
متول وزارة األطفال واملجتمع والخدمات اإلجتامعية )MCCSS( وكاالت املجتمع التي تقدم خيارات اإلسكان لألشخاص اللذين يعانون من إعاقات تنموية. 

ميكن أن يساعدك التعرف عىل الدعم والخدمات اإلسكانية هذه عىل إيجاد بيت يلبي حاجاتك.

خيارات السكن

الباحث عن السكن الخاص بالخدمات التنموية يف أونتاريو )DSO( ميكن أن يساعدك عىل فهم خياراتك السكنية وذلك:

بتوفري املوارد واملنظامت لك والتي تستطيع أن تساعدك يف وضع خطة سكنية خاصة بك؛  •

بتقديم حزمة من املوارد التي تساعدك عىل وضع خطة سكنية؛• 

بتحقيق اإلتصال بينك و بني شبكات الدعم األرسية للمشاركة يف املعلومات؛• 

بدعم الطرق و التخطيط املبدع للسكن بشكل يختلف عن األمناط التقليدية املتوفرة.• 

هل تحتاج ملزيد من املوارد؟

فيام ييل قامئة باملنظامت اإلقليمية التي ميكنها مساعدتك يف اإلتصال باملزيد من املوارد املحلية.

211 Ontario
تساعدك يف إيجاد املعلومات حول الربامج و الخدمات املتوفرة يف مجتمعك املحيل. 

211ontario.ca

Autism Ontario )التوحد أونتاريو(
تساعدك يف إيجاد معلومات حول التوحد  والقضايا اليومية التي يواجهها األشخاص اللذين يعانون من التوحد مع عائالتهم واملهنيني اللذين هم عىل أتصال 

بهم.
autismontario.com

Connectability
تساعدك يف الحصول عىل موارد لقاء مثن يف مجتمعك املحيل

connectability.ca

MyCommunityHub
تساعدك يف التسجيل يف النشاطات و الفصول والربامج وورش العمل  والراحة واملخيامت التي تقدمها وكاالت الخدمات التنموية يف أونتاريو و دفع رسومها. 

mycommunityhub.ca

)ODSP( برنامج دعم اإلعاقة يف أونتاريو
يقدم لك املساعدة املالية 

mcss.gov.on.ca

Ontario March of Dimes Strategic Employment Solutions
تقدم لك فرص العمل 

marchofdimes.caلق إضافة مؤثراجع أدوالوثائق إصدام ال بشكل وتجارك
لق التصمم كونك الصفحات.

املوارد
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P4P Planning Network
تقدم موارد مجانية مصممة لتمكينك و عائلتك ومقدم )مقدمي( الرعاية لك. 

planningnetwork.ca

respiteservices.com
تقدم ملقدم )مقدمي( الرعاية لك إسرتاحة قصرية من الرعاية حتى يتمكنوا من اإلسرتاحة التي تساعدهم عىل أن يتنشطوا و يعيدوا التواصل. 

respiteservices.com

Special Olympics Ontario
تساعدك عىل إغناء حياتك من خالل الرياضة. 

specialolympicsontario.com

thehealthline.ca
يساعدك يف إيجاد الخدمات الصحية و املجتمعية 

thehealthline.ca

حدث معلوماتك

من املهم أن تحدث )الخدمات التنموية يف أونتاريو( لتواكب أية تغيريات يف وضعك، إتصل بنا إذا كنت تخطط للتحول أو تغيري رقم هاتفك. يساعدنا ذلك 

عىل التأكد من أن لدينا معلومات اإلتصال الحالية الخاصة بك و التأكيد بأنك ترغب يف البقاء يف سجل الخدمة.

هل تحتاج ملزيد من املعلومات؟

ملعرفة املزيد عن الخدمات املتوفرة يف منطقتك أو لتقديم طلبك، إتصل ب )الخدمات التنموية يف أونتاريو( )DSO( باإلتصال بالرقم 1-1-2 أو بزيارة 

dsontario.ca إليجاد الخدمات التنموية يف أونتاريو املتوفرة يف منطقتك.لقة أن الئق اعة إصداء تعمل أن إضافة برسع واعتامدة مستخدارب العنان تصمم

كن عىل إتصال بنا!

dsontario.ca

نوفمرب 2018
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