معلومات للعائالت
أ
الهلية
ت
تقدم مؤسسة
كوميون� ليفينغ بريتش كولومبيا ( )CLBCالخدمات
ي
ت
ن
ن
المؤهل� وعائالتهم .تعتمد مؤسسة
للبالغ�
والدعم
كوميون� ليفينغ
ي
ي
ي
أ
الناس �ف
بريتش كولومبيا ( )CLBCسياسة خاصة بالهلية لمساعدة
ي
معاي� الأهلية ،ولمساعدة الكادر العامل ي ف� إتخاذ قرارات متسقة
فهم
ي
أ
ف
الجابة عىل بعض السئلة
ومنصفة .ستساعد صفحة المعلومات هذه ي� إ
الشائعة عن سياستنا الخاصة بالأهلية.

للحصول عىل الخدمات المقدمة من مؤسسة  ،CLBCيجب أن
يبلغ عضو أرستك الـ  19من العمر أو ث
أك� ولكن يحق له تقديم
طلب أ
الهلية بعد بلوغه سن الـ  16من العمر.
من يحق له التأهل لخدمات مؤسسة CLBC؟

مجموعت� من معاي� أ
ين
الهلية .للتأهل يجب أن يبلغ الشخص
تعتمد مؤسسة CLBC
ي
أ
سن الـ  19أو ث
ش
أك� من العمر ويجب أن تتوفر فيه جميع �وط الهلية إما إلعاقة
الشخص .تقدم مؤسسة  CLBCالدعم لـ:
النمو أو لمبادرة الدعم
ي
ين
البالغ� من ذوي إعاقة النمو.
•
أ
ف
ن
كب�ة ي� الداء التكييفي وإما مع تشخيص
•
البالغ� الذين لديهم قيود ي
ي
متالزمة الكحول الجنينية ( )FASDأو إضطراب طيف التوحد ( )ASDمن
خالل مبادرة دعم الخدمات المتخصصة المقدمة من مؤسسة .CLBC

كيف تقوم مؤسسة  CLBCبتأكيد أ
الهلية؟

يجب أن تكون لدى عضو أرستك وثائق محددة مثل تقييمات مهنية تظهر أنه تتوفر
لديه ش�وط أ
الهلية الخاصة بمؤسسة  .CLBCتقبل مؤسسة التقييمات الخطية
المهني� ت
ت
المع� ي ن
ين
ف� بهم ،لكل واحدة من
ال� قام بكتابتها مجموعة محددة من
ي
التقييمات المختلفة .يكون الكادر العامل ف ي� مؤسسة  CLBCمسؤوال ً عن تأكيد
أ
الهلية .وهم يعتمدون ف ي� قرارتهم عىل المعلومات الموجودة ف ي� التقييمات الخطية
ت
ال� يتم تقديمها .يستطيع الكادر العامل ف ي� مؤسسة  CLBCإعطائك
والوثائق ي
تفاصيل ث
ين
المهني� الذين يمكنهم إجراء التقييمات المحددة .ويمكنهم أيضاً
أك� عن
أ
ش
الجابة عن جميع أسئلتك المتعلقة ب�وط الهلية.
إ

�ش وط أ
الهلية
إعاقة النمو
تكون لدى الشخص البالغ:
• قيود كب�ة ف� أ
الداء الفكري
ي ي
أ
كب�ة ف ي� الداء التكييفي
• قيود ي
الضطرابات قد
• يجب أن تكون هذه إ
ظهرت قبل بلوغ سن الـ 18

مبادرة دعم الخدمات المتخصصة
شخص بالغ ليس لديه إعاقة النمو ولكن لديه:
• قيود كب�ة ف� أ
الداء التكييفي،
ي ي
و إما مع

• تشخيص متالزمة الكحول الجنينية ()FASD
أو

• إضطراب طيف التوحد ()ASD

ن
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أ
الهلية
للهلية أ
ما هي الوثائق المطلوبة أ
للشخاص من ذوي إعاقة
النمو؟

ن
مه� معتمد وأن يذكر التقييم بوضوح
يحتاج عضو أرستك إىل إجراء تقييم لدى ي
ف
“معاي� التشخيص للإضطرابات العقلية” المشارة إليها ي� الدليل
بأنه تتوفر لديه
ي
ئ
حصا� للإضطرابات العقلية (.)DSM-5
التشخيص إ
وال ي
ي
أ
قد تحتاج أيضاً إىل إستمارة مؤسسة  CLBCالخاصة بالهلية.

ما هي الوثائق المطلوبة أ
للهلية لمبادرة دعم الخدمات
المتخصصة ()PSI؟

يل:
يحتاج عضو أرستك إىل ما ي
أ
ت
وال�
• إستمارة الهلية الخاصة بمؤسسة  CLBCي
ن
مه� معتمد ،و
تمت تعبئتها من قبل ي
• تقرير تقييم أ
ن
مه� معتمد بحيث
الداء التكييفي الذي تم تعبئته من
قبل أ ي
كب�ة ف ي� الداء التكييفي.
يذكر التقرير عىل أن لدى الشخص تقييدات ي
وإما
أ .وثيقة تقييم تؤكد تشخيص متالزمة الكحول الجنينية ( )FASDوالذي تم
مه� ت
ن
مح�ف ،أو
تعبئته من قبل ي
ب .وثيقة تقييم تؤكد تشخيص إضطراب طيف التوحد ( )ASDوالذي تم
مه� ت
ن
مح�ف.
تعبئته من قبل ي

كيف ن
ين
البالغ�
يمكن� تقديم طلب للحصول عىل خدمات دعم
ي
لطفل الذي لم يبلغ بعد سن الرشد؟
المقدمة من مؤسسة CLBC
ي

للفراد البدء ف� إجراءات تقديم طلبات أ
يمكن أ
الهلية لمؤسسة  CLBCبدءاً من
ي
بلوغهم سن الـ  .16ستقوم مؤسسة  CLBCبمراجعة الوثائق المقدمة من الشباب
يعت� من ض
الجراءات ف ي� وقت مبكر .إذا
ال�وري بدء هذه إ
بعد بلوغهم سن الـ  .16ب
أ
أ
كان طفلك يستفيد من الدعم والخدمات المقدمة من وزارة الطفال وتنمية الرسة
الطفال وتنمية أ
( )MCFDيمكنك طلب المساعدة من موظف وزارة أ
الرسة للتخطيط
النتقالية وللحصول عىل وثائق التقييم المطلوبة.
للمرحلة إ

ت
أرس� مؤهل
كم سيستغرق الوقت لمعرفة إذا كان عضو ي
ين
البالغ� المقدمة من مؤسسة CLBC؟
لخدمات

حالما يتم تقديم جميع الوثائق المطلوبة ،سيقوم موظف مؤسسة  CLBCبمراجعة
الوثائق وسيخ�ك عن أ
سيخ�ك إذا كانت هناك حاجة إىل معلومات ث
أك�.
الهلية أو
ب
ب
ف� بعض أ
ف
الحيان ،ال يتم تقديم جميع الوثائق المطلوبة ي� الحال أو ال يكون واضحاً
ي
من وثائق التقييم إذا كان الشخص مؤهال ل�امج مؤسسة  .CLBCقد يستغرق أ
المر
ً ب
بضعة أسابيع أو أشهر لتقديم جميع الوثائق المطلوبة لمؤسسة  CLBCولذلك من
ض
ال�وري أن تبدأ هذه العملية ف ي� وقت مبكر.

كيف سأعرف نتيجة قرار أ
الهلية؟

يخ�ك فيها إذا كان
حالما يصدر القرار ،ستستلم رسالة من موظف مؤسسة  CLBCب
ين
البالغ� المقدمة من مؤسسة .CLBC
عضو أرستك مؤهل لخدمات

ماذا سيحصل بعد تأكيد أ
الهلية؟

بالتصال بك أو بعضو أرستك ويتحدث معكم عن
سيقوم موظف مؤسسة  CLBCإ
ن
والحتماالت المستقبلية.
الزم� إ
الخطوات التالية ،والجدول ي

ن
هل
يمكن� تقديم الطلب لمؤسسة  CLBCمن خارج بريتش
ي
كولومبيا؟

ت
ال� يقدمها أي
نعم ،ولكن يجب عليك إتباع نفس إ
الجراءات وتقديم نفس الوثائق ي
شخص آخر ف ي� بريتش كولومبيا .رغم أنه يمكنك تقديم الطلب للحصول عىل الدعم
المقدم من مؤسسة  CLBCمن خارج بريتش كولومبيا فإنه ال يمكنك الحصول عىل
الخدمات الممولة من مؤسسة  CLBCي ن
الفعل إىل بريتش كولومبيا.
لح� إنتقالك
ي
أ
ويعت� هذه صفحة معلومات فقط .يرجى الرجوع إىل سياسة الهلية للحصول عىل
ب
التفاصيل المحددة .يمكن إيجاد هذه السياسة ف ي� www.communitylivingbc.ca
تحت فقرة ( About Us > Policiesأي من نحن > السياسات)

كيفية تقديم الطلب لمؤسسة CLBC
بالنسبة للشباب الذين يحصلون حالياً عىل خدمات الدعم
الطفال وتنمية أ
المقدمة من وزارة أ
الرسة ( ،)MCFDخطوتك
الطفال وتنمية أ
الوىل هي التصال بموظف وزارة أ
أ
الرسة
إ
ف
النتقال إىل مؤسسة .CLBC
( )MCFDللحصول عىل المساعدة ي� إ
للشخاص الذين بلغوا سن الرشد ،الخطوة أ
أ
الوىل هي أن تقوم
ف
التصال بمؤسسة  .CLBCيمكننا إخبارك
أنت أو عضو أرستك ي� إ
المزيد عن:
•  	
الوثائق المطلوبة
•  	 ي ن
المهني� المعتمدين الذين يمكنهم تعبئة
الوثائق والتقييمات المطلوبة وإجراء الفحوصات.
بالنسبة أ
للشخاص الذين بلغوا سن الرشد ،إبدؤا إجراءات
التصال بمؤسسة  CLBCعىل رقم
الستمارة من خالل إ
تقديم إ
ن
الهاتف
المجا�.1 877-660-2522 :
ي
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