َمسکن موقت قبل از انتقال
Transitional Living

تسهیالت َمسکن دوران انتقال ،تدابیر اسکان کوتاه مدت )تقریبا  6-18ماه( برای افرادی است که منتظر تکمیل تغییرات
محل سکونت خود هستند یا در لیست انتظار تسهیالت مراقبتی دراز مدت قرار دارند .این تسهیالت موقت هستند .برای
احراز شرایط الزم ،باید تأییدیه ای داشته باشید مبنی بر این که ترتیب مسکن دائم شما داده شده است ،جایی که بعد از
اتمام مدت اقامت تان در مسکن موقت به آنجا خواهید رفت .این تسهیالت معموال هر  7روز هفته به طور  24ساعته
خدمات مراقب شخصی را در ارائه می دهند ،که هزینه آن توسط وزارت بهداری پرداخت می شود .مسئولیت پرداخت سایر
هزینه های زندگی مانند غذا و دارو به عهده مستاجر است .زمان انتظار برا ی بر خورداری از این تسهیالت بستگی به تعداد
متقاضیان و تعداد آپارتمان های موجود دارد.
(416) 481-0868

Gage Transition to Independent Living
100 Merton Street, Toronto, Ontario, M4S 3G1
www.westpark.org/patientservices/gage/html

گیج)(Gageبه طور  24ساعته خدمات مراقب شخصی در محل را ارائه می دهد که هزینه آن توسط وزارت بهداری
پرداخت می شود .این خدمات در اختیار افراد باالتر از  18سال که کارت معتبر اوهیپ را در اختیار داشته باشند قرار می
گیرد .این مرکز اجازه حداکثر  18ماه اقامت را می دهد .گیج همچنین محیط آموزشی انفرادی و خود گردانی را فراهم می
کند که شامل بحث به صورت تک نفره و یا در گروه های کوچک در مورد موضوعات متنوعی مانند هدایت خدمات مراقب
شخصی ،برنامه ریزی وعده های غذایی ،بودجه بندی ،دسترسی به خدمات محلی ،مدیریت فشارهای روحی و سالمتی و

کسب مسکن است .هزینه ها مطابق با نرخ اجاره بازار محاسبه می گردد و افراد تحت حمایت او دی اس پی ،1او دبلیو 2یا
افراد کم درآمد می توانند از یارانه مسکن استفاده کنند.

ارائه درخواست

• فرم درخواست برای استفاده از مسکن گیج را با کمک مددکار اجتماعی تان تکمیل کنید.
• مدراک الزم را ارائه دهید )سوابق پزشکی ،اطالعات مالی و غیره(.
• مصاحبه تلفنی با کارمند مسئول تشکیل پرونده ،برای انجام ارزیابی انجام دهید.
• ارزیابی حضوری را کامل کنید.

• تاریخ نقل مکان خود به گیج را با توجه به موجود بودن آپارتمان خالی و تاریخ مرخص شدن تان از لیندهرست تعیین
کنید.
(416)-530-1448

Bellwoods Community Connect Program
300 Shaw Street, Toronto, Ontario, M6J 1X1
www.bellwooodscentre.org/bw_cc.htm

برنامۀ حمايت از ناتوانان انتاريو = )Ontario Disability Support Program (ODSP
مرکز خدمات انتاريو = )Ontario Works (OW
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این برنامه برای مراجعه کننده ای است که سن وی باالتر از  18سال باشد ،کارت معتبر اوهیپ را داشته و قادر به هدایت
نیازهای مراقبتی خود باشد .این سازمان یک برنامه  6ماهه و یک برنامه  14ماهه ارائه می دهد .هزینه ها به نسبت درآمد
تعیین می شوند و افراد تحت حمایت او دی اس پی ،3او دبلیو 4یا افرادکم درآمد می توانند از یارانه استفاده کنند.

ارائه درخواست

• فرم درخواست ارتباط محلی بل وودز 5را به کمک مددکار اجتماعی خود تکمیل کنید.
• مدارک الزم را ارائه دهید )سوابق پزشکی و نیازهای مراقبتی و غیره(.
• ارزیابی برای تعیین میزان نیاز مراقبتی خود انجام دهید؛ این ارزیابی توسط تیم تشکیل پرونده بل وودز در مرکز
لیندهرست صورت می گیرد.
• از تسهیالت بل وودز بازدید کنید.
• اطالعات مالی خود را برای تعیین مبلغی که باید بپردازید ارائه دهید.

• فرم تقاضای استفاده از کمک خدمات مراقب شخصی 6را کامل کنید.

• تاریخ نقل مکان خود را به کمک مددکار اجتماعی تان و تیم بل وودز تعین کنید.

خارج از تورنتو
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• به وب سایت  www.cilt.caمراجعه کنید و روی لینک خدمات مراقب شخصی کلیک کنید .برای یافتن خدمات
در محل خود تحت عنوان راهنمای خدمات مراقب شخصی انتاریو )که همچنین با نام کتاب سبز در اینترنت شناخته
می شود( را نگاه کنید .می توانید با مسئولین ارائه مسکن تماس بگیرید و از آنها در باره برنامه های مسکن مخصوص
دوران انتقال سؤال نمایید.

• با شعبه محلی انجمن کانادایی ﻓﻠﺞ از ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ )پاراپلجیک( در انتاریو تماس بگیرید تا به
شما در جستجوی وب سایت  http://www.cpaont.org/کمک کنند.
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برنامۀ حمايت از ناتوانان انتاريو = )Ontario Disability Support Program (ODSP
مرکز خدمات انتاريو = )Ontario Works (OW
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Bellwoods Community Connect
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Outreach Attendance Care
Attendant Services
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تهیه شده توسط :آلیس ژائو
سلب مسئولیت :این اطالعات صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده اند .در مورد مسائل پزشکی یا درمانی خاص خود با متخصص پزشکی واجد شرایط مشورت نمائید .مرکز توان بخشی تورنتو هیچ گونه مسئولیتی را

تجاری می توانند باز تولید شوندwww.spinalcordconnections.ca .

نسبت به هریک از طرفین برای هر گونه خسارت و یا ضرر و زیان ناشی از اشتباه یا حذف در این نشریه نمی پذیرد و از خود سلب مسئولیت می کند.
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