خدمات ياری رسانی مراقب شخصی
Attendant Outreach Services

مرور کلی

• این خدمات در زمینه مراقبت شخصی و فعالیت های روزمره زندگی با وقت قبلی ،بین ساعت  6صبح تا نیمه شب ،به
بیمار در منزل وی کمک ارائه می دهند.
• این خدمات ممکن است که در محیط کار ،کالج ،یا دانشگاه هم ارائه شوند.
• در حال حاضر ،این خدمات برای حداکثر  90ساعت در ماه ارائه می شود.

• خدمات کمکی نمی توانند به صورت آماده خدمت هنگام نیاز یا به صورت خدمات اورژانس ارائه شوند .به دریافت
کنندگان این خدمات توصیه می شود که برای خود کمک پشتیبان در نظر داشته باشند.

نحوه پرداخت هزینه خدمات

•

تأمین مالی خدمات مراقب شخصی را طرح بیمه خدمات درمانی انتاریو )اوهیپ Ontario Health Insurance Plan

 (OHIP -به عهده دارد .اگر شما از بیمه اتومبیل یا هیأت بیمه و ایمنی کارگران 1مزایا دریافت می کنید ،خدمات

مراقب شخصی به جای اوهیپ ،توسط این سازمان ها ارائه می گردد .با وجود این ،اگر مایل باشید می توانید این
خدمات را خریداری کنید و هزینه آن را به طور شخصی بپردازید.
روند ارائه درخواست :همواره به خاطر داشته باشید که یک نسخه از مجموعه فرم های درخواست کامل شده خود را برای
مراجعه بعدی نزد خود نگه دارید.

تورنتو

• برای درخواست انتخاب های مختلف خدمات مراقبت شخصی در ناحیه تورنتو ،می توانید از طریق مرکز اطالعات پروژه
)پی آی سی–  ،(Project Information Centre – PICواقع در محل مرکز خدمات زندگی مستقل در تورنتو )سی
آی ال تی–  ،(Centre for Independent Living in Toronto – CILTدرخواست خود را ارائه دهید.

• برای تقاضای مجموعه فرم های درخواست پی آی سی ،لطفا با پی آی سی به شماره تلفن  416-599-2458یا با
پست الکترونیکی  PIC@cilt.caتماس بگیرید یا با کلیک بر روی لینک درخواست پی آی سی برای خدمات مراقب
شخصی ،مجموعه فرم های درخواست پی آی سی را از وب سایت سی آی ال تی  www.cilt.caدانلود کنید.

خارج از تورنتو

• اگر برای خدمات مراقب شخصی در خارج از منطقه تورنتو درخواست ارائه می دهید ،الزم است که با ارائه دهندگان
خدمات مراقب شخصی در منطقه خود تماس بگیرید .راهنمای خدمات مراقب شخصی انتاریو فهرستی قابل جستجو از
انتخاب های مختلف خدمات مراقب شخصی در انتاریو را در اختیارتان قرار می دهد .شما می توانید راهنمای خدمات
مراقب شخصی انتاریو )که در اینترنت به عنوان »کتاب سبز « Greenbookهم شناخته می شود( را در وب سایت
 www.cilt.caبا کلیک بر روی لینک خدمات مراقب شخصی پیدا کنید.
لیست انتظار :زمان انتظار ،بسته به محل اقامت شما ،متفاوت است .این زمان می تواند از  2ماه تا  2سال باشد.
Workers Safety and Insurance Board
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برای اطالعات بیشتر با مددکار اجتماعی خود تماس بگیرید.
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تهیه شده توسط :ریتا مابروکو
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 .
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