
ما هي املوارد األخرى املتاحة يل؟

أثناء إنتظارك لخدماتك املمولة من الوزارة ، قد ترغب يف البحث عن موارد وبرامج وأنشطة املجتمعات املحلية األخرى. حاول االتصال مبركز األنشطة الرتفيهية 

املحيل، ومبقدمي الخدمات الرتفيهية الخاصة، ومراكز املسنني ، واملنظامت غري الربحية التي تقدم مجموعة من الربامج واألنشطة للبالغني  ذوي االحتياجات 

الخاصة للمسنني.  العديد من هذه الربامج تهدف إىل تلبية اهتاممات وقدرات جميع املشاركني.

كيفية البحث عن هذه الربنامج
فيام ييل بعض الطرق للعثور عىل الربامج الرتفيهيه التي قد تلبي احتياجاتك:  •

ابحث عن األنشطة التي تقام يف حدائق البلدية املحلية، او يف املجتمع املحيل واملنظامت غري الربحية.• 

ابحث عن دورات التعليم املستمر للبالغني وأدلة الربامج الرتفيهية.• 

تحدث إىل األصدقاء والعائلة حول األنشطة املتاحة يف مجتمع املحيل.• 

ابحث عن معارض املعلومات واملناسبات الخاصة يف مجتمعك املحيل.• 

إذا كنت مسنا، فاتصل مبركز املسنني يف مجتمعك املحيل.• 

211 أونتاريو• 

وجه لنفسك األسئلة التالية ملعرفة ما إذا كان الربنامج مناسًبا لك

ما هو الدعم الذي سأحتاج اليه يك أكون  ناجًحا؟• 

حقائق عن املوارد

ر النتظا ا ء  ثنا أ
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ما هي بعض األنشطة التي مارستها يف املايض وإستمتعت بها؟• 

ما هو اليشء الذي طاملا رغبت يف القيام به؟ • 

ما هي أهدايف الرتفيهية ؟• 

قبل االشرتاك والتوقيع عىل الربنامج ، اسأل منسق الربنامج هذه األسئلة ملعرفة ما إذا كان الربنامج يناسب احتياجاتك

ما هي فلسفة الربنامج؟ • 

كيف يضمن الربنامج سالمة وأمن املشاركني فيه؟• 

نصائح

متتلئ الربنامج برسعة فإبدأ بالبحث مبكرا!• 

إحرض جلسة التعريف بالربنامج أو أطلب مقابلة املدرب.• 

جهز نفسك للبدء بالربنامج )رشاء املعدات واللوازم ، وما إىل ذلك(.• 

كيف سأذهب إىل هناك؟ )إبحث عن طرق املواصالت وإبحث يف إمكانية مشاركة السيارة مع احد ما(.• 

تحديث املعلومات الخاصة بك
من املهم أن تطلع الـ DSO  (خدمات التطوير املحلية يف أونتاريو( عىل أي تغيري يطرأ عىل املعلومات الخاصة بك، عىل سبيل املثال ، اتصل بنا إذا كنت تخطط  

لالنتقال للسكن يف  مكان آخر او تغيري رقم هاتفك.  فان هذا يساعدنا يف التأكد من أن لدينا معلومات راهنة لالتصال  بك والتأكد من رغبتك يف البقاء يف سجل 

الخدمة.

اذا كنت بحاجة 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.

كن عىل إتصال بنا!

dsontario.ca

نوفمرب 2018
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