
خانه اشتراکی چه میباشد؟ 

خانه اشتراکی یک نوع خدمات مالی مسکونی CLBC است که کمک به بزرگساالن 
برای زندگی تا به حد کامل و مستقل ممکنه در جامعه داشته باشند. 

در خانه اشتراکی شخص )شخص بالغی که برای حمایتهای CLBC واجد شرایط می 
باشد( که نیاز به دریافت خدمات درخانه دارد و شخصی که این خدمات را فراهم 

میسازد با هم در یک خانه زندگی میکنند. در بعضی موارد این خدمات در منزل خود 
شخص میباشد ) خدمات- زندگی در خانه( و در بعضی موارد در خانه فراهم کننده 

خدمات میباشد. 

چه خدمات از خانه فراهم کننده آمده باشد و چه در خانه خود شخص باشد میبایستی 
برای افراد درگیر مثل خانه احساس شود. زمانی که خانه اشتراکی درمحل مسکونی 

ارائه کننده خدمات باشد، اشخاص میتوانند فضای خصوصی خود را داشته و به دلخواه 
خود آن را تزیین کنند. 

عملکرد خانه اشتراکی چگونه میباشد؟

 درترتیبات خانه اشتراکی به اشخاص فرصت باهم زندگی کردن و شریک شدن در 
بسیاری ازجنبه های زندگی را میدهد، در حین حال میتوانند زندگی جدا از یکدیگر را 

هم نگه دارند. در ترتیبات خانه اشتراکی فراهم کننده خانه اشتراکی مسئولیت ارائه 
حمایت و کمک بر اساس نیازهای خاص و اهداف فردی شخص را دارد. 

ترتیب دادن خانه اشتراکی برای اشخاص امکان زندگی به عنوان یک فرد بالغ همراه 
با جوابگویی به نیازهای روزمره آنها برحسب سطح استقاللی منطقی برای شخص آنها 

میباشد. 

خدمات مسکونی: خانه شراکتی
انجمن های زندگی در )BC (CLBC حمایت و خدمات به بزرگساالن واجد شرایط* و خانواده های آنان را فراهم می کنند. 

وجوه انواع خدمات )BC (CLBC مسکونی را میپردازد. خانه اشتراکی, خدمات حمایتی مسکونی میباشد که بسیاری از 
بزرگساالن واجد شرایط و خانواده ها انتخاب میکنند. CLBC طیف گستره ای از خط مشها ، دستورالعمل ها، استانداردها برای 

خانه اشتراکی در بر دارد. این برگه اطالعاتی پاسخگو برخی از سواالت متداول در مورد خانه اشتراکی که خانواده ها دارند 
میباشد. این برگه اطالعاتی همچنان پاسخگو برخی از سواالت متداول در مورد قوانین استخدامی ما میباشد. 

اطالعات برای خانواده

چه کسی این ترتیب خانه اشتراکی را نظارت میکند؟

CLBC با شبکه ای از فراهم کننده گان کیفیت باال برای ارائه به اشتراک گذاری خانه 
در سراسربریتیش کلمبیا همکاری میکند. خانه اشتراکی ممکن است از طریق آژانسها 

و یا مستقیم از طریق CLBC ارائه شود. انتظارات یکسان برای تصویب ارائه دهنده 
خدمات خانه اشتراکی و نظارت بر خدمات انجام میگردد چه CLBC و یا چه آژانس 

واجد شرایط محلی قرارداد برای خدمات ببندند. 

ما چگونه خانه اشتراکی مناسب را پیدا میکنیم؟

قدم اول تماس با تسهیل کننده محلی CLBC خود میباشد. ) وب سایت CLBC را 
برای نقشه و محل دفترها مالحظه فرمایید(. تسهیل کننده یک برنامه برای فراهم 

کردن اطالعات در مورد انتخاب خانه اشتراکی فراهم میکند. اغلب اوقات، فراهم کننده 
صحیح خانه اشتراکی ممکن است که عضو شبکه حمایتی انفرادی شخص باشد. در این 

مورد، کارکنان CLBC می توانند اطالعات مربوط به معیارهای مورد نیاز و مراحل 
را برای درخواست تبدیل شدن به ارائه دهنده خدمات خانه اشتراکی گذاری استفاده 

کنند. این صحبت می تواند در هر زمانی آغاز شود و بخش مهمی از ایجاد پشتیبانی از 
حق مسکونی به نیازهای منحصر به فرد عضو خانواده شما است.

www.communitylivingbc.ca 1-877-660-2522

*یک شخص بالغ CLBC واجد شرایط فرد 19 ساله دارد که واجد معیارهای واجد 
 CLBC شرایط شرح داده شده در واجد شرایط بودن برای دریافت حمایتی از خدمات

خط مشی میباشد.



آیا خانه اشتراکی سرویس جدیدی است؟

خیر، برنامه خانه اشتراکی جدید نیست. نام این ترتیب مسکونی ممکن است در طول 
سال ها ) مراقبت اختصاصی ، مراقبت از خانواده ، میزبان خدمات خانواده ، و غیره( 

تغییر می کند ، اما مدل داشتن یک فرد بالغ که نیاز به حمایت های مسکونی دارد و 
شخص حمایت دهنده که در همان خانه زندگی می کند از 1970s ثابت باقی مانده 

است. 

از کجا میتوانم اطالعات بیشتر دریافت کنم همانند: 

خانه کجا خواهد بود؟

چه کسان دیگری در خانه زندگی خواهند کرد؟

همسایگی چه خواهد بود؟ 

آیا اشخاص واجد شرایط دیگر CLBC در خانه زندگی خواهند کرد؟

 چه اشخاصی این خانه اشترکی را فراهم میکنند؟ آیا میتوانیم آنها را اول مالقات
 کنیم؟ 

اگر این تنظیم مناسب نباشد چه باید کرد ؟ 

اگر عضو خانواده من بخواهد که از آنجا برود چه باید کرد؟ 

خانواده ها سواالت مختلف در مورد موقعیت خود که CLBC و یا آژانس های خانه 
های اشتراکی خگذاری صفحه اصلی آژانس کار خواهد کرد با شما را به جواب داشته 

باشد برای فراهم ساختن خانه اشتراکی راه های مختلف بسیاری وجود دارند. 

در خانه اشتراکی توجه همیشه روی شخص ساکن میباشد که حمایت از آنها تامین 
شود. همانند هر حمایت و خدمت دیگر مهم است که افراد همکاری نماییند که تمام 
امکانات انتخابات کشف شوند و تمامی سواالت جواب داده شوند. اگر شما عالقه مند 

به یادگیری بیشتر در مورد به اشتراک گذاری خانه و یا سوالی در مورد وضعیت خود، 
CLBC لطفا با دفتر محلی

ثبوت خانه اشتراکی تا چه حد میباشد؟

روابط بین افراد خانه و ارائه دهندگان خدمات خانه اشتراکی اغلب برای چندین سال 
طول میکشد. همانند تمام زندگی های دیگر گاهی اوقات تغییراتی باید انجام گردد و 

بعضی اوقات مردم از محل مسکونی خود میروند. زمانی که این پیش بیایید CLBC یا 
آژانس خانه اشتراکی با شخص و شبکه تیم حمایتی او برای رفتن راحت به جای جدید 

همکاری میکنند. 

چگونه من می دانم اگر از عضو خانواده من امن است؟ 

اعضای دیگر خانواده و سایر کسانی که در شبکه حمایت  نقش مهمی برای خاطر 
اطمینان داشتن  از طریق داشتن  تماس و دیدار منظم در مورد امنیت شخص ایفا 

میکنند. ارائه دهندگان خدمات خانه اشتراکی به درگیری خانواده و دوستان در زندگی 
هر فردی خوش آمد میدارند. افراد و خانواده های آنها در فرآیند نهایی انتخاب از 

ارائه کننده خانه اشتراکی برای شرایط خود شرکت میکنند. پادمان های رسمی ، مانند 
مراحل تصویب خانه اشتراکی و نظارت بر دستورالعمل نیز برقرار خواهد شد. همه ارائه 

دهندگان خدمات به خانه اشتراکی باید از طریق یک فرایند مطالعه خانه تایید شوند. 

 CLBC تحویل داده میشود، یک کارمند CLBC وقتی  خانه اشتراکی تحت قرارداد با
مسئول نظارت بر تنظیم آن میباشد و خانه اشترکی را حداقل یک بار در سال بازدید 

میکند.

چه نوع حمایتی در ترتیبات خانه اشتراکی ارائه میشود؟ 

نوع و میزان ارائه حمایت واقعا بستگی به نیازهای خاص فرد ارائه حمایت افراد ، اعضای 

خانواده ، ارائه دهندگان خدمات و CLBC با با یکدیگر همکاری میکنند تا اطمینان 

حاصل شود که پشتیبانی ارائه شده جوابگوی نیازهای متغییرفرد میباشد. 

 برنامه خانه اشتراکی یک حمایت مسکونی فردی است که ایجاد رابطه با ارائه 
دهندگان مدام خدماتي به خانه اشتراکی که برای شناختن فرد و نیازهای منحصر به 

فرد آنها میایند. این برنامه می تواند به طیف حمایتی برای پاسخگویی به نیازها توسعه 
پیدا کند و احتماال بهترین انتخاب برای تهیه مسکن افراد با نیازهای پشتیبانی پیچیده 

میباشد. از ارائه دهنده دهندگان خدمات خانه اشتراکی گذاری انتظار می رود که نشانه 
دهنده مهارت ها و آموزش های مربوطه باشد. 

افرادی که این تنظیم مسکونی را انتخاب می کنند نیز ممکن است به خدمات دیگری 
از قبیل حمایت گنجاندن و مشغله ای هم دسترسی داشته باشند.

آوریل 2011

برای اطالعات بیشتر

 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بخانه اشتراکی، لطفا از
www.communitylivingbc.ca و به افراد و خانواده ها < خانه 
اشتراکی. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد برنامه ریزی ، شما می 

توانید اطالعات برای خانواده ها در جدول زیر برنامه ریزی و خط مشی 
های انتشارات< انتشارات < اطالعات برای خانواده ها پیدا کنید.

شما می توانید با CLBC بویسله تلفن رایگان د2522 -1-877-660 
تماس بگیرید.

 زندگی خوب داشتن

چیزهایی  مورد نیاز برای  زندگی خوب واقعا همان 
چیزهای میباشند  که  مردم را امن نگه میدارند: روابط 
گرم و خواستنی ، فرصت ها برای مشارکت ، و تسلط بر 

شرایط زندگی روزمره. به همین دلیل خانه اشتراکی باید 
با دقت برای هر فرد بر اساس اهداف و نیازهای خود را 

 توسعه داد شود. 


