
 سائلوَ 
 

مالی  ایس ایس) کمیونڻی ایجنسیوں کو سی (ایم سی سوشل سروسزاینڈکمیونڻی منسڻری آف  چلڈ رین   ،
ان رہائشی  ۔معاون رہائشی اختیارات فراہم کرتی ہیں ےئکیلمعذوروں  افزائشیجو  امداد فراہم کرتی ہے' 

نے میں  کرتالش   ایسی رہائش  ایک  آپ کو کرنے سے حاصلمعلومات سہولیات کے بارے میں مزید 
  ۔ عین مطابق ہوضروریات کے پکی آجو ِ  مل سکتی ہےمدد 

 

 اختیارات رہائشی  
رہائشی اختیارات کو سمجھنے  عالقے میں آپ کے پکےآ مدد گار رہائشیایک  کا  و  ڈی ایس ا  

 :سکتا ہےکر  رہنمائمیں اسطرح آپکی 
 ایک رہائشی ' جن کی مدد سے آپ  ےکر متعارفسائل اور تنظیموں کے ساتھ ان و کو آپ •

 بنا سکیں۔منصوبہ 
ایک  جس سے آپکو  کرے ہیّام ) tool kit (ایک ڻول ِکٹ کو تمام وسائل کی فراہمی  کا آپ •

 ۔ملےمدد  میںمنصوبہ بندی  رہائشی
ساتھ منسلک  کے ) (networks نیٹ ورکس آپ کے خاندان کے  ےئکیلاشتراک  کےمعلومات  •

 دے۔کر
 ے۔منصوبہ بندی کی حمایت کر ب ہونے کے باوجود جدید مواقع اور رہائشیماڈل دستیا روایتی  •

 

 مزید وسائل کی ضرورت ہے؟
آپ کو مزید مقامی وسائل کے ساتھ جڑنے میں جو   ایک صوبائی تنظیموں پر مشتمل فہرست ہے ہاں ی

 ۔ہو سکتی ہے  گار ثابتمدد 
 

 نڻاریووا211 
مدد ملتی کر نے میں  پروگراموں اور خدمات کے بارے میں معلومات حاصلکےاپنی کمیونڻی  کو آپ

  ہے ۔
211ontario.ca 

 
 م اونڻاریوڻِزآ

پیشہ ورافراد  کے ساتھ وه   جناور ،انکے خاندانوں کے   ،اپنے انکے  ،محوری کا سامنا ہےخود جنکو
کے بارے میں معلومات کی تالش کر  مثا ئل ،روز مّره  کےدرپیش   سب کو ان ،بات چیت  کرتے ہیں

 نے میں مدد ملتی ہے ۔
autismontario.com 

 
 ربط سازی

 میں مدد ملتی ہے ۔ کی تالشوسائل  کیلے مفت خدمات میونڻی میں ک اپنیآپ کو 
Connectability.ca 

 



 میری کمیونڻی کا مرکز
افزائشی مہلت اور اونڻاریو میں عارضی ورکشاپس،  ، سپروگرام ، کالسوں سرگرمیوں،  مختلفآپ کو
ادا کرنے کی  فیس انکی اور میں  داخلہ لینے     کے اداروں کی طرف سے پیش کرده کیمپوں  خدمات

  اجازت دیتا ہے ۔
mycommuniyhub.ca 

 
 Ontario Disabilityروگرام (او ڈی ایس پی)پ َسپورتاونڻاریو معذور 

Support Program   
  ۔فراہم کرتا ہےمالی امداد آپکو   

mcss.gov.on.ca 
 

 Ontario March of Dimes Strategicکے حل روزگار مصلحتی اونڻاریو 
Employment  

  تاہے۔مواقع فراہم کرکے روزگار 
marchofdimes.ca 

 
P4P منصوبہ بندی نیٹ ورک 

ڈیزائن کرده وسائل مفت  بنانے کے لئے  آپ کو، آپ کے خاندان اور دیکھ بھال کرنے والوں کو بااختیار
  فراہم کرتا ہے.

planningnetwork.ca 
 

 respiteservices.com     مہلت فراہمی  کی خدماتعارضی 
آپکے دیکھ بھال  کرنیوالونکو  آپکی دیکھ بھال سےایک مختصر وقفہ فراہم کرتا ہے  تا کہ اس کےبعد  

 ده پھر سے جڑنے کیلے تازه دم ہو جائیں 
respiteservices.com 

 
 Ontario   Special Olympics اسپیشل اولمپکس اونڻاریو

  ۔ کیلےمدد  بہتر بنانے میں ندگی زاپنی کوکے ذریعے آپ  وںکھیل فنّی
specialolympicsontario.com 

  
    thehealthline.caہیلتھ ال ئن

 میں مدد کیلئے۔ مقامی ہیلتھ اور کمیونڻی سروسز ڈھونڈنےکوآپ 
thehealthline.ca 

 

 رکھیں تازه  کومعلومات ے بارے میں اپن
کو   ڈی ایس او   اپنے مقامی ضروری ہے  کہ آپ   اپنی  صورت حال میں کسی قسم کی تبدیلی  سے یہ 

 کایا اپنا فون نمبر تبدیل کرنے بدلنے  کا  اپنی رہائش  اگر آپ  مثال کے طور پر ۔ آگاه کرتے رہیں



کہ  و جاتی ہےہمدد ملتی ہے  اور یقین دہانی ہمیں  اس سے  کال کریں ۔ تب ہمیں منصوبہ بنا رہے ہیں
سروس اس  اور یہ تصدیق ہو جاتی ہےکہ آپ ہمارےپاس ہیں رابطہ کی  موجوده معلومات آپ سے

 ۔رجسڻری میں رہنا چاہتے ہیں
 

 مزید معلومات کی ضرورت ہے؟
 اونڻاریو  خدمات پر کال کرکے اپنے عالقے  کے افزائشی  211،  مزید معلومات کیلَے

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

 
 

 
 

 ہم سے رجوع فرمائیں!
dsontario.ca 
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