
 خصوصی امداد
 

منسڻری آف  چلڈ  ،جنکومالی امداد ۔ی ہےکی جات مہیّاایجنسیوں کی طرف سے مقامی   امداد خصوصی 
کچھ   ذیل، مندرجہ۔ہےکی جاتی  فراہمکی طرف سے ) MCCSS( سوشل سروسزاینڈکمیونڻی رین   

 :ہیںشامل میں  امداد خصوصیاس  اور ہیں تیدستیاب ہو سک کوآپ  جو سہولیات مخصوص
 

 )APSW( ن کارکْ  حفاظتی خدمت غوں کیلئےلبا
 

آپ کے (Adult Protective Service Worker)  ڈبلیوایس  اے پی ایک  کیلئےآپ کی مدد کرنے 
 :تا کہ آپ ساتھ باقاعده مالقات کر سکتا ہے

 کی مالی امداد کی خدمات کے بارے میں جانیں. منسڻریاور  امداد مقامی •
 کی شناخت کریں. اپنی طاقت اور ضروریات •
 .کے مطابق رہنمائ حاصل کریںرہیں اور اپنی ضرورتوں  آگاه  کے بارے میں  امداد •
 بجٹ سازی اور پبلک ڻرانسپورٹ  ،جیسےکو حل کرنے  زندگی  کے مسائل اپنے اندر •

 ۔ کریںمہارت، پیدا کی  استعمال سیکھنے کا
 ، جیسےہوتے ہیں تعنوانا مختلفکے کارکن  حفاظتی خدمت بالغوں کیلئے میں عالقوںبعض              

 adult support) ایڈلٹ َسپورٹ ورکر  یا              (service coordinator) سروس کوآرڈیِنیڻر
worker)۔  

  

 Behavioural)  سے متعلّق خدماترکھ رکھاْو 
services)  

 
 :کہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس طرح، مشوره    ماہرین سے متعلّقَرکھ َرکھاْو  

میں زندگی   مّره   روزاپنی  اور لینے ہونے کی صالحیت کا جائزه   خود مختار ےاپن  کوآپ •
 ۔سفارش کریں ےئکیلمہارت 

کرنے میں آپ کی  اسکی  تشخیصاور   کی منصوبہ بندی کو فروغ دینےَرکھ َرکھاْو  آپ کے  •
 ۔کریں مدد

کی حکمت عملی کی رویے آپکے  ے،ئکیلمدد گاروں  دوسرےاور کرنیوالوں  آپ کی دیکھ بھال  •
 ۔یںتربیت فراہم کر

 ۔ینے میں مدد کریںد تربیتحکمت عملی کی  کیروکنے  سےحران بْ آپکوکسی  •
آپ کو براه یہ سہولت  اور  کر نے کے بعد کیا جاتا ہےآپ کی ضروریات کا اندازه  اس سہولت کا تعیّن

 فراہم کی جا سکتی ہے. دیکر کو  تشکیلگروپ ایک  راست یا 
 
 
 



  Case management)  خدمات کیمنیجرکیس 
services)   

م کرنے خاندان کے ساتھ رسمی اور غیر رسمی خدمات کو منظّ آپکےاور  پکےایک کیس مینیجر آ
یہ خدمات اکثر ایک مختصر  کرتا ہے. آپکی مدد میںکو پورا کرنے  آپکے انفرادی مقاصداور 

 فراہم کی جاتی ہیں. کیلےت مدّ 
 

 Person-directed)منصوبہ بندی کی ہدایت نفرادیا
planning) 

  
اور مقاصد کا  وںانفرادی خواب (Person-directed  planning) بندی منصوبہ کیہدایت  انفرادیایک 

منصوبہ  کیہدایت  فرادیانمدد کے ساتھ، ایک  کار کیحمایت دوسرے  ایجنسی یا  کسی ہے۔لیتی جائزه 
  میں مدد ملتی ہے۔حقیقت بنانے  جن سے آپکو اپنے مقاصد کو کو ایسی ترکیبیں فراہم  کرتی ہے بندی آپ

 
 :ملیگیمدد  کوآپ  کی تشکیل سےہدایت کی منصوبہ بندی  اانفرادیایک 
 ۔کرنے میںواضح  تصّور اپنی آئنده زندگی کا ایک  •
 -نے میںاپنی طاقت اور ضروریات کی شناخت کر •
 کرنے میں۔اور انتخاب  کرنےاہداف مقرر  •
 نے  میں۔کے طریقے تالش کر شمولیتکمیونڻیوں میں  •
 سکیں۔جو آپ کے خوابوں کو حاصل کرنے میں مدد کر کرنے میںتالش  کیایسے لوگوں  •

 

 مزید معلومات کی ضرورت ہے؟
 

یا درخواست دینے کے  ، ہیں خدمات دستیاب  پ کے عالقے میں کونسیمعلوم کرنے کیلئے کہ  آیہ 
 Developmental Services) اونڻاریو  خدمات افزائشی کے کال کرکے اپنے عالقے پر 211 لئے، 

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

 
 

 
 

  ہم سے رجوع فرمائیں!
dsontario.ca 

  2018نوئمبر


