اطالعاتی درباره زندگی اجتماعی بیسی
حمایتها و خدمات

خوش آمدید!

یافنت حمایتهای مناسب برای یک زندگی خوب میتواند توانفرسا باشد.
ما میخواهیم کمک کنیم.

1.877.660.2522
تلفن:
وبسایتwww.communitylivingbc.ca :

 CLBCکیست؟
 CLBCÅÅیعنی زندگی اجتماعی بریتیش کلمبیا.
ÅÅشروع به کار  CLBCبه کمک افراد و خانوادههایی
بود که با دولت همکاری میکردند تا سازمان
ویژهای به وجود بیاورند که به تأمین نیازهای خاص
افراد دارای معلولیتهای رشدی کمک کند.
ÅÅهدف کارکنان  CLBCاین است که به افراد
حتت پوشش خدمات بهتری ارائه کنند تا
بتوانند زندگی پربارتری داشته باشند.
 CLBCمیتواند به بزرگساالنی که مبتال به معلولیت
های رشدی یا طیف ناهنجاریهای جنینی ناشی از الکل یا
اوتیسم هستند و در اجنام کارهایی مانند مدیریت پول و یا
خرید کردن مشکل دارند ،کمک کند تا بتوانند برنامهریزی
کنند و با اجتماع خود ارتباط برقرار کنند CLBC .مدیریت
مالی و خرید کردن را به آنها یاد می دهد و به آنها اطالع
میدهد که چه خدماتی را می توانند دریافت کنند.

 CLBCچه کار میکند؟

 CLBCمیخواهد به شما
کمک کند تا زندگی پر معنا و
با امکاناتی ثمربخش از قبیل
یافنت شغل و حمایت برای زند
گی در اجتماع داشته باشید
و بتوانید دوست پیدا کنید و
هدیه رد و بدل منایید.

تلفن1.877.660.2522 :
وبسایتwww.communitylivingbc.ca :

 CLBCچگونه از افراد
دارای معلولیتهای رشدی
حمایت میکند؟
برای اینکه  CLBCبتواند به شما کمک کند تا حمایتها و
فرصتهای مناسب خود را پیدا کنید ،الزم است بداند که
شما کیستید ،از چه چیزی لذت میبرید و در زندگیتان چه
میخواهید.
با این توضیح CLBC ،میتواند:
ÅÅبه شما در برقراری ارتباط با اجتماع خودتان کمک کند.
ÅÅبه شما در دسترسی به خدمات  CLBCکمک کند.

چه کسانی میتوانند خدمات
 CLBCرا دریافت کنند؟
شما میتوانید خدماتی که توسط  CLBCتأمین مالی میشوند
را دریافت کنید ،اگر:
 19ÅÅسال یا بیشتر سن داشته و دارای یک معلولیت رشدی
باشید که قبل از  18سالگی شما شروع شده باشد.
ÅÅیا  19سال یا بیشتر سن داشته و مبتال به طیف ناهنجاریهای
جنینی ناشی از الکل یا طیف ناهنجاریهای اوتیسم
تشخیص داده شده باشید و اجنام کارهایی مانند مدیریت
پولهایتان یا خرید به تنهایی برایتان بسیار دشوار باشد.
 CLBCبرای تعیین افراد واجد شرایط دریافت حمایت CLBC
آزمونهای خاصی اجنام میدهد .کارمندی با عنوان تسهیلگر
در نزدیکترین دفتر  CLBCمیتواند اطالعات بیشتری درباره این
آزمونها در اختیار شما و
خانوادهتان بگذارد.
تلفن1.877.660.2522 :
وبسایتwww.communitylivingbc.ca :

نقش تسهیلگر  CLBCچیست؟
تسهیلگران  CLBCکسانی هستند که وقتی شما خواهان
کمک از  CLBCهستید آنها را مالقات میکنید .تسهیلگران
میتوانند به شما اطالعات و مشورت بدهند .آنها به نظرات
شما گوش میکنند و شما میتوانید به آنها بگویید که به
نظرتان چه کمکهایی مورد نیازتان است .آنها میتوانند به
شما کمک کنند تا مشکالت را حل کنید ،با اجتماع ارتباط
برقرار کنید و راههایی پیدا کنید که تواناییهای خود را در اختیار
جامعه بگذارید ،و همچنین اطالعاتی درباره دریافت حمایت و
خدمات  CLBCبه شما ارائه میکنند .یک تسهیلگر میتواند
به شما کمک کند تا دریابید که برای کدام خدمات مورد حمایت
مالی  CLBCمیتوانید درخواست بدهید.

 CLBCچه نوع حمایتها و خدماتی
را تأمین مالی میکند؟
 CLBCهزینه حمایتها و خدماتی را میپردازد که بزرگساالن
واجد شرایط و خانوادههای ایشان میتوانند به طور مستقیم
خریداری کرده یا از طریق خدمترسانان یا سازمانها به آنها
دسترسی پیدا کنند .در مورد هر دوی این گزینهها ،حمایتها
میتوانند شامل موارد زیر باشند:
فراگیری مهارتهای جدیدی که به شما در
رسیدن به اهدافتان کمک میکند.
حمایت برای کار یا سایر فعالیتها به گونهای
که بتوانید در اجتماع خود فعال باشید.
کمک برای زندگی در اجتماع.
برقراری متاس شما با حمایتها و خدمات ویژه.
دوستیابی و تبدیل شدن به عضوی از زندگی در
اجتماع خود.

تلفن1.877.660.2522 :
وبسایتwww.communitylivingbc.ca :

اقدام کنید







 .1درباره  CLBCاطالعات کسب کنید.
مراجعه به www.communitylivingbc.ca

 .2واجد شرایط بودن خود را بررسی کنید.

اطالعات واجد شرایط بودن را در وبسایت ما پیدا کنید،
به شماره  1.877.660.2522تلفن کنید یا با دفتر محلی
 CLBCخود متاس بگیرید.

 .3برای کارگاههای خوش آمدگویی  CLBCثبت نام کنید.

ارتباط برقرار کنید .بیاموزید .برنامه ریزی کنید .برای یافنت
یک کارگاه در نزدیکی خود ،با دفتر محلی  CLBCخود
متاس بگیرید.

 .4با تسهیلگر خود در  CLBCمالقات کنید.

وقتی واجد شرایط بودن شما تأیید شد ،یک تسهیلگر
مالقاتی را با شما ترتیب میدهد تا با شما آشنا شود.

اگر هر گونه پرسشی دارید یا میخواهید
اطالعات بیشتری کسب کنید:
با شماره رایگان
ما متاس بگیرید:

به وبسایت ما
مراجعه کنید:

برای ما ایمیل
بفرستید:

1.877.660.2522

www.communitylivingbc.ca

CLBCInfo@gov.bc.ca

به دفترهای ما مراجعه کنید:
7th Floor – Airport Square, 1200 West 73rd Avenue
Vancouver, British Columbia, Canada, V6P 6G5
www.facebook.com/CLBCStartwithHiandStayConnected
www.twitter.com/CLBC_Connect
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