مرکز خدمات رفاھی انتاريو )او دبليو(
Ontario Works

• توسط وزارت خدمات اجتماعی و محلی تامین مالی می شود.

• اگر به کمک مالی موقت نیاز دارید ،مرکز خدمات رفاهی انتاریو می تواند به شما کمک مالی کند و در پیدا کردن کار
به شما کمک کند.

• او دبلیو می تواند با همکاری با شما برای تعیین آنچه برای اشتغال بدان نیاز دارید ،ارائه کارگاه های آموزشی در مورد
کاریابی ،نوشتن خالصه شرح حال و سوابق) (resumeو ارجاع شما به خدمات مشاوره کاریابی ،در آماده سازی و پیدا
کردن کار به شما کمک کند.

• لطفا توجه داشته باشید که موقعیت هر فرد متفاوت از دیگری است و هدف از ارائه اطالعاتی که در اینجا آمده است
توضیح کامل خدمات ارائه شده توسط این مراکز نیست.

افراد واجد شرایط

• سکونت در انتاریو

• نیاز فوری به پول برای کمک به پرداخت هزینه های غذا و مسکن
• تمایل به شرکت در فعالیت هایی که به شما در کاریابی کمک می کنند
• داوطلبین واجد شرایط بالفاصله پول را دریافت خواهند کرد.

• میزان پولی را که ممکن است دریافت کنید بستگی به تعداد افراد خانواده ،درآمد ،دارایی ها ،و هزینه های مسکن
شما دارد.

ارائه درخواست:

• مددکار اجتماعی شما می تواند در ارائه درخواست برای استفاده از این برنامه به شما کمک کند.
• فرم درخواست را می توان از طریق وب سایت خدمات اجتماعی و محلی و یا با تلفن به آنها تکمیل کرد.
• شما ملزم خواهید بود که مدارک شخصی خود مانند کارت بیمه تأمین اجتماعی )،(Social Insurance Number
کارت خدمات درمانی) ، (Health Cardشناسنامه ) (Birth Certificateو مدارک مالی خود از قبیل صورت حساب
های بانکی اخیر ،فتوکپی قرارداد وام مسکن و یا اجاره خانه ) (mortgage or rental agreementو غیره را ارائه
دهید.

• همین که کارمندان او دبلیو با شما مالقات کرده و تمامی مدارک الزم را بررسی کنند در مورد واجد شرایط بودن شما
تصمیم گیری خواهند کرد.

تماس

• تلفن(416) 392-4321 :
•

وب سایتwww.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/ow/index.aspx :
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برای اطالعات بیشتر با مددکار اجتماعی خود تماس بگیرید.
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