
  درخواست کا طریقہ کار
 

 دستاویزات تیار کریں کیلئےاپنی اہلیت   :1مرحلہ
آپکو  ثابت  کرنا ہوگا    کہ آپکو کو درخواست دینے کیلئے  برائے بالغان، خدمات افزائشی
منسڻری یہ خدمات  سال ہے۔  18، اور آپکی عمر رہائش ہےاونڻاریو میں آپکی ،  ہےمعزوری افزائشی

 خدمات افزائشیکی مالی امداد سے  ) ایم سی سی ایس ایس( سوشل سروسزاینڈکمیونڻی آف  چلڈ رین   ،
  ۔کے  ذریعے چلتی ہیں )ڈی ایس او    ( اونڻاریو

 

ے کون سی قسم کی دستاویزات ئمجھے یہ ثابت کرنے کیل
 فراہم کرنے کی ضرورت ہے؟

 
 کو فراہم کرنا الزمی ہے: ڈی ایس او   ہرایک مندرجہ ذیل درج ذیل شعبے کیلے آپ کو ایک دستاویز

 
 معذوری افزائشی کیآپ   1. 

معذوری ہے، آپ کو ایک تحریری نفسیاتی تشخیص کی  افزائشی یہ ثابت کرنے کے لئے کہ آپ کو
 ہونیرکن کی طرف سے    ایکایشن کے ضرورت ہوگی جو ایک ماہر  نفسیات یا نفسیاتی ایسوسی

چاہئے۔ اگر آپکے پاس  نفسیاتی تشخیص نہیں ہےتو براه مہربانی اپنے عالقے کے  ڈی ایس او  سے 
اختیارات کا جائزه لیں گے۔تشخیص میں مندرجہ ذیل عناصر شامل آپکےوه آپ کے ساتھ  رابطہ کریں

 ہونا  ضروری ہیں:
.a    ِکے بارے میں معلومات دراکی عمل  آپکے ا 

استعمال کرنیکی،  منتظم ہونیکی،   منصوبہ بنانیکی ، فیصلے کرنیکی اور نتائج اس کا مطلب آپکی عقل 
 ڻیسٹ کے ذریئے کیا جاتا ہے.  IQیہ عام طور پر ایک  کی شناخت کرنے کی صالحیت سے ہے۔

 .b     معلوماتسے متعلّق    پذیریآپکی ْمطابقت 
اور روزمره کی زندگی میں مہارتوں کو استعمال کرنے کی  ،اس کا مطلب آپ کی آزادی حاصل کرنے

 ہے. سے صالحیت
 اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل مہارتیں شامل ہے:

 مہارتیں جیسے، پڑھنا، لکھنا، ریاضی اور  پیسے کا حساب کتاب ۔تصّوراتی  •
 سماجی مہارتیں جیسے کہ دوسروں کے ساتھ ساتھ میل جول ۔ •
عمال کرتے ہیں  جیسے کہ کام کی مہارتیں، اردگرد نقل و حمل  کا عملی مہارتیں جو آپ روزانہ است •

 وقات اور معمول کی پیروی۔ا لکھ بھال ، نظامدی صحت اور تحفظ کی اسستعمال، اپنی 
.c    متعلّق معلومات ،سےمعذوری کے آغاز کی عمر 

سال کی 18 معذوریاگر  آپکی یا  سال کی   عمرہونے کے بعدکرواتے  ہیں،   18 اگر آپ ا پنی تشخیص
 یہ  بتاناتب ماہر نفسیات  کو  ،عمر سے پہلے شروع ہوئ تھی  اور تمام عمر جاری رہنے کا امکان ہے 

سال کی عمر سے پہلے کرواتے ہیں،  تب معذوری کے  آغاز کی  عمر  18اگر آپ  تشخیص   ۔ چا ہیے
 ۔کے متعلّق کوئ معلومات نہیں چاہیے ہونگی



 
 والے ڻاریو میں رہنےاون2.  
 صحت کارڈ •
 کرایانامہ یا   لیز  مکان  کی  •
• ODSP   فارمکیلے براه راست بینک ڈپازٹ کا 
  بینک اکاؤنٹ کے بیانات جن پر آپکا پتہ ہو •
 ڈرائیور الئسنس یا دیگر حکومت سے جاری کرده تصویری شناخت •

 
 عمر 3.  
 پیدائش یا  با پڻسیمل سرڻیفکیٹ •
 پاسپورٹ •
 ڈرائیور الئسنس •

 

  اپنے عالقے کے  ڈی ایس او  کو کال کریں  :  2مرحلہ
ڈی ایس او   کے  درخواست کا عمل شروع کرنے کیلے، اپنےعالقہ کے  ڈی ایس او  کو فون کریں۔

یہ دیکھنے کیلے کہ آپ درخواست  جس شخص  کے ساتھ آپ بات کرینگے  وه  آپسے سواالت کریگا    
 1اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کےپاس اہلیت کے تمام دستاویزات (مرحلہ  دینے کے  اہل ہیں  یا نہیں۔

 جن سے ثابت ہوسکے کہ آپ/کو: ہیں،    سے)
 معذوری ، ہے، افزائشی ایک •
 ، اورآپکی رہائش ہےاونڻاریو میں  •
 سال یا اس سے زیاده ہے۔  18آپکی عمر •

لمبی ہو سکتی تک  منٹ   30پہلی کال  آپکیچھ وقت لگے گا، لہذا ک میں معلومات حاصل کرنے یہ سب
 ۔ہے

اگر کسی بھی وقت آپ کو کال روکنے کی ضرورت ہو تو، آپ کی مشترکہ معلومات کھو نہیں جا   
ے کے عمل ،  تاوقتیکہ آپ دوباره  درخواست کے اس حصّ  ہینگیوه  بس انتظار کی حالت میں ر ۔ ئیگی

سال  16کال کریں ۔ تمام صحیح دستاویزات کے ساتھ، آپ کی  کو ڈی ایس او    ے  ئکو مکمل کرنے کیل
سال عمر  18  کی اہلیت  کی تصدیق کی جا سکتی ہے، تاہم، برائے بالغان خدمات افزائشیکی عمر میں 

 ہونے تک خدمات شروع نہیں ہونگی۔
 

 اپنی درخواست مکّمل کریں :  3مرحلہ
 مّطلع کرنےکی مالی خدمات وصول کرنے کے اہل ہیں، تو آپکو   ایم سی سی ایس ایس   اگر آپ 

آپکو  اپنے عالقے تواگر آپ اہل ہیں،  ،ایک خط موصول ہوگا سےڈی ایس او     عالقائ  ےاپنے ئکیل
تشخیص کار آپ کو ایک درخواست  کے  ڈی ایس او  کے  ایک تشخیص کارسےمنسلک کیا جائے گا ۔

ے ئضرورت کی حمایت کی سطح کا تعین کرنے میں مدد کےکیلپیکج مکمل کرنے اور آپ کی   کا
 آپکے ساتھ دو  مالقاتیں طے کریگا۔ 

 
افراد کی ضرورت ہوگی ،جو   2  تک ہوگی اور آپ کو  اپنےساتھ ،کم سے کم ےگھنڻ 3ہر مالقات تقریبا 

 آپ کو اچھی طرح جانتے ہوں  (مثال، والدین، سرپرست، استاد، وغیره)۔



 
تشخیص کار کوآپ کی ضروریات کا اندازه ہو جائیگا، آپکو اپنے عالقے میں دستیاب ایک بار جب 

 خدمات سے جوڑ دیا جائے گا ۔
 

 رابطے میں رہیں  :4مرحلہ
اس دوران، اگر آپکے حاالت   آپکو اپنی خدمات اور حمایت حاصل کرنے  میں کچھ وقت لگ سکتا ہے.

 د۔عالقے میں ڈی ایس او کو بتائیںیا معلومات میں کوئی بھی تبدیلی ہو، تب اپنے 
 

 

 
 

  ہم سے رجوع فرمائیں!
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