
H Ỗ  T R Ợ  V Ề  G I A  C Ư

Các hỗ trợ về gia cư được cung cấp bởi các cơ quan và được tài trợ bởi Bộ Trẻ Em, Cộng Đồng 
và Các Dịch Vụ Xã Hội (Ministry of Children, Community and Social Services, viết tắt MCCSS). 
Đây là một số các hình thức hỗ trợ gia cư có thể có sẵn trong cộng đồng của quý vị:

Các nhà tập thể và các sự hỗ trợ để sống chung 
tập thể
• Quý vị sẽ sống chung với một số người không có liên hệ bà con với quý vị.

• Cung cấp sự hỗ trợ cho quý vị cho tới 24 tiếng một ngày.

• Đáp ứng giúp đỡ cho quý vị dựa trên các nhu cầu và khả năng của quý vị. 

Sống độc lập được hỗ trợ
• Quý vị sống độc lập hơn.

• Một người nào đó giúp quý vị trong các sinh hoạt hằng ngày.

• Quý vị nhận từ 2 đến 10 giờ hỗ trợ trong ngày mỗi tuần.

• Quý vị phải có thể ở một mình qua đêm và làm được những việc như tắm rửa hoặc   
 đánh răng mà không cần sự giúp đỡ.

Nhà của gia đình đón nhận/Sự hỗ trợ trong 
việc sống chung
• Quý vị sống với một gia đình mà có thể cung cấp sự chăm sóc và các hỗ trợ cho quý vị.

• Quý vị được khuyến khích làm một thành viên tích cực của gia đình đó.

• Quý vị được kết hợp với một gia đình có cùng các sở thích, nhu cầu và lối sống tương tự.
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Cần thêm thông tin?
Để biết các dịch vụ nào có sẵn trong khu vực của quý vị, hoặc để nộp đơn, nối kết với Các Dịch 
Vụ Giúp Phát Triển của Ontario (Developmental Services Ontario, viết tắt DSO) hãy gọi 2-1-1, 
hoặc viếng trang mạng dsontario.ca để tìm một DSO trong khu vực của quý vị.

tháng Mười Một năm 2018

NỐI KẾT VỚI CHÚNG TÔI!

dsontario.ca
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