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فهم و إكامل عملية التقديم  •

تحديد نوع الخدمات وأشكال املساعدة التي تحتاجها.  •

الوصول للخدمات وأشكال املساعدة التي متولها وزارة األطفال    •
واملجتمع والخدمات اإلجتامعية MCCSS والتي تحتاجها     

عندما يتوفر مكان لك.  

الحصول عىل املعلومات يف منطقتك.  •

 تحدث مع الخدمات التنموية يف أونتاريو DSO لتجد الخدمات 
وأشكال املساعدة املتوفرة والتي تناسبك.

ستساعدك الخدمات التنموية يف أونتاريو 
DSO يف:
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كيفية الحصول عىل الخدمات:

1تعرف عىل مكان الخدمات التنموية يف أونتاريو 
DSO يف منطقتك

توجد تسع مواقع للخدمات التنموية يف أونتاريو DSO تساعدك 
يف الوصول اىل أشكال الدعم املتوفرة يف مجتمعك املحيل. إتصل 

بالرقم 2-1-1 أو قم بزيارة dso.ontario.ca إليجاد الخدمات 
التنموية يف أونتاريو املتوفرة يف منطقتك.

 DSO إتصل بالخدمات التنموية يف أونتاريو 2ت 
يف منطقتك.

الشخص الذي ستتحدث معه يف موقع الخدمات التنموية يف 
أونتاريو DSO يف منطقتك سيسألك أسئلة لريى إن كنت تستحق 

الخدمات. 

لديك إعاقة تنموية  •
تعيش يف أونتاريو و  •

أنك بلغت 18 سنة من العمر أو أكرب )إتصل مبوقع الخدمات    •
التنموية يف أونتاريو DSO يف منطقتك عندما تبلغ 16 سنة    
من العمر لتتعرف عىل الخدمات  املتوفرة لك يف سن 18     

سنة(.  

هناك خدمات وأشكال دعم معينة تكون متوفرة لك عندما يتم 
تأكيد إستحقاقك.

3أكمل الطلب 
سيحدد موظف الخدمات التنموية يف أونتاريو DSO لك 

موعدان ليساعدك عىل إكامل ملف الطلب و يحدد مستوى 
الدعم الذي تحتاجه. سيستغرق كل إجتامع حوايل ثالث ساعات 
وتحتاج أن يكون معك شخصني عىل األقل ممن يعرفونك جيدا 

)مثل الوالدين، الويص، املعلم و غري ذلك( يف اإلجتامعات. عندما 
يعرف املوظف حاجاتك، سيتم إرسالك للخدمات املتوفرة يف 

منطقتك.

4كن عىل إتصال
قد يستغرق األمر وقتا قبل أن تحصل عىل الخدمات والدعم. 
يف نفس الوقت أخرب موظف الخدمات التنموية يف أونتاريو 

DSO يف منطقتك إذا حصل أي تغيري يف معلوماتك.
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