
 ODSPبرنامج الدعم للمعاقين في أونتاريو و  DSO: الخدمات التنموية في أونتاريو حياة كاملةكيف نبني 

 

برنامج   عامـًا الذي يقدمه 18حياة كاملة، اليوم، وغدًا، وما بعد سن  كيف نبنيأهالً بكم في عرض الفيديو بعنوان  (1

لقد تم تصميم هذه السلسلة من العروض لمناقشة مستقبل طفلكم فيما تنظرون  ئلة. للعا respite خدمات الراحة القصيرة

 المشتركة بينكم.  معـًا نحو الطريق إلى المستقبل وتفكرون في اآلمال واألحالم 

 

ثناء تقديم  لقد وجدنا، أالتي يتم تقديمها ضمن هذه السلسلة.  المفيدة هذا المقطع هو جزء من العديد من المواضيع (2

أثناء مرحلة االنتقال إلى  تواجههمورشات العمل هذه، أن العائالت مهتمة للغاية في معرفة الخطوات العملية التي 

   و الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم. ه االتمويل والخدمات للبالغين. وهذ

 

تشعر أنها تكاد تغرق تحت وطأة الضغوط التي   عندما نفكر في المستقبل، نجد أنه من المألوف بالنسبة للعائالت أن (3

خسارة أشكال الدعم واألشخاص الشعور بعدم اليقين، واالحساس بشيء من وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تواجهها. 

وكيف   ابنتكم/ابنكمخالل مرحلة الطفولة وربما أيضـًا يؤدي إلى القلق بشأن والمساندة  الذين ربما قدموا لكم الدعم

    الدوام في المدرسة.  عن اويتوقفبعد أن  ميومه وايمكن أن يقض

 

وتشمل هذه الخطوات تقديم الطلب إلى الخدمات  هناك خطوات عملية يمكن القيام بها لالستعداد لهذه المرحلة االنتقالية.  (4

إلى تقديم الطلب إلى برنامج  باإلضافة للحصول على الخدمات والتمويل للبالغين. وهذا DSO التنموية في أونتاريو

   . ODSPللمعاقين في أونتاريو الدعم  

 

الخدمات التنموية في عامـًا، تعبئة وتقديم نموذج التقدم إلى   16يستطيع الشخص المعني باألمر، بعد وصوله سن  (5

  قرار بشأن أهلية هذا الشخص للحصول علىمرفقـًا بجميع الوثائق المطلوبة وذلك من أجل التوصل   DSOو أونتاري

 الخدمات التنموية للبالغين.  

 

نسخة عن بطاقة التأمين الصحي في أونتاريو   لىإ باإلضافةتشمل الوثائق المطلوبة نسخة عن آخر تقييم نفسي  (6

OHIP . معلومات  كنت ترغب تبادل الإذا  ،إلى الخدمات التنمويةوربما ترغب أيضـًا في تعبئة نموذج موافقة وإرساله

 عائلة. لل respite راحة القصيرةخدمات فترة المثالً  –مع إحدى مؤسسات المجتمع المحلي 

 

الخدمات التنموية في أونتاريو من مراجعة هذا الطلب، ستصلك رسالة منهم تنص على واحد من  وبعد أن تنتهي  (7

   خيارات ثالثة. قد تتضمن هذه الرسالة ما يلي:

 

 أن الشخص المعني باألمر يتمتع بالتأهيل للحصول على أشكال الدعم للبالغين.  (8

   أخيًرا  أومن أجل تقديم المزيد من المعلومات. وذلك  –المطلوب هو القيام بتقييم نفسي جديد ، أن وأ

       للحصول على الخدمات التنموية للبالغين. ط المطلوبة ليكون مؤهالً بالشروأن الشخص المعني باألمر ال يتمتع 

 

إذا كان المطلوب  للعائلة قادرة على تقديم بعض المعلومات المفيدة   respiteربما تكون خدمات فترة الراحة القصيرة  (9

هو إجراء تقييم نفسي جديد أو إذا كان الفتى/الفتاة غير مؤهلين للحصول على الخدمات للبالغين. يُرجى عدم التردد في  

 ذا األمر. االتصال بنا للبحث في ه

 

للحصول على هذه الخدمات، يجب عليكم بكل بساطة أن  يتمتعون بالتأهيلإذا نصت الرسالة على أن ابنكم أو ابنتكم  (10

  ،ندها. وععامـًا  17,5ن بعد أن يصل الفتى/الفتاة سالخدمات التنموية في أونتاريو بثم تتصلوا مرة أخرى تنتظروا 

 جميع النماذج المطلوبة والتقييم النفسي.  ستحدد لكم الخدمات التنموية موعدين لالجتماع معكم من أجل تعبئة 

 

وستتوفر لكم، خالل هذه اللقاءات، فرصة التعبير عن آمال ابنكم أو ابنتكم، وأحالمهم، واحتياجاتهم ومتطلبات الدعم   (11

  ة وسالمة لهم في المجتمع المحلي. توفير حياة آمن على التي ستساعد

 



قد تشعرون ببعض الحرج اثناء هذه اللقاءات، ولكن الخدمات التنموية في أونتاريو ستكون معكم خالل هذه اإلجراءات  (12

وربما يكون من المفيد أن  توجيه سلسلة من األسئلة المحددة للغاية.  أيضـًا سيتملديكم. وستقدم لكم الرد على أية أسئلة  

 تعرفوا أن هذه األسئلة بالتحديد يتم توجيهها لكل شخص يتقدم بطلب للحصول على الخدمات للبالغين. 

 

نوع الخدمات المتوفرة للبالغين التي ترغبون في التقدم  سيتناول الحديث مع الخدمات التنموية في أونتاريو أيضـًا  (13

 التنموية في أونتاريو بمراجعة هذه الخدمات معكم.  سيقوم أحد العاملين في برنامج الخدماتبطلب للحصول عليها. 

 

 المجاالت التي قد ترغبون في التفكير بها مسبقـًا تشمل: 

 ؛   يحصل عليها ابنكم أو ابنتكم في المستقبلتأملون أن التي أوالً: ما هي ترتيبات المعيشة 

 

 ـًا محددًا خالل اليوم  يتوفر البنكم أو ابنتكم برنامج أن ثانيـًا: هل لديكم رغبة في (14

هل يمكن أن يستفيد الفتى/الفتاة من العمل مع إحدى مؤسسات المجتمع المحلي التي يمكن أن تساعدهم على  ثالثـًا: 

 التخطيط لحياة ناجحة في المجتمع المحلي  

  .  فيما يتعلق ببعض الصعوبات السلوكية متخصصةوأخيًرا: هل ترغبون في طلب خدمات 

 

 لكل من هذه البرامج.  ربما يكون من الضروري ايضـًا أن تعرفوا أن هناك قوائم انتظار  (15

 

)الباسبورت(. جواز السفر  أحد البرامج األخرى التي سيتم بحثها مع الخدمات التنموية في أونتاريو هو برنامج جواز (16

سيكون تلقائيـًا مؤهالً للحصول لبالغين الخدمات  السفر هو برنامج دعم مالي للبالغين. إن كل شخص يتمتع بالتأهيل

بعد فترة من الوصول  الستالمه دوالر من برنامج التمويل جواز السفر. وسيصبح هذا المبلغ متوفًرا  5000 مبلغعلى 

   عامـًا.  18إلى سن 

 

الضروري تعبئة الطلب والتقييم   يكون منلن  –يحتاجه  ئلةذلك الفرد من العاإذا كان هذا هو كل الدعم الذي تشعر أن  (17

 سيحصلون على فوائد من إكمال هذه اإلجراءات.   معظم الناسمع برنامج الخدمات التنموية في أونتاريو. ولكن، 

 

مع الخدمات التنموية في أونتاريو قد أكملوا التقييم النفسي دوالر و 5000على مبلغ   حصلواإن صغار البالغين الذين  (18

دوالر األصلي. سيتم  5000باإلضافة إلى مبلغ  يتأهلون للحصول على المزيد من التمويل من برنامج جواز السفر

 المستقبل.  صبح متوفًرا في وقت ما في وضع هذا التمويل اإلضافي على قائمة االنتظار وي

 

، قد يرغب ابنكم أو ابنتكم أيضـًا في DSO الخدمات التنموية في أونتاريو وباإلضافة إلى إتمام هذه اإلجراءات مع (19

. يتم تعبئة ODSPعم للمعوقين في أونتاريو د للحصول على مخصصات مالية شهرية يقدمها برنامج ال التقدم بطلب

    عامـًا.   17,5هذا الطلب أيضـًا بعد أن يصل الفتى/الفتاة سن 

 

أن طفلكم يتمتع باألهلية للحصول على الخدمات   إلى رسالة من الخدمات التنموية في أونتاريو تشير موإذا استلمت (20

برنامج كوثيقة إلثبات أهلية الحصول على المخصصات من فإن هذه الرسالة يمكن استعمالها أيضـًا  ،التنموية للبالغين

     .ODSPعم للمعوقين في أونتاريو دال

 

االنترنت أو يمكن الحصول  عبر ODSPعم للمعوقين في أونتاريو دبرنامج اليتوفر نموذج الطلب للمخصصات من  (21

وبعد تقديم الطلب، ارة األطفال، والمجتمع المحلي والخدمات االجتماعية. خالل االتصال بوز على نسخة ورقية من

   لتوضيح األمور األخرى التي قد تكون مطلوبة.   caseworker سيتصل بكم أحد العاملين في هذا البرنامج

 

هي أكثر   عم للمعوقين في أونتاريودبرنامج المن مخصصات الوبما أن اإلعاقات التي تكون مؤهلة للحصول على  (22

أونتاريو بغض  عم للمعوقين فيدالفإن الشخص المعني يستطيع التقدم بطلب إلى برنامج اتساعـًا من البرامج األخرى، 

، ولكن  النظر عما إذا كان مؤهالً، أو غير مؤهل، للحصول على التمويل من برنامج الخدمات التنموية في أونتاريو

لذي يؤكد سيكون المطلوب في هذه الحالة الحصول على أخصائي رعاية صحية معترف به لتعبئة التقرير المطلوب ا

   إعاقة ذلك الشخص. 



إلى الخدمات للبالغين، إال أن هناك المزيد من األمور التي قد ترغب في  رغم أن هذه الخطوات ضرورية للتحول و (23

 التفكير بها.  

مثل هذا الحساب المصرفي سيكون ضروريـًا إليداع   إنحيث  ،وهذا يشمل فتح حساب مصرفي لصغيركم

 .   ODSP الدعم للمعوقين في أونتاريوالمخصصات من برنامج 

 

في أحد المصارف تحت اسم طفلكم، فإن هذا   RDSPإذا لم تكن قد بحثت إمكانية فتح حساب توفير مسجل للمعاقين  (24

بل  يكون ذلك هو الخطوة األولى نحو إعداد بعض الخطط المالية لمستق. وقد ذلك للتفكير فيربما يكون الوقت المناسب 

          طفلك. 

 

األمور األخرى التي يمكن النظر فيها تتناول األخصائيين في مجال الرعاية الصحية. إذا كنتم تحصلون على الرعاية   (25

إلى أحد مقدمي   اإلحالةللنظر في إجراءات الصحية من أحد أطباء األطفال، فإن هذا ربما يكون الوقت المناسب 

 الرعاية الصحية للبالغين. 

 

إذا لم يكن بإمكانهم  ، خاصة مع صورة شمسيةصعوبة في تقديم بطاقة هوية  األشخاص البالغينًرا، قد يجد بعض وأخي (26

أونتاريو يمكن التقدم بطلب للحصول عليها بعد  مقاطعة. ولكن، هناك بطاقة هوية من سواقة الحصول على رخصة

       .Service Ontarioل خدمات أونتاريو عامـًا. ويمكن الحصول على هذه البطاقة من خال  16سن 

 

 وتلخيصـًا لما تقدم: (27

  DSOالتنموية في أونتاريو   خدماتالعامـًا، يجب تقديم الوثائق المطلوبة إلى  16,5عند الوصول إلى سن  

ب والتقييم. كما  عامـًا، يجب االتصال بالخدمات التنموية في أونتاريو للبدء بإجراءات تقديم الطل 17,5عند الوصول إلى سن  

 .   ODSP الدعم للمعوقين في أونتاريوالمخصصات من برنامج يجب أيضـًا، في نفس الوقت، إكمال الطلب للحصول على 

 

حساب توفير مسجل  ما إذا كان طفلك سيستفيد من فتح حساب مصرفي تحت اسمه، مثالً يجب أيضـًا التفكير في  (28

، وأخيًرا اتصل  للبالغين األخصائيين ، وفّكر ايضـًا في اإلحالة إلى أحد مقدمي الرعاية الصحيةRDSPللمعاقين 

     للحصول على بطاقة هوية مع صورة شمسية من مقاطعة أونتاريو.  Service Ontario أونتاريوبمكتب خدمات 

 

والتغييرات التي ستحصل كلما اقترب المطلوبة جراءات اإل للتعرف علىإننا نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم  (29

وقت من األوقات لتوجيه   أيتصال بنا في عامـًا. إننا على استعداد لتقديم المساعدة، يُرجى اال 18طفلكم من سن 

 لمرحلة االنتقالية.   ا للتخطيط لهذه األسئلة وطلب المزيد من المعلومات

 

 

 

 


