
شباب يمرون بمرحلة إنتقالية

ن  ي ليفينغ بريتش كولومبيا )CLBC( البالغ�ي
تساعد مؤسسة كوميون�ت

ي بناء حياة ذات مع�ن من خالل ربطهم بمجتمعهم المحلي 
ن �ن المؤهل�ي

ي تمولها مؤسسة CLBC. ستساعد صفحة المعلومات هذه 
وبالخدمات ال�ت

ي دعم 
ي الإجابة عل بعض الأسئلة الشائعة عن دور مؤسسة CLBC �ن

�ن
الشباب خالل المرحلة النتقالية إىل حياة سن الرشد. 

نتقال؟ ي بالإ
ماذا نع�ن

ي الحياة. ويعت�ب 
نتقال من مرحلة إىل أخرى �ف نتقاىلي هو التحض�ي للإ التخطيط الإ

التحض�ي للتغي�ي من مرحلة الطفولة إىل حياة سن الرشد أمراً مهماً. 

ة طويلة  ي التخطيط قبل ف�ت
عاقة وعائلتهم البدء �ف من المهم للشباب من ذوي الإ

نتقال السلسل من مرحلة الطفولة  من بلوغ الشاب سن الـ 19 من العمر لضمان الإ
إىل حياة سن الرشد.  

نتقالية للشباب؟ ما هو التخطيط للمرحلة الإ
ي 

نتقالية للشباب عىل ربطهم بالفرص والموارد �ف يشمل التخطيط للمرحلة الإ
، إضافة إىل عمل شبكة من أفراد الأرسة والأصدقاء الذين  المجتمع المحىلي

نتقال إىل حياة سن الرشد. قد يشمل  يمكنهم تقديم الدعم خلل مرحلة الإ
نتقالية أيضاً عىل تقديم طلب الحصول عىل المساعدة  التخطيط للمرحلة الإ

، وربطهم مع مؤسسة CLBC ومعرفة  المالية، إعداد إتفاقية التمثيل الشخصي
ي نقدمها. 

الخدمات ال�ت

نتقالية مع مؤسسة  م�ت يجب أن يبدأ التخطيط للمرحلة الإ
CLBC؟

نتقالية مع مؤسسة CLBC بعد بلوغ الشاب سن  يجب أن يبدأ التخطيط للمرحلة الإ
ستفادة من  الـ 16 من العمر وهو الوقت الذي يمكنه فيه معرفة إذا كان مؤهلً للإ

خدمات مؤسسة CLBC. يمكن الحصول عىل معلومات عن مؤسسة CLBC وحضور 
حيبية قبل بلوغ الشاب سن الـ 16 من العمر. إذا كنت تستفيد  سلسلة الورشات ال�ت
من الدعم والخدمات المقدمة من وزارة الأطفال وتنمية الأرسة )MCFD( يستطيع 

ي التخطيط للمرحلة 
موظف وزارة الأطفال وتنمية الأرسة تقديم الدعم لك ولأرستك �ف

نتقالية عند بلوغك سن الـ 14 من العمر، وبضمنها تاريخ التقديم لمعرفة الأهلية  الإ
  .CLBC للخدمات المقدمة من مؤسسة

نتقالية للشباب؟ كيف تدعم مؤسسة CLBC التخطيط للمرحلة الإ
ي تقدمها المؤسسة 

تقدم مؤسسة CLBC الدعم لك لكي تتعرف عىل الخدمات ال�ت
ي مجتمعك المحىلي قبل ان تبلغ سن الـ 19. يمكن أن يحدث 

وكيف يمكنك المشاركة �ف
هذا من خلل الإجتماع مع منسق مؤسسة CLBC و/أو من خلل حضور سلسلة من 
ي تمولها مؤسسة 

ستفادة من الخدمات ال�ت حيبية. رغم أنه ل يمكنك الإ الورشات ال�ت
ي التخطيط ومساعدتك مبكراً لكي 

CLBC قبل بلوغ سن الـ 19 من العمر لكننا نرغب �ف
تكون عملية إنتقالك سلسة.

ي يبلغ سن الـ 16 أو 17 أو 18 
ماذا لو كان أحد أفراد أرس�ت

نتقالية؟ ولكنهم لم يبدؤا بعد التخطيط للمرحلة الإ
إذا كنت تبلغ سن الـ 16 أو أك�ث من العمر، يمكن أن يقدم لك منسق مؤسسة 

ي البدء بتخطيط 
CLBC معلومات عن الخطوات التالية لمرحلة إنتقالك. كلما أرسعت �ف

نتقالية كان ذلك أفضل. المرحلة الإ

حيبية المقدمة من مؤسسة CLBC؟ ما هي سلسلة الورشات ال�ت
حيبية عن خياراتك المتعلقة بالتخطيط لمرحلة سن  ي سلسلة الورشات ال�ت

تتعلم �ف
ي المجتمع 

ي إكتشاف الفرص والموارد �ف
حيبية أيضاً �ف الرشد. تساعدك الورشات ال�ت

، تكملة النبذة الشخصية وتعلم المزيد عن الخدمات المقدمة من مؤسسة  المحىلي
CLBC وكيفية تقديم طلب للحصول عىل هذه الخدمات.

حيبية يقوم منسق مؤسسة CLBC بتقديم  ي حال لم تستطع حضور الورشات ال�ت
�ف

الدعم لك وإيصالك بنفس المعلومات.

حيبية، إتصل بالمكتب المحىلي لمؤسسة  لمعرفة المزيد عن سلسلة الورشات ال�ت
نت تحت فقرة: ن�ت  CLBC أو بادر بزيارة موقع مؤسسة CLBC عىل شبكة الإ

How do I get support? > Attend the CLBC Welcome Workshop series 
حيبية(.  ي الحصول عىل الدعم؟ < حضور سلسلة الورشات ال�ت

)أي كيف يمكن�ن

وط  اوح عمره 19 سنة أو أك�ش وتتوفر فيه �ش  * البالغ المؤهل لمؤسسة CLBC هو شخص ي�ت
.CLBC ي سياسة الدعم والخدمات المقدمة من مؤسسة

الأهلية المنصوص عليها �ف

معلومات للعائالت

1.877.660.2522  : ي
www.communitylivingbc.ca   •   خط هاتف مجا�ن

http://www.communitylivingbc.ca


ما هي النبذة الشخصية؟
ي تملكها، والأشياء 

النبذة الشخصية هي وثيقة تخ�ب الآخرين عن نقاط القوة ال�ت
ي تحتاج إليها، ومعلومات أخرى تساعد 

ي حياتك، ونوع المساعدة ال�ت
المهمة لك �ف

الآخرين ومن ضمنهم مؤسسة CLBC لمعرفة أفضل طريقة يتم فيها مساعدتك. 
عداد النبذة الشخصية. إحدى هذه  هناك طرق مختلفة للحصول عىل المساعدة لإ

حيبية. والطريقة الأخرى هي الحصول  الطرق هو حضور سلسلة الورشات ال�ت
عىل المساعدة من منسق مؤسسة CLBC حالما تكون مؤهلً للحصول عىل 

 My( ي
خدمات مؤسسة CLBC. الطريقة الثالثة هي ٍإستخدام كتيب معلومات ع�ف

 : نت وعىل العنوان التاىلي ن�ت Booklet( الذي يمكن الحصول عليه من عىل شبكة الإ
 FindSupportBC ي موقع

ي إستخدام الكتيب �ف
FindSupportBC.com. إذا رغبت �ف

تصال بمعهد دعم الأرسة وعىل رقم الهاتف:  وتحتاج إىل المساعدة، يمكنك الإ
.1-800-441-5403

ي تمولها مؤسسة CLBC؟
ما هي الخدمات ال�ت

ف من ذوي  تسدد مؤسسة CLBC تكاليف أنواع مختلفة من الخدمات لدعم البالغ�ي
، إيجاد وظيفة، تعلم مهارات  ي المجتمع المحىلي

، كالعيش �ف ف إعاقات النمو المؤهل�ي
جديدة، وعمل صداقات. تقوم مؤسسة CLBC أيضاً بسداد تكاليف الدعم المؤقت 

للأرس وخدمات دعم أخرى متخصصة. 

نتقالية؟ ماذا بشأن الموارد الأخرى لتخطيط المرحلة الإ
ن من ذوي إعاقات النمو )STADD( خدمات الرشاد للشباب  تقدم خدمات البالغ�ي

ي كافة أنحاء بريتش 
ي العديد من المجتمعات �ف

من سن 16 إىل 24 وعائلتهم �ف
ي التخطيط لمستقبلهم 

كولومبيا. يمكن أن يساعد المرشدون الشباب وعائلتهم �ف
ي تكوين فريق التخطيط 

نتقال إىل مرحلة سن الرشد. ويمكنهم المساعدة �ف والإ
وتنسيق الخدمات المقدمة من الحكومة ومن الجمعيات. يمكنك معرفة المزيد من 

تصال عىل رقم الهاتف: 1-855-356-5609.  خلل الإ

نت للمرحلة  ن�ت ي من عىل شبكة الإ
 لدى معهد دعم الأرسة جدول زم�ف

نتقال من مرحلة  ي معرفة الخطوات المطلوبة للإ
نتقالية ويمكنه مساعدتك �ف الإ

 : ي الرابط التاىلي
ي �ف

الطفولة إىل حياة سن الرشد. يمكن إيجاد الجدول الزم�ف
FindSupportBC.com/timeline. إذا كنت تتلقى الدعم من وزارة الأطفال 

وتنمية الأرسة )MCFD(، يمكن أيضاً للموظف الإجتماعي للأطفال والشباب من ذوي 
نتقالية وإيصالك  ي المرحلة الإ

الإحتياجات الخاصة )CYSN( تقديم المساعدة �ف
.CLBC بمؤسسة

CLBC تصال بمؤسسة الإ

يجاد معلومات التواصل مع المكتب المحىلي لمؤسسة CLBC ، بادر بزيارة:   لإ
.www.communitylivingbc.ca

.1-877-660-2522 : ي لمؤسسة 
تصال عىل رقم الهاتف المجا�ف يمكنك أيضاً الإ

نتقالية  ما هي الخطوات المتعلقة بالمرحلة الإ
لمؤسسة CLBC؟

نتقالية لمؤسسة CLBC من ثلثة خطوات وهي: تتكون المرحلة الإ

الخطوة 1: بعد بلوغك سن الـ 16

ي مؤسسة 	 
ف �ف إبدأ مرحلة الأهلية لكي تظهر بأنك مؤهل لخدمات البالغ�ي

.CLBC

الرجاء مطالعة صفحة المعلومات عن الأهلية للعائلت.	 

حيبية لمعرفة معلومات عن ما 	  بادر بالتسجيل لحضور سلسلة الورشات ال�ت
تحتاج إليه للتخطيط لمرحلة سن الرشد، وبضمنها التواصل مع المجتمع 

، أدوات التخطيط، تكملة النبذة الشخصية  ف ، حقوق البالغ�ي المحىلي
ومعلومات عن الخدمات المقدمة من مؤسسة CLBC ومرحلة تقديم 

الطلب للحصول عىل هذه الخدمات.

حيبية قبل أو بعد أن تتأهل لخدمات 	  يمكنك التسجيل للورشات ال�ت
.CLBC مؤسسة

الخطوة 2: بعد بلوغك سن الـ 17

ي تملكها 	 
بادر بإعداد نبذة شخصية لتبادل المعلومات عن نقاط القوة ال�ت

وأهدافك والدعم الذي تحتاج إليه.

 	FindsupportBC.com بادر بزيارة

تها، أو قم 	  حيبية )إذا لم تكن قد ح�ف بادر بحضور سلسلة الورشات ال�ت
بحضورها ثانية(.

الخطوة 3: بعد بلوغك سن الـ 18

إلتق بمنسقك وتبادل معه نبذتك الشخصية. يمكنك من خلل دعم 	 
ي التخطيط، وكيف يمكنك التواصل 

منسقك أن تقرر كيف ومع من ترغب �ف
ي طلب الحصول عىل الخدمات 

، وإذا كنت ترغب �ف مع مجتمعك المحىلي
ي تمولها مؤسسة CLBC. لمزيد من المعلومات، بادر بمطالعة 

ال�ت
.CLBC معلومات للعائلت عن كيفية الحصول عىل خدمات مؤسسة
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