
ملتخصص ا عم  لد ا

تقدم الدعم املتخصص وكاالت محلية متولها وزارة األطفال واملجتمع والخدمات اإلجتامعية )MCCSS(. تتضمن بعض أشكال الخدمات

املتخصصة و الدعم التي ميكن أن تتوفر لك ماييل:

)APSW( عامل خدمات حامية الكبار

مكن لهذا العامل أن يلتقي بك بصورة منتظمة ملساعدتك يف:

التعرف عىل أشكال الدعم يف املجتمع والخدمات التي متولها الوزارة.	 

تحديد مواقع القوة والضعف لديك.	 

البقاء مطلعا عىل أشكال الدعم و يوجهك اىل ما تحتاجه منها.	 

تطوير مهارات حل املشاكل واملهارات الحياتية مثل وضع ميزانية و تعلم إستخدام وسائط النقل العام.                         	 

يف بعض املجتمعات، يدعى موظفوا خدمات رعاية الكبار أسامء مختلفة مثل منسق الخدمات أو موظف دعم الكبار.

الخدمات السلوكية

يستطيع مستشارو الخدمات السلوكية مساعدتك يف:

تقييم قدرتك عىل اإلعتامد عىل نفسك ويقرتحوا عليك مهارات للحياة اليومية.	 

مساعدتك عىل تطوير و تقييم خطتك يف الدعم السلويك.	 

توفري التدريب عىل السرتاتيجية السلوكية ملقدم الخدمة لك و أشكال الدعم األخرى.	 

تعليمك سرتاتيجيات دعم ملنع حصول أية أزمة.	 

يتم تحديد هذه الخدمة بتقييم حاجاتك و ميكن أن تقدم لك بصورة مبارشة أو يف إطار جامعي.

خدمات إدارة الحالة

يعمل مدير الحالة معك و مع عائلتك لتنسيق خدمات و دعم رسمية و غري رسمية لتلبية حاجاتك الخاصة بك. غالبا ما تقدم هذه الخدمات

عىل أساس قصري األمد.
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كن عىل إتصال بنا!

dsontario.ca

نوفمرب 2018

تخطيط موجه لشخص

تراجع الخطة املوجهة للشخص أحالمك و أهدافك. مبساعدة وكالة أو أي شخص دعم آخر، تساعدك الخطة املوجهة عىل إيجاد الوسائل 

التي تحتاجها لتحقيق الخطة.

وضع خطة موجهة لشخص تساعدك يف:

تحديد رؤية لحياتك املستقبلية.	 

تحديد مواقع القوة والضعف لديك.	 

وضع األهداف و عمل الخيارات.	 

إيجاد طرق تساعدك يف املشاركة يف املجتمعات.	 

إيجاد األشخاص اللذين ميكنهم مساعدتك يف تحقيق أحالمك.	 

هل تحتاج ملزيد من املعلومات؟

ملعرفة الخدمات املتوفرة يف منطقتك، أو لتقديم طلب بذلك، إتصل ب)الخدمات التنموية يف أونتاريو( )DSO( باإلتصال بالرقم 1-1-2 أو 

بزيارة dsontario.ca إليجاد الخدمات التنموية يف أونتاريو املتوفرة يف منطقتك.
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