واحدھای مسکونی با خدمات حمايتی )اس اس ال يو(
)Supportive Service Living Units (SSLU

مروری کلی

•

تامین کنندگان مسکن حمایتی معموال چندین آپارتمان قابل دسترس برای افراد ناتوان را ارائه می دهند که در قسمت های

•

اغلب تامین کنندگان مسکن حمایتی به صورت  24ساعته و آماده خدمت به هنگام نیاز و بر اساس برنامه ای از قبل تعیین شده

مختلف مجتمع آپارتمانی بزرگ تری جای گرفته اند.

خدمات مراقب شخصی را در اختیار مستاجرین خود قرار می دهند.
•

خانه های مسکونی اشتراکی یا خانه های گروهی ،شرایط خانه عمومی را به همراه خدمات مراقب شخصی فراهم می کنند .این
گزینه شاید انتخاب ارجح برای بیمارانی باشد که قابلیت محدودی برای به عهده گرفتن مراقبت از خود دارند ،یا بیمارانی که نیاز
به خدمات چندگانه دارند.

•

برای زندگی در خانه های حمایتی یا مسکونی های اشتراکی باید کرایه بپردازید.

نحوه پرداخت هزینه خدمات
•

تأمین مالی خدمات مراقب شخصی به عهده دولت ایالتی است .اگر شما از بیمه اتومبیل یا هیأت بیمه و ایمنی کارگران مزایایی
دریافت می کنید ،خدمات مراقب شخصی ،به جای دولت ایالتی ،توسط این سازمان ها در اختیارتان قرار می گیرد .با وجود این،
اگر مایل باشید می توانید خدمات مراقب شخصی را خریداری نمایید و وجه آن را به طور شخصی بپردازید.

روند ارائه درخواست:
تورنتو
•

1

برای درخواست انتخاب های مختلف خانه های مسکونی در ناحیه تورنتو ،می توانید از طریق مرکز اطالعات پروژه )پی آی سی (،
2

واقع در محل مرکز خدمات زندگی مستقل در تورنتو )سی آی ال تی (  ،درخواست 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 «3هم 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 زندگی شما ،متفاوت است .این زمان می تواند از  2ماه تا  2سال باشد.
1

)Project Information Centre (PIC
)Centre for Independent Living in Toronto (CILT
3
Greenbook
2

برای اطالعات بیشتر با مدد کار اجتماعی خود تماس بگیرید.
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