 CLBC پس ازاینکه تصمیم گیری ساخته شده است، شما نامه ای از یک تسهیل کننده
دریافت میکنید که به شما اطالع میرساند چنانچه عضو خانواده شما برای خدمات 

CLBC بزرگساالن واجد شرایط میباشد.

چه اتفاقی می افتد بعد ازتایید واجد شرایط بودن ؟

تسهیل کننده CLBC با شما و عضو خانواده شما برای صحبت در مورد گام های بعدی، 
جدول زمانی و امکانات آینده ای تماس میگیرد. تسهیل کننده نیز اطالعات مربوط به 
درخواست های خدماتی را درج میکند. اطالعات در مورد فرآیندهای CLBC و قوانین 

مربوطه به شما داده خواهد شد.

آیا می توانم درخواست CLBC از خارج ازBC انجام دهم؟

بله، اما شما باید همین روند را دنبال و ارائه همان اسناد را به عنوان یک فرد در 
 BC از خارج از CLBC انجام دهید. در حالی که شما می توانید برای حمایت BC

درخواست کنید شما نمی توانید خدمات بودجه شده CLBC را دریافت کنید تا زمانی 
که شما در واقع درBC برای زندگی کردن بروید. 

این فقط یک صفحه اطالعاتی میباشد. لطفا به جزئیات بیشتر به قوانین خاص واجد 
شرایط بودن برای گرفتن حمایت و خدمات CLBC مراجعه فرمایید. این قوانین را می 

توان در }www.communitylivingbc.ca ut2{ تحت قوانین و انتشارات < قوانین 
مطالعه کرد.

مدارکی برای واجد شرایط بودن برای افراد دارای ناتوانی در توسعه رشدی 
مورد نیازاست؟

عضو خانواده شما احتیاج به ارزیابی تکمیل شده توسط متخصص تایید شده که به 
وضوح ضوابط "تشخیصی برای عقب ماندگی ذهنی" را که در DSM-IV-TR ذکر شده 

است پاسخگو باشد.

 A فرستاده شود اگر چنانچه قسمت CLBC همچنان ممکن است که خالصه ارزیابی
فرم بوسیله متخصصین تایید شده کامل شده باشد.

 )PSI( چگونه مدارکی برای واجد شرایط بودن برای برنامه حمایتی شخصی
خواسته میشود؟

عضو خانواده شما الزم خواهد داشت:

فرم خالصه CLBS که بوسیله یک متخصص تایید شده پر شود و  �

یک گزارش عملکرد تطبیقی   تکمیل شده توسط متخصص تایید شده که بیانگو فرد  �
دارای محدودیتهای عمده در عملکرد انطباقی میباشد. CLBC یکی از سه ابزارهای 

ارزیابی برای گزارش عملکرد تطبیقی را می پذیرد. گزارش ارزیابی باید نشان دهد که 
کدام ابزار سنجشی استفاده شده، و یا 

A.  ارزیابی تشخیص FASD را تایید میکند که بوسیله تایید متخصص شده تکمیل شده 
باشد یا 

B.  ارزیابی تشخیص ASD که توسط متخصص تایید شده تکمیل شده باشد.

چگونه می توانم درخواست CLBC حمایت از اشخاص بالغ برای کودک خود 
که هنوزبه سن قانونی نرسیده است بنمایم؟

�CLBC مدارک نوجوان شما را پس از 16 سالگی مورد بررسی قرار میدهد.
CLBC خواهان تایید کردن بالفاصه واجد شرایط بودن کودک شما پس از 16 سالگی 

میباشد. مهم است که شروع مراحل را زود انجام دهید. اگر فرزند شما دسترسی به 
وزارت خدمات توسعه حمایتی کودکان و خانواده شما دارد ممکن است از کارمند 

MCFD برای برنامه ریزی انتقال و اخذ مدارک مورد نیاز ارزیابی تقاضای کمک کنید.

برای دانستن اینکه آیا عضو خانواده من واجد شرایط برای خدمات بزرگساالن 
CLBC میباشد چه مدت طول خواهد کشید؟

هنگامی که تمام مدارک الزم ارسال شده است، تسهیل کننده CLBC اسناد را بررسی 
کرده و با شما در بابت واجد شرایط بودن و یا چنانچه اطالعات دیگری نیاز است 

صحبت میکند.

گاهی اوقات، همه مدارک مورد نیاز فوری ارسال نمیشوند و یا اینکه مدارک و اسناد 
ارزیابی واجد شرایط بودن فرد برای CLBS واضح نیست. ممکن است چندین هفته 

یا   حتی چندین ماه برای گرفتن تمام مدارک الزمه برای CLBC طول بکشد بنابراین 

چگونه میشود برای CLBC درخواست کرد؟

 .CLBC برای بزرگساالن، شروع روند درخواست از طریق تماس تلفنی با
تلفن رایگان: 1-877-660-2522

برای جوانان که در حال حاضر دسترسی به وزارت حمایت کودکان و 
توسعه خانواده )MCFD( دارند، قدم اول شما این است که تماس با 

کارمند MCFD برای کمک به انتقال بگیرید.

برای افراد بزرگسال ، قدم اول برای شما و یا عضو خانواده خود تماس 
با تسهیل کننده CLBC که می تواند به شما بگوید در مورد:

مدارک الزمه��
 متخصص تایید شده که مدارک مورد نیاز را تکمیل کند ، ارزیابی و ��

تشخیص بدهد.
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