
 منصوبہ بندی ےئکیل ْمنتقلی
 

 یںمل کر کام کرساتھ 
 ۔موقع ہےایک کا  بنانےمنصوبہ  ےئکیلمستقبل  اپنے آپ کے بندی، منصوبہ ےئکیل منتقلی

 
  کرسکتا ہے؟ آپکی مددکون  میں  منتقلی

 :کرسکتے ہیں کسی کا انتخابآپ  مندرجہ ذیل میں سے
 خاندان •
 اسکول •
 کمیونڻی ایجنسی، اور / یا ایک •
 ِرلیف ورکر •

 
 کردارمتعلقہ آپ کا 

 اہمیت ہے۔کی ایک آواز ہے، آپ کی رائے آپکی •
 معامالت میں شامل ہوں۔، اپنےجتنا ممکن ہو  •
 چیں۔منتقلی اور مستقبل کے لئے اپنے مقاصد کے بارے میں سو •

 
 دیکھ بھال کرنے والےآپ کے والدین / 

 کرتے ہیں۔اپنے مقاصد کو فروغ دینے میں مدد  آپکو  کے دورانمنتقلی  •
کہ آپ کی آواز سنی  بناتےاس بات کو یقینی اور، کرتے ہیںمدد میں وکالت کرنے  کو اپنیآپ  •

 جائے۔
 

 کریں؟ کیسے یار تیّ  آپ
 یں۔منتقلی کے بارے میں سوچ آنیوالیآپ  •
 ۔عمل میں آپ کی مدد کرسکتا ہےاس  شناخت کریں کہ کون  •
 شخص جس پر آپ پر ایسا  یا ایک  شخص'  پیشہ ور ، خود (آپ منتخب کریں  رہنما  کو  •

 ۔)قابل یقین ہواور  ہواعتماد آپکو
ضروری دستاویزات  تماماس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس درخواست کے عمل کے لئے •

 ۔ہیں
 

 منتقلی کرنا
 :1 مرحلہ

 تالش کریں. ڈی ایس او   کا  ےاپنے عالق
 :2 حلہمر

ڈی  قہ کےاپنے عال' کہ آپ خدمات کے اہل ہیںکیلئےتو یہ دیکھنے  ہو جا  ئیں سال  کے   16  جب آپ 
 ۔ایس او کو کال کریں

 :3 مرحلہ



 .رابطہ کریں۔مکمل کریں اور دستیاب خدمات سے کا   پیکیج  ایک درخواست
 :4 مرحلہ

 کرتے رہیں۔ تاکہ ہم آپ کی فائل کو اپ ڈیٹ رہیں رابطے میں
 

 ہیں: یسکت دستیاب ہو کیلےجو آپ  امدادچند ایسی 
 خصوصی سہولیات •
 پاسپورٹ پروگرام •
 سہولیاتی رہائش •
 ، اورسہولیاتشرکت کی  میںکمیونڻی  •
 .ے سہولیات۔ئدیکھ بھال کرنے والوں کیل •

 

 رکھیں تازه  کومعلومات اپنے بارے میں 
 )ڈی ایس او  (  اپنے مقامیسے صورت حال میں کسی قسم کی تبدیلی کہ آپ   اپنی   ضروری ہے  یہ 

 ۔کال کریں  ہمیں تو منصوبہ بنا رہے ہیں کافون نمبر تبدیل کرنے یا اپنی رہائش  اگر کو کو آگاه  رکھیں۔
اس سے  ہمیں مدد ملتی ہے  اور یقین دہانی ہو جاتی ہے کہ آپ سےرابطہ کی  موجوده معلومات 

 چاہتے ہیں۔ سروس رجسڻری میں رہنااس  کہ آپ ہو جاتی ہےتصدیق  اور یہہمارےپاس ہیں 
 

 مزید معلومات کی ضرورت ہے؟
 اونڻاریو  خدمات پر کال کرکے اپنے عالقے  کے افزائشی   211،  مزید معلومات کیلئے

(Developmental Services Ontario)       ،یا اپنے   عالقے کے    ڈی ایس او   سے رابطہ کریں
 کا مالحظہ کریں۔  dsontario.ca   کو   تالش کرنے کیلئے   ڈی ایس او 
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