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بروشور برای اشخاصيکه تواناي فزيکی شانرا از دست داده اند و وابسته بديگران
ھستندو اعضای فاميل و نزديکان شان

شما يک ناتوانی فزيکی داريد؟ شما يک شخص کالنسالی ھستيد که به کمک و پشتيبانی ضرورت داريد ؟ حالت بد
صحی شما شما را نميگذارد که به امورات منزل رسيده گی کنيد؟
برای حرکت کردن در داخل منزل در وقت لباس پوشيدن ِ دوش گرفتن ِخريداری مواد خوراکی وغيره به کمک
ضرورت داريد؟
آيا شما يکی از کارمندان اجتماعی ھستيد و عالقه داريد اطالعات را در قسمت اين نوع خدماتی که وجود دارد
برای ديکران برسانيد؟
.اگر چنين است اين بروشور برای شما نيز ميباشد
خدماتی زيادی وجود دارد که شما منحيث ساکنين دايمی کانادا ,ايميگرنت ھای مستقل,ريفوجی ويا بدون اين
.حقوق,به حساب رشته فاميلی بسيار نزديک )با ھم معلق شدن دو فاميل( و غيره ميتوانيد مستحق شويد
منحيث ساکنين دايمی کانادا ,شما عين حقوق که يک تبعه کانادايئ که متولد کانادا است در قسمت بدست آوردن
خدماتی موجوده داريد.ھرگاه شما در انتظار بدست آوردن سند ريفوجی ھستيد لطفأ به پروگرام موقتی صحی فدرال
مراجعه کنيد
به تليفون١ ٨٨٨ -٢۴٢ ٢١٠٠ -
ناگفته نماند که خدمات ذکر شده در صورت بدسترس مردم قرار ميگيرد که مراکز مخصوص اين نوع خدمات
.منبع تکافو شانرا داشته باشند

خدمات و مساعدتھا به اشخاصی صورت ميگيرد که يکی از جمله ناتوانی ھا عايد حال شان
.باشد
خدمات در داخل منزل
.در قدم اول  CLSCمرکز ناحيوی خدمات مشترک وکلتوری بايد ضروريات اصلی شما را بدانند
يک شخص موأضف ميشود و به منزل تان ميايد برای ارزيابی کردن ضرورتھای تان .شخصی ھم مسوليت دوسيه
شما را ميگيرد تا از چگونگی رسيدن کمک ھا برايتان وارسی کند.
نظربه مشکالت که شما داريد
. clscشما يکتعداد سرويسھای اضافترا نيز پيشنھاد مينمايد
کمک فزيکی در منزل با شما
يک معاون نرس در منزل شما ميايد بخاطر کمک رساندن به شما برای ضروريات روزمره شما مثال لباس تانرا
.بتن تان کند,در حفظ الصحه تان شما را کمک برساند و ھمچنان درقسمت حمام گرفتن برايتان کمک نمايد
کمک کننده درامورات کار در منزل و خريداری
آنھا شما را در قسمت مرتب ساختن منزل تان و خريداری ھای تان کمک مينمايند
 CLSCھا موافقت نامه ھا دارند
با يکتعداد ارگانھای که اين چنين خدمات را بشکل مجانی برای مريضان ويا به يک نرخ ارزان پيشنھاد ميکنند
برای سرويسھای کمکی داخل منزل ,ھزينه از طرف "سی ال اس سی" تاديه ميشود.ولی ھرگاه خود شما
شخصی را استخدام ميکنيد که باالی او اعتماد داريد در آنصورت يک پروگرام ديگری بنام کمک مالی مستقيم يا
چک در بدل کار ميباشد .برای معلومات ميتوانيد با "سی ال اس سی" محل زيست تان ويا شخصيکه مسول دوسيه
.شما در "سی ال اس سی" است در تماس شويد
مراقبت نرس در منزل
اين چنين سرويسھا برای اشخاصی پيشکش ميشود که برايشان مراقبت ھای صحی تحت نظر نرس در منزل
.تجويز شده است.مثال تطبيق ادويجات ,پيچکاريھا و تعويض پانسمان ھا
دادن مشوره در قسمت ترتيب دادن وسايل داخل منزل و دادن سامان آالت بطور موقت
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يک ارگوتراپفت به منزل شما ميايد و ھدايات الزم بخاطر سھولت بخشيدن در طرز استفاده از لوازم داخل آپارتمان
.تان و طريقه حرکت کردن بدون خطر در داخل منزل تانرا توسعه ميکند
)مثال در داخل تشناب چگونه ميتوان از افتيدن و جراحت برداشتن جلوگيری کرد(
عالوه برآن شما ميتواند يکعده از وسايل از قبيل چوب دست و غيره را بطور موقت برای شما بدھد تا برای شما
.سھولت فراھم شود

سرويسھا بخاطر تطابق دادن اپارتمان تان طبق ضرورت تان
آماده ساختن شرايط منزل تان
ھرگاه شما شخصی ھستيد که معيوبيت جدی داريد,پروگرام تطابق دادن منزل برای شما يکمقدار کمک مالی مينمايد
.تا شما بتوانيد محيط زيست را در داخل منزل تطابق بدھيد با حالت فزيکی که داريد
.شما ميتواند شما را رھنماھی کند که چگونه ميتوانيد از اين پروگرام مستفيد شويد
پروگرام آپارتمانھای مخصوص برای بزرگساالن تنھا شما را کمک مينمايد در صورتيکه از  ۶۵سال اضافه داريد
و يک عوايد ساالنه ضعيف داريد بخاطری مھيا ساختن شرايط زيست و آسان نمودن حرکت کردن برای شما در
داخل منزل ميباشد.برای بدست آوردن يکی از اين دو پروگرام شما ميتوانيد به اتحاديه محل زيست در کيبيک به
نمبر تليفون ١٨٠٠۴۶٣۴٣١۵تماس بگيريد .محل تان نيز شما راميتواند در اين قسمت کمک نمايد

خدماتيکه حرکت و انتقال کردن را برائتان سھولت ميبخشد
وزارت ترانسپورت کيبيک بخاطر سھولت بخشيدن استفاده از ترانسپورت شھری برای اشخاصيکه معيوب ھستند
,.ترانسپورتھای مخصوص تطابق يافته برای آنھا را رويکار آورده اند
بسياری از نواحی شھر اين نوع ترانسپورتھا را برای اشخاصيکه محدوديتھای فزيکی و فکری دارند  ,رويکار
.آورده اند
 (STM) : ۵١۴٢٨٠٨٢١١موسسه ترانسپورت مانتريال
 (STL):۴۵٠۶۶٢۵۴٠٠موسسه ترانسپورت له ول
۴۵٠۴٣٣۴٠٠٠

:

 CITلوغانتيد

: ۴۵٠۶٧٠٢٩٩٢ # ٣مرکز ترانسپورتی النگئ
:SIO ٨١٩٧٧٣٢٢٢٢موسسه ترانسپورت او ته وه
 RTC ۴١٨۶٨٧٢۶۴١مرکز ترانسپورتی له کپيتال )کيبيک
۴١٨٧٢٣۵۵۵۵
٨١٩۵۶۴٢۶٨٧

:موسسه ترانسپورت ريموسکی
موسسه ترانسپورت شير بروک

بسياری از کمپنی ھای تکسی ,تکسی ھای مخصوص را برای معيوبين در دسترس دارند.که در مقابل يک پول
ناچيز آنھا را فرمايش بدھيد.شما ميتوانيد لست اسامی کمپنی ھای تکسی را چنين امکانات را به دسترس قرار
.ميدھند از وزارت ترانسپورت کبيک توسط تليفون معلومات بخواھيد
١٨٨٨٣۵۵٠۵١١
عالوه بر آن شما ميتوانيد در اين باره معلوماتھای بھتر از) سی ال اس سی ( بدست بياوريد
١٨٨٨٣۵۵٠۵١١

.خدمات در سکونتگاھای تطابق يافته شده ويا بيمارستانھا
.در حالتی که شما نميتوانيد با مسونيت در منزل تان زندگی کنيد.راه ھای مختلف ديگری وجوددارد
جاھای بودوباش با کرايه نازل-يک تعداد اين آپارتمانھا قبال دارای شرايط تطابق يافته برای محلولين و
معيوبين ميباشد
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شما بايد حدالقل يک عوايد کوچک داشته باشيد که بتوانيد تقاضا نامه تانرا پيشنھاد کنيد به دفتر شھری اپارتمانھای
رآيشی
مانتريال ۵١۴ ٨٧٢۶۴۴٢ -
له ول۴۵٠۶٨٨٠١٨۴-
غيف سود۴۵٠۶٧٠٢٠٠٣-
شرايط موقتی يا محل بودوباش موقت
دراين جاھا شما ميتوانيد که در يک فضای با تفاھم نظر و ھمنظر با ديگران زنده گی نمايد و ھمچنان خدمات
صحی را بدست بياوريد.در ضمن نرسھای دوباره احيای صحت ويا سرويسھای کمکی برای ضروريات شخصی
تان از قبيل )حفظ الصحه شخصی تان,پوشيدن لباس(...ميتوانيد بدست بياوريد.يکتعداد اين مراکز دولتی است و
تعداد ديگر آنھا شخصی ميباشد.شخصيکه در ) سی ال اس سی( مسوول دوسيه تان است شما را در قسمت انتخاب
.نمودن اين مراکز کمک مينمايد
مرکز جا دادن و مراقبت طويل المدت
در حالتی که ضرورت شما به پرستاری و مراقبت ھای صحی زياد است ) اضافه تر از  ٣ساعت در روز( شما
ميتوانيد در يکی از مراکز فوق الذکر قبول شويد .اين مراکز جای مخصوص است بخاطررساندن خدمات برای
اشخاصيکه واقعأ ضرورت به کمک دارند و
نا توانی فزيکی دارند و نميتوانند در داخل منازل شان به تنھايی زنده گی کنند.خدماتی صحی ,دوباره ياد گرفتن و
مراقبت ھا مجانی ميباشد.ولی شما بايد يکمقدار پول را برای سرويسھای ديگر مثل غذا،بستر خواب ،پاککاری
وغيره بپردازيد.مبلغ که بخاطر بودوباش تان بايد تاديه کنيد نظر به عوايد تان تعين ميگردد.در صورتيکه شما به
شکل اسپانسر توسط يکی از اوالدھا يا کدام يک ديگر از اعضای فاميل اينجا آمده ايد ،شخص مذکور اين نوع
.مصارف شما را به عھده دارد و مبلغ آن نظر به عوايد اش تعين ميگردد
خدماتی که بدسترس اشخاص کمک کننده قرار دارد
ھرگاه شما يک شخص کمک کننده برای شخص ناتوانی ھستيد،در بعضی از ) سی ال اس سی ھا سرويس مھلت
دادن وجود دارد.يعنی يک شخص ميتواند برای چند ساعتی جانشين شما باشد در نزديک شخصيکه شما از او
مراقبت ميکنيد.ھمچنان ميتوانيد اين شخص را در مرکز روزانه ببريد در آنجا اشخاص سالمند باھمديگر معرفی
ميشوند و به يک سلسله مصروفيتھای مخصوص شان سرگرم ميشوند.و ھمچنان مراکز جادادن ھای کوتاه مدت
وجوددارد.اين سرويسھا يکنوع نيستند
.در ) سی ال اس سی( ھای مختلف.پس برای معلوماتی قبلی بايد با ) سی ال اس سی( محل تان بتماس شويد

کليد برای بدست آوردن چنين سرويسھا
شما استCLSC
CLSC
محل زيست شما دروازه دخولی است برای بدست آوردن سرويسھای کوتاه مدت ويا بشکل
دوامدار از جمله مراقبتھای صحی ،نرس در احيای مجدد ،ويا کمک در زنده گی روزمره.اگر
شما ضرورت به کمک داريد بعلت يک ناتوانی جسمانی و يا فزيکی در آنصورت به
 CLSCتان مراجعه کنيد
مسلکی ھایclsc
در تعداد زيادی از مسلکی ھا در رشته صحت کار ميکنند ،ھدف اصلی شان تضمين کردن صحت برای شما ،
.محيا ساختن شرايط مطلوب و آرامش برای شما بدون در نظر داشت سطح زنده گی تان
ھرگاھيکه شما در ) سی ال اس سی( زنگ ميزنيد و يا در نمره معلومات صحی  ، ٨١١آنھا شما را رھنماھی
ميکنند برای يک مسلکی در بخش صحت بخاطر کمک با شما.در صورتيکه شما دچار مشکالت جدی تر باشيد اين
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شخص رول يک کمک کننده انتقالی را بازی ميکند .بدين معنی که وی شما را به سرويسھا و پروفشنل ھای که
.نياز است معرفی ميکند.تمام تقاضا نامه ھا بخاطر اقامتگاه و سرويس ھا مربوط ھمين شخص ميشود
کمک کننده ھای فاميلی) يا کمک کننده ھای صحی خدمات اجتماعی(
خدماتی چون وارسی از حفظ الصحه شما  ،بسياری وظايف عادی در روزمره مثل پختن و آماده کردن غذا ،
خريداری مواد خوراکی از مغازه و پاککاری منزل و ديکر امورات منزل را که خودتان انجام ميدھيد وقتيکه
.صحت داشتيد انجام ميدھند

نرسھا
مسوليت در مقابل پرستاری جسمی شما را دارند)از قبيل پيچکاری ھا ،تعويض ککردن پانسمانھا ،ديدن فشار
).خون وغيره
مسلکی ھای صحی ديگر نيز ميتوانند شما را ببينند نظر به مريضی تان  ،حتی بعضی شان به منزل شما ميتوانند
.مراجعه نمايند

دوکتوران معالج
معاينه کرده درجه مريضی تانرا تعين ميکنند.ھدايات الزم در قسمت احيای مجدد تان را برای تيم صحی ميدھد
 .در صورتيکه دوچار يک ناتوانی در يکی از قسمتھا بدن تان باشيد

کارمندان اجتماعی
آنھا در تالش بھبود آوری در شرايط و اوضاع فاميلی و اجتماعی تان ھستند و ھمچنان در اين کوشش ھستند که
.چگونه محيط ماحول تانرا بنفع تان بسازند.در ) سی ال اس سی( او شخص است که شما ميتوانيد بتماس شويد

ارگوتراپفت
برای شما ھدايت ميدھد که چه تعغيرات و نو آوريھا را در داخل منزل بياوريد تا بتوانيد کار و فعاليت روزمره
تانرا به خوبی و بدون خطر انجام بدھيد.او ميتواند برای شما وسايل را آماده کند که برای فعليت ھای روزمره
.زنده گی سھولت بياورد.مثل -چوب دست,چوکی عرابه دار وغيره

فيزيو تراپفت
شما راکمک مينمايد تا دوباره صحت ياب شويد البته از نقطه نظر فزيکی از طريق تداوی ھای که قوت بازو ھا
.را ,قدرت حرکی و مقاومت شما را ازدياد ميبخشد
اورتوفونيست
.ھرگاه در قسمت شنوای,حرفزدن ونوشتن پرابلم داريد .او شما را کمک مينمايد

نوتريسيونيست
.در قسمت انتخاب غذا بشکل صحی و مفيد و نظر به مريضی تان به شما توسعه ميکند
بسياری ازبروگرامھا ميسر است که شما را در داخل منزل کمک کند
در داخل اين پروگرامھا کمک ھای چون موبل ووسايل طبی,کمکھای تخنيکی)دسته برای محکم گرفتن در تشناب
و يا ماشين برای بلند نمودن و انتقال دادن اشخاصيکه بسيار وزن وجودشان زياد است( ھمچنان پروتزھا ،
اورتزھا ،وسايل برای کمک به شنوای وديد ،چوب دست وغيره کمکھا.برای معلومات اضافی با ) سی ال اس
.سی( محل زيست تان بتماس شويد

سرويسھای احيای مجدد در بخش صحت
از لحاظ صحی امکان دارد که شما نيازمند به سرويس احيای مجدد باشيد .برای کمک با شما تا بتوانيد دوباره
راه رويد ،عضو بدن تان که از حرکت باز مانده بحرکت بياوريد،حرف بزنيدويا مثل قبل بتوانيد که
بشنويد.شفاخانه ھا و مراکز احيای مجدد صحت برای شما خدمات را بسطح تخصصی انجام ميدھند نظر به نوع
ناتوانی شما.در پھلوی که از طرف پروفشنل ھا کورسھای تداوی تطبيق ميشود ،مراکز احيای مجدد صحت
ميتوانند يکتعداد وسايل را برای سھولت بخشيدن عمل کرد برای شما ميدھند.از آنجمله چوکی برای اشخاصيکه
.فلج ھستند ،آله شنوايی،وغيره وغيره.داکتر معالج تان تعين ميکند نوع سرويسکه شما به آن ضرورت داريد
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در ذيل يکتعداد مثالھای از مراکز مختلف را ميبينيد
در مجموع شما بايد از طرف يک مرجعه مثال ) سی ال اس سی( يا داکتر معالج تان ويا يکی از شفاخانه ھا
.برای اينکه بتوانيد که مستحق به چنين خدمات شناخته شويد
انستيتيوت احيای مجدد صحت مانتريال
اين يکی از مراکز شفاخانه ھای کوتاه مدت است .در اينجا اشخاصی ھستند که اکسيدنھای ديگری را گزشتانده اند
و ميخواھند برگردند دوباره در حالت محرک بودن مثل حالت قبل از اکسيدن .تلفون ۵١۴٣۴٠٢٠٨۵
.انستيتوت احيای صحت در بخش ناتوانی ھای فزيکی در کيبيک
اين يکی از انستيتوتھای يک پوھنتون در کيبيک ميباشد سرويسھای در بخش احيای مجدد صحت ،عادت کردن ،
پشتيبانی در قسمت تطابق کردن با محيط و اجتماع نو ،ھمراھی کردن وکمک کردن با فاميلھای کمک کننده
دارد.سرويسھای آنھا برای ھمه افراد و اشخاص در سن وسالھای مختلف ھستند ،و تکاليف از قبيل
.ناشنوايی،ناتوانی حرکی،تکاليف عصبی،نابينايی،مشکل اعدای کالم وغيره را داشته باشند ميباشد
مراکز احيای مجدد صحت روانی وفکری
خدماتی مخصوصی را برای اشخاص تقديم مينمايد.بان عده از اشخاصيکه قدرت دماغی وفکری کافی و سالم
ندارند.در تمام کيبيک چندين مراکز مختلف وجوددارد که شما ميتوانيد در آنھا معرفی شويد توسط داکتر معالج
محل زيستتان
.تان و يا
مرکز کانس تانس لتبريج
اين يک مرکزيست برای اشخاصيکه قربانی يک حادثه کفيدن شريان مغزی شده اند ،ازدست دادن حافظه ويا
دردھای مضمن و دوامدار ميباشند.تليفون تماس-۵١۴۴٨٧١٧٧٠
انجمن نابينايان مانتريال
پروگرامھای مختلف در قسمت احيای مجدد را برای اشخاصيکه قدرت ديد شانرا بصورت تقريبی يا مکمل از
دست داده اند بدسترس دارند.سرويسھای شان به لسان فرانسوی،انگليسی و ديگر لسانھا ميباشد،حتی برای
اشخاصيکه لسان مادری شان فرانسوی نباشد .تليفون تماس۵١۴۴٨٩٨٢٠١ :
پست نمبر١٠۶٧
استيتوت نظرت و لوئی بغای عين سرويسھا دارند.تلفون تماس ١٨٠٠٣۶١٧٠۶٣
انستيتوت رايمان ديوار
مرکز احيای صحت تخصصی در بخش پرابلمھای شنوائی و مشکالت تکلم با ديگران.تلفون تماس
 ۵١۴٢٨۴٢٢١۴پ.نمبر ٣۶٠٠و يا ۵١۴٢٨۴٣٧۴٧
مرکز لوسی بغونو
اين مرکز احيای مجدد برای اشخاصيست که ناتوانی جسمی دارند.تلفون ۵١۴۵٢٧۴۵٢٧

منابع ديگر
.مراکز ديگری وجوددارد که ميتوانيد بخاطر معلومات در قسمت ناتوانی نزديکان تان معلومات بگييريد
دفتر اشخاص معيوب :خدمات ھمراھی کردن و معرفی نامه در مناطق مختلف -
کيبيک.تلفون١٨٨٨٨٧٣٣٩٠۵

انجمن مليت ھای مختلف برای انطباق دادن شخص معيوب با محيط زيست-
سرويسھای مختلف کمک رسانی ومعرفی خط را برای اشخاص از مليتھای مختلف بدون در نظر داشت نوع
ناتوانی و يا سن و سالشان بدسترس قرار ميدھند ۵١۴٢٧٢٠۶٨٠

لين رفرنس کھنساالن-
يک سرويس معلوماتی برای کھنساالن بدون پيغام گير۵١۴۵٢٧٠٠٠٧.

خشونت يعنی چی ؟
بدانيد که خشونت اگر بشکل کالمی ،جسمانی ،روانی ويا اقتصادی باشد  ،بدون در نظر داشت سن و سال تان و
.يا شرايط تان قابل قبول نيست .در صورتيکه بشما خشونت صورت بگيرد بايد به  ٩١١تماس بگيريد
ھمچنان شما ميتوانيد به کميسيون حقوق بشر و خورد ساالن تماس بگيريد
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.
برای اينکه اگر بخواھيد که شکايتی کنيد در صورتيکه خودرا تحت خشونت احساس کرديد ۵١۴٨٧٣۵١۴۶.ويا
١٨٠٠٠٣۶١۶۴٧٧بدون پول
برای معلومات بيشتر روی حاالت خشونت ميتوانيد به تلفون ذيل تماس بگيريد ۵١۴٣۵٣٢۴۶٣
بالخره به نمبر تلفون ويا لين انفو  -اوبيوز با اعتماد کامل بتماس شويد ۵١۴۴٨٩٢٢٨٧.و يا
١٨٨٨۴٨٩٢٢٨٧.
.اين بروشور را ميتوانيد به لسانھای مختلف بدست بياوريد.ويا به سايت مراجعه کنيد
www.access.net

7

