معلومات للعائالت
التخطيط
ت
تعمل مؤسسة
كوميون� ليفينغ بريتش كولومبيا ( )CLBCعىل ربط الأفراد
ي
أ
ف
المحل وربط الفراد بالخدمات .النقطة المهمة ي� البداية
بالمجتمع
أي
ف
والتغي�ات ال�ت
هي مساعدة الفراد وعائالتهم ي� التخطيط للمستقبل
ي
ي
ستحدث طوال حياة الشخص .تجيب صفحة المعلومات هذه عىل بعض
الأسئلة الشائعة حول كيفية قيام مؤسسة  CLBCبدعم الأفراد وعائالتهم
للتخطيط لها.

ما هو التخطيط؟

ش
بالصغاء إىل والتعلم
�ء يحدث طوال حياة الشخص ،وإنه يتعلق إ
التخطيط هو ي
أ
ال� يرغبون ف� أن تحدث �ف
والتغ�ات ت
من الشخص لمعرفة الشياء المهمة لهم
ي
ي
ي
ي
حياتهم .ويُسمى هذا عادة بالتخطيط الذي يُركز عىل الشخص .يمكن أن يخطط
الشخص بنفسه أو مع أرسته وشبكة الدعم الخاصة به ،أو عن طريق مخطط
المحل أو جمعيات حكومية (بضمنها مؤسسة
مستقل ،و/أو مع جمعيات المجتمع
ي
ت
ال� يختار فيها الشخص أن يخطط ،تؤمن مؤسسة
 .)CLBCمهما كانت الطريقة ي
يس�وا ويملكوا عملية التخطيط هذه.
 CLBCبأنهم يجب أن ي

كيف تقوم مؤسسة  CLBCبدعم التخطيط؟

تؤمن مؤسسة  CLBCبأن أفضل طريقة لدعم أ
الفراد ف ي� العيش حياة مليئة ف ي�
ف
المحل هو التخطيط لذلك .عوضاً عن طريقة واحدة ي� التخطيط،
مجتمعهم
ي
تساعد مؤسسة  CLBCالناس ف ي� التعرف عىل خيارات تخطيط مختلفة تكون متاحة
ت
ال� يرغبون ف ي� إستخدامها
لهم .تدعم مؤسسة  CLBCالناس ف ي� إختيار
الطريقة ي
ف
للتخطيط والشخص الذي يرغبون ف ي� أن يشاركهم ي� عملية التخطيط هذه.

كيف أعرف ما هي خيارات التخطيط المتاحة يل؟

بالنسبة أ
للفراد والعائالت المؤهلة لخدمات مؤسسة  ،CLBCأو هؤالء الذين قد
يتأهلوا لخدمات مؤسسة  CLBCف� المستقبل ،ندعوهم لحضور الورشات ت
ال�حيبية
ي
المقدمة من مؤسسة .CLBC

وتخ�ك هذه السلسلة المتكونة من أربعة ورشات عن خيارات التخطيط المتاحة ف ي�
ب
يل:
ما
عن
معلومات
وتعطيك
المحل
مجتمعك
ي
ي
البالغ�ن
•حقوق
ي
أ
ف
المحل
•الموارد الخرى الموجودة ي� المجتمع
ي
ت
المحل
ال� يمكنك فيها المشاركة ف ي� مجتمعك
ي
•الطرق ي
•والدعم والخدمات المقدمة من مؤسسة CLBC
لمزيد من المعلومات عن الورشات ت
ال�حيبية المقدمة من مؤسسة  ،CLBCبادر
المحل لمؤسسة
بزيارة  www.communitylivingbc.caأو إتصل هاتفياً بالمكتب
ي
 CLBCعىل الرقم الهاتف.1-877-660-2522 :

ما هو دور منسق جميعة  CLBCف ي� عملية التخطيط؟

منسق مؤسسة  CLBCهو شخص يمكن أ
للفراد والعائالت المؤهلة لخدمات مؤسسة
المحل ،و/
شخص ،أو لربطهم مع مجتمعهم
 CLBCمقابلته للحصول عىل دعم
ي
ي
يتعرف المنسق عىل الشخص وأرسته ،ويساندهم
أو لطلب الحصول عىل الخدماتّ .
ف ي� إختيار إن وكيف ومع من يرغبون ف ي� التخطيط .إذا إختار الشخص وأرسته
أ
ت
ال� تعمل
التخطيط مع مؤسسة  ،CLBCفإنهم سيعملون مع المنسق إلختيار الداة ي
بشكل أنسب بالنسبة لحالتهم المعيشية .إذا قرر الشخص أن يخطط مع شخص
آخر ،يمكنهم الرجوع مرة أخرى إىل منسقهم إذا كانت لديهم أسئلة ،ولتبادل آ
الراء
معهم ،وللتواصل مع الموارد ف ي� أي وقت.

هل أحتاج إىل خطة خطية لطلب خدمات مؤسسة CLBC؟

أ
ت
ال� تمولها مؤسسة .CLBC
كال .ال يتطلب المر خطة خطية لطلب الخدمات ف ي
ستطلب مؤسسة  CLBCالنبذة الشخصية إذا رغبت ي� طلب الحصول عىل الخدمات
ت
ال� تمولها مؤسسة .CLBC
ي

ن
مجا�1.877.660.2522 :
 • www.communitylivingbc.caخط هاتف ي

معلومات التخطيط
ما هي النبذة الشخصية؟

ت
ال� تملكها،
النبذة الشخصية هي وثيقة ب
تخ� مؤسسة  CLBCعن نقاط القوة ي
أ
ف
ت
ال� تحتاج إليها ،ومعلومات أخرى
والشياء المهمة لك ي� حياتك ،ونوع المساعدة ي
تساعد مؤسسة  CLBCعىل معرفة أفضل طريقة يتم فيها تقديم الدعم لك.
لك تتعرفا
يمكنك عمل نبذة شخصية لتبادلها مع منسق مؤسسة  CLBCكطريقة ي
عىل بعضكما البعض وللتخطيط معاً .يمكنك عمل النبذة الشخصية مع منسقك ف ي�
مؤسسة .CLBC
هناك طرق مختلفة للحصول عىل المساعدة إلعداد النبذة الشخصية .إحدى هذه
ال�حيبية .والطريقة أ
الطرق هو حضور سلسلة الورشات ت
الخرى هي الحصول عىل
المساعدة من منسق مؤسسة  CLBCحالما تكون مؤهال ً للحصول عىل خدمات
ن
ع�
مؤسسة  .CLBCالطريقة الثالثة هي ٍإستخدام كتيب معلومات ي
ال تن�نت وعىل العنوان
( )My Bookletالذي يمكن الحصول عليه من عىل شبكة إ
التال .FindSupportBC.com :إذا رغبت ف ي� إستخدام الكتيب ف ي� موقع
ي
 FindSupportBCوتحتاج إىل المساعدة ،يمكنك التصال بمعهد دعم أ
الرسة وعىل
إ
رقم الهاتف.1-800-441-5403 :

يعت�
لماذا ب
التخطيط مهماً؟
يعت�
تؤمن مؤسسة  CLBCبأن التخطيط ب
جزءاً مهماً من العيش حياة مليئة ف ي� المجتمع
المحل  .ولهذا السبب تساعد مؤسسة CLBC
ي
لك يخططوا ،وتعطيهم خيارات مختلفة
الناس ي
المص�.
الختيار والمرونة وتقرير
لتعزيز إ
ي

ن
يمكن� الحصول عىل معلومات ث
أين
أك� عن التخطيط؟
ي

المحل لمؤسسة  CLBCلمعرفة تاريخ تقديم الورشات
التصال بالمكتب
الرجاء إ
ي
ت
ت
ال�حيبية التالية ولتسجيل إسمك لحضورها .ستعطيك الورشات ال�حيبية معلومات
أ
ف
التحض� لمقابلتك الوىل مع المنسق.
هامة عن خيارات التخطيط ولمساعدتك ي�
ي

التصال بمؤسسة CLBC
إ
المحل لمؤسسة  ،CLBCالرجاء زيارة:
التصال بالمكتب
إليجاد معلومات إ
ي
.www.communitylivingbc.ca
ن
المجا�:
التصال بمؤسسة  CLBCعىل رقم الهاتف
يمكنك أيضاً إ
ي
.1-877-660-2522
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