
الخدمات   )CLBC( كولومبيا  بريتش  ليفينغ  ي 
كوميون�ت مؤسسة  تقدم 

ي 
كوميون�ت مؤسسة  رؤية  ترتكز  وعائالتهم.   * ن المؤهل�ي ن  للبالغ�ي والدعم 

يتمتع  بحيث  الكاملة  المواطنة  عىل   )CLBC( كولومبيا  بريتش  ليفينغ 
مجتمعات  ي 

�ن حتماالت  باالإ مليئة  بحياة  نخدمهم  الذين  االأشخاص 
من  إمكانات جديدة  يجاد  الإ مفتاحاً  التوظيف  يكون  حيب.  بال�ت متسمة 

أجل حياة طيبة. 

كز مؤسسة CLBC عىل التوظيف للأفراد؟ كيف س�ت
تشجع مؤسسة CLBC التوظيف عىل أنه مفتاح رؤية مؤسسة CLBC عىل الشمول 

والمواطنة الكاملة للجميع. حالما يطالب الناس بخدمات ودعم جديد من 
ي الخدمات والدعم المقدم حالياً، سيتم 

مؤسسة CLBC، أو عمل تغي�ي �ف
إستكشاف خيارات التوظيف. ستعمل مؤسسة CLBC أيضاً مع مقدمي الخدمات 

عىل تطوير فرص لخيارات التوظيف للأفراد الذين يحصلون حالياً عىل خدمات 
.CLBC الدعم من مؤسسة

ي الحصول 
ي �ف

ي دعم عضو أرس�ت
كيف ستقوم مؤسسة CLBC �ف

عىل العمل؟ 
تعمل مؤسسة CLBC عىل أساس فردي وتستخدم نهجاً يركز عىل الأشخاص 

ي أن 
للتخطيط ومساعدة الأشخاص عىل تحديد الخدمات والدعم الذين يأملون �ف

ستكشاف  يطلبوها. سيقوم منسق مؤسسة CLBC بالعمل معك ومع عضو أرستك لإ
ي حياة عضو أرستك. سيعمل المنسق معك 

دراج التوظيف �ف مكانات والفرص لإ الإ
أيضاً لتحديد خدمات الدعم الوظيفي المناسبة والوصول إليها. 

ما هي خدمات الدعم الوظيفية؟
خدمات الدعم الوظيفية هي خدمة يتم تمويلها ويتم عىل الأغلب تقديمها 
ي مجال التوظيف للأشخاص 

ة �ف من قبل أحد مقدمي الخدمة الذي لديه خ�ب
ف من مؤسسة CLBC. لدى مؤسسة CLBC عقود مع مقدمي الخدمات  المدعوم�ي

التوظيفية. الخدمات  لتقديم 

ما هو التوظيف المدعوم؟
ي التوظيف المدعوم يعمل مقدم الخدمة مع الشخص الذي يقدم الطلب 

�ف
لوظيفة متوفرة. ويقوم مقدم الخدمة بعدها بالعمل مع الشخص ومع صاحب 

ي أداء وظيفته. قد يقوم مقدم 
دخال تعديلت لكي ينجح الشخص �ف العمل لإ

الخدمة بتطوير خدمات دعم لمكان العمل مثل قوائم المهام أو تعليمات 
ي أداء وظيفته. سيعمل مقدم الخدمة مع 

ف نجاح الشخص �ف متخصصة لتمك�ي
ستقللية  الشخص ومع صاحب عمله مادامت هناك حاجة لذلك نحو تحقيق الإ

ي مكان 
وتضاؤل الدعم التوظيفي الذي يتم تمويله. يجب أن يحل الدعم الطبيعي �ف

العمل محل الدعم التوظيفي الذي يتم تمويله.

ما هو التوظيف المعّدل؟
ي التوظيف المعّدل يعمل مقدم الخدمة مع الشخص لتحديد وفهم مهاراتهم 

�ف
وقدراتهم الخاصة. ويقوم مقدم الخدمة بعد ذلك بإستكشاف الخيارات الوظيفية 

ي نفس 
كة محددة وتكون �ف لتطوير وظيفة لذلك الشخص بحيث تكون مناسبة ل�ش

الوقت مفيدة لصاحب العمل وللشخص. سيعمل مقدم الخدمة مع الشخص ومع 
ستقللية وتضاؤل الدعم  صاحب عمله مادامت هناك حاجة لذلك نحو تحقيق الإ
ي مكان العمل محل 

التوظيفي الذي يتم تمويله. يجب أن يحل الدعم الطبيعي �ف
الدعم التوظيفي الذي يتم تمويله. 

ماذا تقصد مؤسسة CLBC بالدعم الطبيعي؟
ها من قبل أشخاص لديهم مصلحة  ي يتم توف�ي

الدعم الطبيعي هو المساعدة ال�ت
ي مكان العمل، يتم عادة تقديم الدعم الطبيعي من 

كة. �ف كة أو مساحة مش�ت مش�ت
. وقد يشمل ذلك عىل الدعم المتعلق بالعمل  ف ف�ي قبل زملء العمل و/ أو الم�ش
ي ذلك اليوم أو قد يشمل 

ي العمل �ف
مثل التوجيهات المتعلقة بما هو مطلوب �ف

ية حول الحاجة  عاقة مثل ملحظات تذك�ي أك�ش عىل الدعم الشخصي المتعلق بالإ
ي 

احة أو مصاحبتهم إىل موقف حافلة نقل الركاب �ف س�ت ي وقت الإ
لتناول الأدوية �ف

ي تنمية وتسهيل الدعم الطبيعي 
نهاية اليوم. يلعب مقدم الخدمة دوراً مهماً �ف

ي مكان العمل. 
�ف

 * البالغ المؤهل للحصول عىل خدمات مؤسسة CLBC هو أي شخص يبلغ سن 
ي سياسة الأهلية. 

وط الأهلية المنصوص عليها �ف الـ 19 أو أك�ش وتتوفر فيه �ش
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ماذا لو لم يكن الدعم الطبيعي كافياً لتلبية إحتياجات و/أو 
؟ ي

للحفاظ عىل سلمة أفراد أرس�ت
ف إحتياجات الدعم  تدرك مؤسسة CLBC بأن هناك حاجة إىل خلق توازن ب�ي

عاقة مع خدمات الدعم الوظيفي والدعم الطبيعي. يتطلب بعض  المتعلقة بالإ
ي 

الناس خدمات دعم إضافية طوال اليوم، ويشمل ذلك عىل تقديم الدعم �ف
مكان عملهم. ولهذا السبب تعمل مؤسسة CLBC مع الأفراد عىل أساس فردي 

ي 
ل و�ف ف ي الم�ف

ي العمل، و�ف
جداً لتحديد الدعم والخدمات المطلوبة للنجاح �ف

. المحىلي المجتمع 

ي للوصول إىل 
كيف ستقوم مؤسسة CLBC بمساعدة عضو أرس�ت

خدمات الدعم الوظيفي؟
ف بإعطاءك وإعطاء عضو أرستك معلومات عن الخيارات، وقد  سيقوم أحد المنسق�ي

ي إستكشاف الخدمات الوظيفية المتوفرة خارج مؤسسة 
يقوم أيضاً بمساعدتك �ف

CLBC. قد يقوم المنسق بجمع المعلومات منك وتسجيل طلبك للحصول عىل 
ي بعض الأحيان، ستكون خدمات الدعم الوظيفي هي الخدمة الوحيدة 

الوظيفة. �ف
الممولة من قبل مؤسسة CLBC المطلوبة. 

سواءاً كانت خدمات الدعم الوظيفي هي الخدمة الوحيدة المطلوبة، أو واحدة 
من سلسلة من خدمات الدعم المطلوبة، ستعمل مؤسسة CLBC معك ومع عضو 

أرستك لتحديد خدمات الدعم الوظيفي المناسبة والوصول إليها. 

ي 
ما هو نوع الدعم الذي يمكن أن يحصل عليه عضو أرس�ت

للتوظيف؟
يتغ�ي نوع الدعم الذي يحصل عليه الشخص من شخص إىل آخر؛ ويعتمد ذلك 

عىل من يكونون، وما هي مهاراتهم وقدراتهم ونوع إحتياجات الدعم. إذا تم طلب 
الحصول عىل خدمات الدعم الوظيفي من مؤسسة CLBC، كما تم تحديدها أعله، 

ي العمل مع مقدم خدمة 
وحالما تكون الخدمة متاحة، ستبدأ أنت وعضو أرستك �ف

التوظيف. سيعمل مقدم خدمة التوظيف لمؤسسة CLBC مع عضو أرستك لعمل 
خطة وظيفية تحدد وتوضح خدمات الدعم المطلوبة.

، ماذا بالنسبة لما  ي
ي يعمل بدوام جز�أ

ماذا لو كان عضو أرس�ت
ي الأسبوع؟

تبقي من وقتهم �ف
ي أن يطلبها. 

يعت�ب التوظيف واحدة من عدة خدمات دعم قد يرغب الشخص �ف
ي تحديد خدمات الدعم لتحقيق 

ستعمل مؤسسة CLBC معك ومع عضو أرستك �ف
ي صفحة 

أهداف أفراد أرستك. يمكن إيجاد المزيد من المعلومات عن التخطيط �ف
معلومات للعائلت عن التخطيط. 

لماذا يعت�ب التوظيف أمراً مهماً؟

عندما تكون لدى الشخص وظيفة، فإنها طريقة 
ي 

ي إنتمائه ومساهمته �ف
ّ عنها الشخص �ف مهمة يُع�ب

 . مجتمعه المحلي

عندما يعمل الأشخاص:

نتماء • يتولد لديهم حس بالإ

، ولديهم ثقة أك�ث  • يشعرون بسعادة أك�ث
بالنفس

• لديهم عالقات صداقة وفرص إجتماعية أك�ث

ي 
• لديهم قدر أك�ب من الضمان الم�ف

ستقاللية والإ

• توسيع نطاق مهاراتهم وقدراتهم

تؤمن مؤسسة CLBC بأنه يمكن لأي شخص أن 
ي وظيفة مناسبة إذا حصلوا عل 

يعمل بنجاح �ف
الدعم المناسب.

[Arabic] July 2018

 CLBC تصال بمؤسسة الإ

تعت�ب فكرة جيدة أن تلتقي بمنسق مؤسسة CLBC لمعرفة المزيد عن خدمات 
دعم وخيارات التوظيف. 

تصال بمؤسسة CLBC عىل الرقم  يمكنك البدء من خلل الإ
 :CLBC ي لمؤسسة

و�ف لك�ت :2522-660-877-1 أو من خلل زيارة الموقع الإ ي
المجا�ف
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