Thông Tin cho Gia Đình
Hoạch Định
Community Living BC (CLBC) kết nối mọi người với
cộng đồng và kết nối mọi người với dịch vụ. Một khởi
điểm quan trọng là giúp mỗi người cùng gia đình họ
hoạch định cho tương lai và cho các thay đổi trong suốt
cuộc đời của một người. Tài liệu thông tin này giải đáp
một số thắc mắc thông thường về cách CLBC yểm trợ
mỗi người và gia đình để hoạch định.

Hoạch định là gì?
Hoạch định là việc luôn luôn xảy ra trong suốt cuộc đời một
người. Hoạch định là lắng nghe, và học hỏi từ một người
để hiểu những gì quan trọng đối với họ và các khác biệt họ
muốn đem lại trong cuộc đời của họ. Tiến trình này thường
được gọi là hoạch định đặt trọng tâm vào con người. Một
người có thể tự hoạch định cho mình, với gia đình mình và hệ
thống yểm trợ, với một nhà hoạch định độc lập, và/hoặc với
các tổ chức cộng đồng hoặc chính quyền (gồm cả CLBC). Bất
luận một người muốn hoạch định như thế nào, CLBC tin rằng
họ phải chỉ thị và chủ động trong tiến trình hoạch định này.

CLBC yểm trợ hoạch định như thế nào?
CLBC tin rằng cách hay nhất để yểm trợ mọi người sống một
cuộc sống trọn vẹn trong cộng đồng là hoạch định để có
được cuộc sống đó. Thay vì một cách hoạch định, CLBC giúp
mọi người tìm hiểu về các chọn lựa hoạch định khác nhau họ
có thể chọn. CLBC yểm trợ cho họ chọn cách họ muốn hoạch
định và họ muốn hoạch định với ai.

Làm thế nào để tôi biết có các chọn lựa nào về
hoạch định?
Mỗi người và gia đình hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ của
CLBC, hoặc hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ của CLBC trong
tương lai, đều được mời tham dự những buổi Hội Thảo Chào
Đón của CLBC.

Loạt hội thảo gồm bốn phần này cho quý vị biết vể các chọn
lựa về hoạch định trong cộng đồng quý vị, và thông tin về:
• các quyền của người lớn
• các nguồn tài nguyên khác trong cộng đồng quý vị
• những cách tham gia cộng đồng của quý vị, và
• các biện pháp yểm trợ và dịch vụ do CLBC cung cấp
Muốn biết thêm chi tiết về Hội Thảo Chào Đón của CLBC,
hãy đến www.communitylivingbc.ca hoặc liên lạc với văn
phòng địa phương của CLBC tại số 1-877-660-2522.

Nhân viên trợ giúp của CLBC có vai trò gì trong
việc hoạch định?
Nhân viên trợ giúp của CLBC là một người mà những người
và gia đình hội đủ điều kiện hưởng dịch vụ của CLBC có thể
gặp riêng để được yểm trợ về hoạch định, để kết nối với cộng
đồng của mình, và/hoặc để xin cung cấp dịch vụ. Nhân viên
trợ giúp tìm hiểu về người đó và gia đình, và yểm trợ cho họ
quyết định có muốn hoạch định hay không, hoạch định như
thế nào và với ai. Nếu người đó và gia đình họ chọn hoạch
định với CLBC, họ sẽ làm việc với nhân viên trợ giúp để chọn
một phương tiện hoạch định thích hợp nhất cho trường hợp
sinh sống của họ. Nếu một người quyết định hoạch định với
một người khác, bất cứ lúc nào họ cũng có thể trở lại gặp
nhân viên trợ giúp của mình để nhờ giải đáp thắc mắc, hỏi ý
kiến, và để kết nối với các nguồn tài nguyên.

Tôi có cần có văn bản hoạch định để xin CLBC
cung cấp dịch vụ hay không?
Không, không cần phải có văn bản hoạch định để xin cung
cấp dịch vụ do CLBC tài trợ. CLBC sẽ yêu cầu cung cấp một
Bản Tóm Lược Cá Nhân nếu quý vị muốn xin dịch vụ do
CLBC tài trợ.
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Thông Tin về Hoạch Định
Bản Tóm Lược Cá Nhân là gì?
Bản Tóm Lược Cá Nhân là một văn bản cho CLBC biết về các
ưu điểm của quý vị, những gì quan trọng đối với, và cho, cuộc
sống của quý vị, những gì quý vị cần được giúp, và các chi
tiết khác giúp CLBC hiểu cách nào yểm trợ quý vị được hiệu
quả nhất. Quý vị có thể soạn Bản Tóm Lược Cá Nhân để giao
cho nhân viên trợ giúp của CLBC như là một cách để tìm hiểu
lẫn nhau và bắt đầu cùng nhau hoạch định. Quý vị cũng có
thể soạn Bản Tóm Lược Cá Nhân cùng với nhân viên trợ giúp
của CLBC.
Có những cách khác nhau để nhờ giúp soạn Bản Tóm Lược
Cá Nhân. Một cách là tham dự loạt Hội Thảo Chào Đón. Một
cách nữa là nhờ nhân viên trợ giúp của CLBC sau khi quý
vị đã hội đủ điều kiện của CLBC. Cách thứ ba là sử dụng
tài liệu “My Booklet” (Tập Tài Liệu Của Tôi) trên mạng tại
FindSupportBC.com. Nếu quý vị chọn cách dùng tài liệu trên
website FindSupportBC và cần được giúp, quý vị có thể gọi
cho Viện Yểm Trợ Gia Đình tại số 1-800-441-5403.

Tại sao
hoạch định
lại quan trọng?
CLBC tin rằng hoạch định là
một phần quan trọng để có một
cuộc sống trọn vẹn trong cộng
đồng. Vì thế mà CLBC giúp mọi
người hoạch định, và cung cấp
những cách khác nhau về hoạch
định để giúp chọn lựa, linh động
và tự quyết.

Tôi có thể tìm thêm chi tiết về hoạch định ở đâu?
Xin liên lạc với văn phòng địa phương của CLBC để hỏi xem
khi nào có Hội Thảo Chào Đón kế tiếp và để ghi danh. Các
Buổi Hội Thảo Chào Đón sẽ thông tin quan trọng cho quý vị
về các chọn lựa hoạch định và giúp quý vị chuẩn bị cho lần
gặp đầu tiên với nhân viên trợ giúp.

LIÊN LẠC VỚI CLBC
Muốn biết chi tiết liên lạc với văn phòng địa phương của
CLBC, xin đến www.communitylivingbc.ca.
Quý vị cũng có thể liên lạc với CLBC tại số miễn phí
1-877-660-2522.
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