
THÔNG TIN VỀ SINH SỐNG TRONG CỘNG ĐỒNG BC
YỂM TRỢ VÀ DỊCH VỤ

Kính Chào!
Tìm những biện pháp yểm trợ thích hợp cho một cuộc sống 

thoải mái có thể khiến quý vị cảm thấy nặng nề.
Chúng tôi muốn giúp.

Gọi 
Đến  

1.877.660.2522
www.communitylivingbc.ca



CLBC là cơ quan nào?

 Æ CLBC có nghĩa là Community Living British Columbia 

(Sinh Sống Trong Cộng Đồng British Columbia).

 Æ CLBC do những cá nhân và gia đình đã làm việc với 

chính quyền lập ra thành một cơ quan đặc biệt để giúp 

những người bị khuyết tật phát triển về các nhu cầu 

riêng của họ.

 Æ Nhân viên của CLBC quan tâm đến những người họ 

phục vụ và muốn giúp quý vị gầy dựng một cuộc sống 

có ý nghĩa.

Nếu quý vị là người lớn bị khuyết tật phát triển, hoặc người 

lớn được chẩn đoán bị Chứng Rối Loạn Thai Nhi Do Uống 

Rượu hoặc Chứng Rối Loạn Tự Kỷ và gặp khó khăn trong 

việc quản trị tiền bạc và mua sắm, CLBC có thể giúp quý 

vị hoạch định, giới thiệu quý vị đến những nguồn trợ giúp 

trong cộng đồng và hiểu CLBC có thể cung cấp những 

dịch vụ gì.

 



CLBC muốn giúp quý vị gầy 
dựng một cuộc sống có ý nghĩa 
và có thể làm được nhiều việc. 

Điều này có nghĩa là có việc làm 
và được yểm trợ để sinh sống 
trong cộng đồng hầu quý vị 

có thể kết bạn và đóng góp tài 
năng của mình.

CLBC làm gì?
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CLBC yểm trợ người bị khuyết 
tật phát triển như thế nào?

Điều quan trọng là CLBC cần biết quý vị là ai, quý vị thích 

gì và muốn  gì trong cuộc sống để giúp quý vị tìm những 

nguồn yểm trợ và cơ hội thích hợp với quý vị. Với mục đích 

này, CLBC có thể:

 Æ Giúp quý vị kết nối với cộng đồng của mình.

 Æ Giúp quý vị kết nối với các dịch vụ của CLBC.



Ai có thể nhận dịch vụ của CLBC?

Quý vị có thể tiếp nhận dịch vụ do CLBC tài trợ nếu:

 Æ Nếu quý vị trên 19 tuổi, và bị một chứng khuyết tật phát 

triển bắt đầu trước khi quý vị được 18 tuổi.

 Æ Hoặc nếu quý vị trên 19 tuổi và được chẩn đoán bị 

Chứng Rối Loạn Thai Nhi Do Uống Rượu hoặc Chứng Rối 

Loạn Tự Kỷ, và gặp rất nhiều khó khăn trong việc tự mua 

sắm và quản trị tiền bạc.

CLBC dùng những cách trắc nghiệm đặc biệt để quyết định 

ai có thể được CLBC yểm trợ. Một nhân viên trợ giúp tại văn 

phòng CLBC gần nhất của quý vị có thể thông tin cho quý vị 

và gia đình về những cách trắc nghiệm này.
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Nhân viên trợ giúp của CLBC 
giữ vai trò gì?

Nhân viên trợ giúp của CLBC là những người quý vị sẽ gặp 

khi muốn nhờ CLBC trợ giúp. Nhân viên trợ giúp có thể 

thông tin và cố vấn cho quý vị. Họ sẽ nghe những chuyện 

quý vị lo ngại và quý vị có thể cho họ biết quý vị nghĩ mình 

có thể cần gì. Họ có thể giúp quý vị giải quyết vấn đề, giúp 

quý vị kết nối với cộng đồng và tìm những cách quý vị có 

thể đóng góp các ưu điểm của mình trong cộng đồng, và 

thông tin về việc xin CLBC yểm trợ và cung cấp dịch vụ. 

Nhân viên trợ giúp có thể giúp quý vị biết quý vị có thể xin 

các dịch vụ nào được CLBC tài trợ.



CLBC tài trợ cho những loại 
yểm trợ và dịch vụ nào?

CLBC tài trợ cho những loại yểm trợ và dịch vụ mà người 

lớn hội đủ điều kiện và gia đình họ có thể mua trực tiếp hoặc 

tiếp nhận qua những nguồn cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan. 

Theo bất cứ cách nào, những cách yểm trợ có thể gồm:

Học các khả năng mới để giúp quý vị 

đạt được các mục tiêu của mình.

Yểm trợ để làm việc hoặc cho các sinh 

hoạt khác để quý vị có thể hoạt động 

trong cộng đồng của mình.

rợ giúp để sinh sống trong cộng đồng.

Kết nối với những loại yểm trợ và dịch 

vụ đặc biệt.

Kết bạn và trở thành một phần trong 

cuộc sống trong cộng đồng quý vị.
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1. Tìm hiểu về CLBC. 
Đến www.communitylivingbc.ca 

2. Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện 
hay không. 
Tìm chi tiết về điều kiện trên web site của 
chúng tôi, gọi số 1.877.660.2522 hoặc liên lạc 
với văn phòng CLBC tại địa phương quý vị.

3. Ghi danh tham dự Những Buổi Hội Thảo 
Thực Tập Chào Mừng của CLBC.  
Kết Nối. Học Hỏi. Hoạch Định. Hãy gọi cho 
văn phòng  CLBC  tại địa phương để tìm 
một buổi hội thảo thực tập gần quý vị.

4. Gặp một nhân viên trợ giúp của CLBC. 
Sau khi xác định được là quý vị hội đủ 
điều kiện thì một nhân viên trợ giúp sẽ 
sắp xếp để gặp quý vị làm quen.

Bắt Đầu

www.facebook.com/CLBCStartwithHiandStayConnected

www.twitter.com/CLBC_Connect
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Đến văn phòng chúng tôi tại:

7th Floor – Airport Square, 1200 West 73rd Avenue 
Vancouver, British Columbia, Canada, V6P 6G5

GỌI SỐ MIỄN PHÍ CỦA 
CHÚNG TÔI: 

1.877.660.2522

ĐẾN WEBSITE CỦA  
CHÚNG TÔI TẠI: 

www.communitylivingbc.ca

GỬI EMAIL CHO  
CHÚNG TÔI ĐẾN:

CLBCInfo@gov.bc.ca

[Vietnamese]

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc 
hoặc muốn biết thêm chi tiết

www.facebook.com/CLBCStartwithHiandStayConnected
www.twitter.com/CLBC_Connect

