
الخدمات السكنية:

ل ز مشاركة الم�ز

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

ي ليفينغ 
* وعائالتهم. تمول مؤسسة كوميون�ت ن ن المؤهل�ي والدعم للبالغ�ي

بريتش كولومبيا )CLBC( مجموعة متنوعة من الخدمات السكنية. مشاركة 
نل هي خدمة دعم سكنية يختارها البالغون المؤهلون وعائالتهم.  الم�ن

لدى مؤسسة CLBC مجموعة من السياسات واللوائح والمعاي�ي لمشاركة 
نل. تقدم صفحة المعلومات إجابات عىل أسئلة العائالت الأك�ث  الم�ن

نل. شيوعاً عن مشاركة الم�ن

ل؟ ز ماذا نقصد بمشاركة الم�ز
 CLBC ي تمولها مؤسسة

ل هو نوع من أنواع الخدمات السكنية ال�ت ز مشاركة الم�ز
 . ي المجتمع المحلي

مكان �ز ز لكي يعيشوا بشكل تام ومستقل قدر الإ لدعم البالغ�ي

ل، يعيش الشخص )البالغ المؤهل للحصول عل خدمات دعم  ز ي مشاركة الم�ز
�ز

لية مع الشخص الذي يقدم  ز مؤسسة CLBC( الذي يحتاج إىل خدمات دعم م�ز
ل الشخص  ز ي م�ز

ي بعض الأحيان، يتم تقديم الدعم �ز
ل. �ز ز ي نفس الم�ز

الدعم �ز
ل مقدم الخدمة. ز ي م�ز

ي أحيان أخرى يتم تقديمها �ز
)دعم المقيم( و�ز

ل مقدم الخدمة، يجب أن  ز ي م�ز
ل الشخص أو �ز ز ي م�ز

سواءاً يتم تقديم الدعم �ز
. عندما يتم ترتيب خدمة مشاركة  ز ل لجميع المشارك�ي ز يكون المكان بمثابة الم�ز

ي بيت مقدم الخدمات، يجب أن يحصل الأفراد عادة عل مكانهم 
ل �ز ز الم�ز

الشخصي الخاص بهم والذي يمكنهم تزيينه وتصميمه عل طريقتهم الخاصة.

ل؟  ز كيف تعمل مشاركة الم�ز
ي العيش معاً 

ل �ز ز ل للأفراد ومقدمي مشاركة الم�ز ز تسمح ترتيبات مشاركة الم�ز
ي الكث�ي من جوانب حياتهم، ولكنهم أيضاً يحتفظون بحياتهم المستقلة 

والمشاركة �ز
ل  ز ل، تكون لدى مقدم خدمة  مشاركة الم�ز ز ي ترتيبات مشاركة الم�ز

الخاصة بهم. �ز
مسؤولية تقديم الدعم والمساعدة عل أساس الإحتياجات والأهداف الخاصة 

للفرد. 

ي العيش كرجل بالغ مع وجود الدعم 
ل للأفراد �ز ز تسمح ترتيبات مشاركة الم�ز

ستقللية  ي التمتع بمستوى من الإ
المطلوب لتلبية إحتياجاته اليومية والسماح له �ز

يكون منطقياً بالنسبة له.

ل؟ ز ف عىل ترتيبات مشاركة الم�ز من ي�ش
ز لتقديم مشاركة  تعمل مؤسسة CLBC مع شبكة من مقدمي الخدمات المؤهل�ي

ي المجتمعات المحلية عل نطاق مقاطعة بريتش كولومبيا. قد يتم تقديم 
ل �ز ز الم�ز

ة عن طريق مؤسسة  ل من قبل وكالت المجتمع المحلي أو مبا�ش ز مشاركة الم�ز
ل وخدمات  ز CLBC. تنطبق نفس التوقعات للموافقة عل مقدم مشاركة الم�ز

المراقبة سواءاً كانت الجهة مؤسسة CLBC أو وكالة مؤهلة تابعة للمجتمع يتم 
التعاقد معها لتقديم الخدمة. 

ل؟ ز كيف يمكننا إيجاد الموقف المناسب لمشاركة الم�ز
ي منطقتك )راجع الموقع 

تصال بمنسق مؤسسة CLBC �ز الخطوة الأوىل هي الإ
يجاد الخارطة وعناوين المكاتب(. سيقوم المنسق  ي لمؤسسة CLBC لإ

و�ز لك�ت الإ
ل وكيفية البدء. عادة، قد يكون أفضل  ز بتقديم المعلومات عن خيارات مشاركة الم�ز

ي 
ل هو عضو من شبكة الدعم الشخصية للشخص. �ز ز مقدم لخدمة مشاركة الم�ز

هذه الحالة، يمكن لموظف مؤسسة CLBC تقديم المعلومات عن المعاي�ي المطلوبة 
ل. يمكن أن تبدأ  ز وإجراءات تقديم الطلب لكي تصبح مقدماً لخدمة مشاركة الم�ز

ي خلق أنسب خدمات الدعم السكنية 
ي أي وقت وتعت�ب جزءاً مهماً �ز

هذه المناقشة �ز
لتلبية الإحتياجات الفريدة لعضو أ�تك. 

ل؟ ز ما مدى إستقرار خدمة مشاركة الم�ز
ل لسنوات عديدة. كما  ز ز الأفراد ومقدمي مشاركة الم�ز عادة تستمر العلقات ب�ي

ي بعض الأحيان يتوجب عمل 
ل، �ز ز هو الحال بالنسبة لجميع مواقف مشاركة الم�ز

ي بعض الحيان ينتقل الناس. عندما يحدث مثل ذلك، ستقوم مؤسسة 
ات و�ز تغي�ي

ل بالعمل مع الأفراد وشبكات الدعم الخاصة  ز CLBC أو وكالة خدمة مشاركة الم�ز
ل جديد سلساً. ز بهم لكي يكون إنتقالهم إىل م�ز

 * 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

معلومات للعائالت
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ي مدعوم بشكل جيد؟
كيف سأعرف بأن عضو أرس�ت

ي ضمان أن يشعر 
ي شبكة الدعم دوراً مهماً �ز

يلعب أفراد الأ�ة والأشخاص الآخرين �ز
تصال والزيارات المنتظمة. يرحب مقدمو خدمة مشاركة  الأفراد بالأمان من خلل الإ
ي حياة كل شخص. سيشارك الأفراد وعائلتهم 

ي مشاركة الأ�ة والأصدقاء �ز
ل �ز ز الم�ز

ل وذلك حسب ظروفهم  ز ة لمقدم خدمة مشاركة الم�ز نتقاء الأخ�ي ي عملية الإ
�ز

ل  ز الخاصة. وهناك أيضاً الضمانات الرسمية، مثل عمليات الموافقة عل مشاركة الم�ز
ل عن  ز ولوائح المراقبة. يجب أن يتم الموافقة عل جميع مقدمي خدمة مشاركة الم�ز

ل.  ز طريق عملية دراسة الم�ز

ل وفق عقد مع مؤسسة CLBC، يقوم موظف  ز عندما يتم تقديم خدمة مشاركة الم�ز
ي السنة ويكون مسؤولً عن مراقبة 

ي الأقل مرة واحدة �ز
ل �ز ز مؤسسة CLBC بزيارة الم�ز

ل عندما تكون الوكالة مسؤولة  ز الإجراءات. يقوم موظف الوكالة بزيارة ومراقبة الم�ز
ل.  ز عن ترتيبات مشاركة الم�ز

ل؟ ز ي ترتيبات مشاركة الم�ز
ما هو نوع الدعم المقدم �ز

نوع وكمية الدعم المقدم يعتمد حقيقة عل الإحتياجات الخاصة للشخص. يعمل 
ي  أفراد الأ�ة مع مقدمي الخدمة ومؤسسة CLBC لضمان أن الدعم المقدم يل�ب

ة للشخص.  الإحتياجات المتغ�ي

ز  ي فردي يؤدي إىل خلق علقات مع مقدم�ي
ل هو دعم سك�ز ز إن خدمة مشاركة الم�ز

ل والذين سيعرفون الشخص وإحتياجاته الفريدة.  ز ز لخدمة مشاركة الم�ز ثابت�ي

ستجابة لسلسلة من إحتياجات الدعم ويمكن أن تكون  يمكن أن يتم تطويرها للإ
إختياراً مناسباً لتلبية إحتياجات الأفراد الذين لديهم إحتياجات دعم معقدة. 

ل المهارات المطلوبة والتدريب  ز يتوقع أن تكون لدى مقدمي خدمة مشاركة الم�ز
ذات الصلة. 

تيبات السكنية الحصول عل خدمات  قد يستطيع الأفراد الذين يختارون هذه ال�ت
ي المجتمع أو الدعم التوظيفي. 

ندماج �ز أخرى مثل الإ

لية جديدة؟ ز ل هي خدمة م�ز ز هل مشاركة الم�ز

ل هي ليست خدمة جديدة. من الممكن أنه قد تم تغي�ي إسم  ز كل. مشاركة الم�ز
ز )الرعاية الِملكية، رعاية الأ�ة، خدمات  لية بمرور السن�ي ز تيبات الم�ز هذه ال�ت
الأ�ة المضيفة، إلخ(، ولكن نموذج أن يعيش شخص بالغ بحاجة إىل الدعم 

ل هو نموذج متوفر منذ سبعينيات  ز ي نفس الم�ز
ىلي وشخص يقدم الدعم �ز

ز الم�ز
. ي

القرن الما�ز

ي إيجاد المزيد من المعلومات، مثل:
أين يمكن�ز

ل؟ ز أين سيقع الم�ز  •  

ل؟ ز ي الم�ز
من أيضاً سيعيش �ز  •  

؟ ي
كيف يبدو شكل الحي السك�ز  •  

ل أيضاً أشخاص بالغون  ز ي الم�ز
•  هل سيسكن �ز  

آخرون مؤهلون لخدمات مؤسسة CLBC؟ 

ل؟ ز من هم مقدمو خدمة مشاركة الم�ز  •  

هل يمكننا أن نقابلهم أولً؟  •  

؟ تيبات مناسبة ىلي ماذا لو لم تكن ال�ت  •  

نتقال؟ ي الإ
ماذا لو أراد عضو أ��ت  •  

ي ستقوم مؤسسة 
ستكون لدى العائلت أسئلة مختلفة عن موافقهم الخاصة وال�ت

ستجابة عليها. هناك طرق  ل بالعمل معك للإ ز CLBC و/أو وكالة خدمة مشاركة الم�ز
ل.  ز عديدة يمكن أن يتم فيها ترتيب خدمة مشاركة الم�ز

ز دائماً عل الشخص لضمان حصوله عل  ك�ي ل، سيكون ال�ت ز ي خدمة مشاركة الم�ز
�ز

وري أن يعمل جميع  الدعم التام. كما هو الحال مع أي دعم أو خدمة، من ال�ز
ز معاً لضمان أن يتم إستكشاف جميع الخيارات ويتم الإجابة عل جميع  المساهم�ي

ل أو لديك أسئلة  ز ي معرفة المزيد عن خدمة مشاركة الم�ز
الأسئلة. إذا كنت ترغب �ز

. CLBC تصال بالمكتب المحلي لمؤسسة عن وضعك الخاص، يرجى الإ

التمتع بحياة جيدة

الأشياء المطلوبة لكي يتمتع الشخص بحياة جيدة 

ي تحافظ عىل سالمته: 
هي حقيقة نفس الأشياء ال�ت

عالقات تتسم بالود، فرص للمشاركة، والسيطرة 

عىل ظروف الحياة اليومية. وهذا هو السبب وراء 

ل بدقة لكل  ز الحاجة إىل تنمية خدمة مشاركة الم�ز

فرد وفق أهدافه وإحتياجاته الخاصة. 
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لمزيد من المعلومات

ل، يرجى زيارة:  ز  لمزيد من المعلومات عن خدمة مشاركة الم�ز
 www.communitylivingbc.ca والذهاب إىل فقرة

What Supports are Available )أي ما نوع خدمات الدعم المتوفرة(. 

 : ي
تصال بمؤسسة CLBC عل رقم الهاتف المجا�ز  يمكنك أيضاً الإ

   .1-877-660-2522

ل ز الخدمات السكنية: مشاركة الم�ز

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


