
اطالعاتیدربارهزندگیاجتماعیبیسی
حمایت ها و خدمات

خوش آمدید!
یافنت حمایت های مناسب برای یک زندگی خوب می تواند توانفرسا باشد.

ما می خواهیم کمک کنیم.

تلفن:
وبسایت:  

1.877.660.2522
www.communitylivingbc.ca



CLBCکیست؟

Å .یعنی زندگی اجتماعی بریتیش کلمبیا CLBC

Å  به کمک افراد و خانواده هایی CLBC شروع به کار
بود که با دولت همکاری می کردند تا سازمان 

ویژه ای به وجود بیاورند که به تأمین نیازهای خاص 
افراد دارای معلولیت های رشدی کمک کند.

Å  این است که به افراد CLBC هدف کارکنان
حتت پوشش خدمات بهتری ارائه کنند تا 

بتوانند زندگی پربارتری داشته باشند.

CLBC می تواند 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 برنامه ریزی 
کنند و با اجتماع خود ارتباط برقرار کنند. CLBC مدیریت 
مالی و خرید کردن را به آنها یاد می دهد و به آن ها اطالع 

می دهد که چه خدماتی را می توانند دریافت کنند.



CLBC می خواهد 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. 

CLBCچهکارمیکند؟

تلفن: 1.877.660.2522
www.communitylivingbc.ca :وبسایت



CLBCچگونهازافراد
دارایمعلولیتهایرشدی

حمایتمیکند؟

برای اینکه CLBC بتواند به شما کمک کند تا حمایت ها و 
فرصت های مناسب خود را پیدا کنید، الزم است بداند که 

شما کیستید، از چه چیزی لذت می برید و در زندگی تان چه 
 می خواهید. 

با این توضیح، CLBC می تواند:

Å .به شما در برقراری ارتباط با اجتماع خودتان کمک کند

Å .کمک کند CLBC به شما در دسترسی به خدمات



چهکسانیمیتوانندخدمات
CLBCرادریافتکنند؟

شما می توانید خدماتی که توسط CLBC تأمین مالی می شوند 
را دریافت کنید، اگر:

Å  19 سال یا بیشتر سن داشته و دارای یک معلولیت رشدی
باشید که قبل از 18 سالگی شما شروع شده باشد.

Å  یا 19 سال یا بیشتر سن داشته و مبتال به طیف ناهنجاری های
جنینی ناشی از الکل یا طیف ناهنجاری های اوتیسم 

تشخیص داده شده باشید و اجنام کارهایی مانند مدیریت 
پول هایتان یا خرید به تنهایی برایتان بسیار دشوار باشد.

 CLBC برای تعیین افراد واجد شرایط دریافت حمایت CLBC
آزمون های خاصی اجنام می دهد. کارمندی با عنوان تسهیل گر 

در نزدیک ترین دفتر CLBC می تواند اطالعات بیشتری درباره این 
 آزمونها در اختیار شما و 

تلفن: 1.877.660.2522خانواده تان بگذارد.
www.communitylivingbc.ca :وبسایت



نقشتسهیلگرCLBCچیست؟

تسهیل گران CLBC کسانی هستند که وقتی شما خواهان 
کمک از CLBC هستید آنها را مالقات می کنید. تسهیل گران 

می توانند به شما اطالعات و مشورت بدهند. آنها به نظرات 
شما گوش می کنند و شما می توانید به آن ها بگویید که به 
نظرتان چه کمکهایی  مورد نیازتان است. آنها می توانند به 

شما کمک کنند تا مشکالت را حل کنید، با اجتماع ارتباط 
برقرار کنید و راه هایی پیدا کنید که توانایی های خود را در اختیار 

جامعه بگذارید، و همچنین اطالعاتی درباره دریافت حمایت و 
خدمات CLBC به شما ارائه می کنند. یک تسهیل گر می تواند 

به شما کمک کند تا دریابید که برای کدام خدمات مورد حمایت 
مالی CLBC می توانید درخواست بدهید.



CLBCچهنوعحمایتهاوخدماتی
راتأمینمالیمیکند؟

CLBC هزینه حمایت ها و خدماتی را می پردازد که بزرگساالن 
واجد شرایط و خانواده های ایشان می توانند به طور مستقیم 

خریداری کرده یا از طریق خدمت رسانان یا سازمانها به آنها 
دسترسی پیدا کنند. در مورد هر دوی این گزینه ها، حمایت ها 

می توانند شامل موارد زیر باشند:

فراگیری مهارت های جدیدی که به شما در 
رسیدن به اهدافتان کمک می کند.

حمایت برای کار یا سایر فعالیت ها به گونه ای 
که بتوانید در اجتماع خود فعال باشید.

کمک برای زندگی در اجتماع.

برقراری متاس شما با حمایت ها و خدمات ویژه.

دوستیابی و تبدیل شدن به عضوی از زندگی در 
اجتماع خود.

تلفن: 1.877.660.2522
www.communitylivingbc.ca :وبسایت



1.دربارهCLBCاطالعاتکسبکنید.
www.communitylivingbc.ca مراجعه به

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

CLBC خود متاس بگیرید.

3.برایکارگاههایخوشآمدگوییCLBCثبتنامکنید.
ارتباط برقرار کنید. بیاموزید. برنامه ریزی کنید. براییافنت

یککارگاهدرنزدیکیخود،بادفترمحلیCLBCخود
متاسبگیرید.

4.باتسهیلگرخوددرCLBCمالقاتکنید.
وقتی واجد شرایط بودن شما تأیید شد، یک تسهیل گر 

مالقاتی را با شما ترتیب می دهد تا با شما آشنا شود.

اقدامکنید

www.facebook.com/CLBCStartwithHiandStayConnected

www.twitter.com/CLBC_Connect

�

�

�

�

بهدفترهایمامراجعهکنید:

7th Floor – Airport Square, 1200 West 73rd Avenue 

Vancouver, British Columbia, Canada, V6P 6G5

باشمارهرایگان
مامتاسبگیرید:

1.877.660.2522

بهوبسایتما
مراجعهکنید:

www.communitylivingbc.ca

برایماایمیل
بفرستید:

CLBCInfo@gov.bc.ca

[Persian]

اگرهرگونهپرسشیداریدیامیخواهید
اطالعاتبیشتریکسبکنید:

www.facebook.com/CLBCStartwithHiandStayConnected
www.twitter.com/CLBC_Connect

