
  ئآپکا مقام رسا تک برائے بالغان خدماتافزائشی 
 

 :کریگاآپ کی مدد ) DSO (اونڻاریو  زسروس ویلپمینڻلڈ
 آپ کی درخواست کے عمل کو سمجھنے اور مکمل کرنے میں ۔ •
 آپ کو کس قسم کی خدمات اور معاونت کی ضرورت ہے' اس کا تعین کرنے میں۔ •
کی طرف  سے دی گئی  ) MCCSS( سروسزسوشل اینڈکمیونڻی منسڻری آف  چلڈ رین   ، •

مالی امدادجسکی  آپکو ضرور ت  ہو  اور جب کوئی  جگہ دستیا ب  ہو تو  اس تک آپکی  
 رسائی  اورمعاونت  میں۔ 

 معلومات تالش کرنے میں۔ کیاپنی کمیونڻی  •
 

  عالقے کےے اپنے ئکیل معلوماتمناسب ہیں اور دستیاب ہیں '  امدادے کون سی   خدمات اور ئآپ کیل
 ۔سے  بات کریں ڈی ایس او  

 

 خدمات تک رسائی کیسے حاصل کریں:
 

 ۔کوتالش کریں   ڈی ایس او عالقہ کے     اپنے1) 
ے'  اونڻاریو کے اطراف میں   ڈی ایس او  کے ئآپ کےعالقے میں آپکی مدد اور رسائی کی دستیابی کیل

) پر کال کریں یا اپنے عالقے کے     ڈی ایس او  3213-330-877-1(ڻول فری  211دفاتر   ہیں ۔ 9
 کا دوره کریں ۔  dsontario.ca  کیلئےسےرابطہ کی معلومات حاصل کرنے 

 
 ۔ کو کال کریں اپنے عالقے کے    ڈی ایس او   2)

ے کہ آپ ئاپنے عالقے کے ڈی ایس او  کے  جس شخص سے آپکی بات ہوگی  وه  یہ دیکھنے کیلپکےآ
 اہل ہونے کا مطلب ہے کہ آپکو:  کریگا۔آپ سے سواالت   یا نہیں، اہل ہیںکیلئے خدمات 

 ہے معذوری افزائشیایک  •
 آپ اونڻاریو میں رہتے ہیں، اور •

سال ہو جائے  تب آپ اپنے  16( جب آپکی عمر ۔سال یا اس سے زیاده ہے  18آپکی عمر_ •
 عالقے کے ڈی ایس او  کو کال  کر کے  معلوم کر یں' 

 ۔)سال کے ہونے پر  دستیاب  ہونگی  18ن خدمات کے بارے میں جو آپکو  ا
 آپ کو دستیاب ہوتی ہیں۔جو امداد  کے بعد' چند مخصوص خدمات اورہوجانے آپ کی اہلیت کی تصدیق 

  کریںمکّمل درخواست  ایک   3) 
ے' اور ئکرنے کیلدرخواست کا  پیکیج  مکمل کرنے میں مدد  کے تشخیص کار کو آپکی ڈی ایس او     

مالقاتیں درکار ہونگی۔   ہر مالقات  دو کا تعین کرنے    کیلے   آپ کی ضرورت کی حمایت کی سطح
افراد کی ضرورت ہوگی جو آپ کو اچھی طرح   2  گھنڻے لمبی ہوگی اور آپ کو کم سے کم   3  تقریبا

وں میں آپکے ساتھ رہیں۔تشخیص جانتے ہوں (جیسے والدین، سرپرست، استاد، وغیره) اور     ان مالقات
عالقے میں دستیاب خدمات  آپکےوه آپکو کار  کوایک بار جب آپ کی ضروریات کا اندازه ہو جائیگا،  

 سے منسلک کردیگا۔



 
  رابطے میں رہیں4)   

ت سے ومامعل اپنی ،  اناس دور آپ کو خدمات  اور معاونت حاصل کرنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے.
 ۔رکھیںمتعلق کسی بھی تبدیلی سے اپنےعالقے کے  ڈی ایس او کو آگاه 

 

 ہمارے بارے میں
زسروس افزائشی اونڻاریو   (Developmental Services Ontario)     ،  ذہنی بالغ ڈی ایس او

کی تالش کرنے  امدادمیں  دستیاب خدمات  اور  کمیونڻیمعذوروں کو    انکی  ضرورت کے مطابق     
کے  ڈی ایس او    میں مدد کرتا ہے۔اونڻاریو کے اطراف  میں   دفاتر ہیں۔ 9 

 

 
 

  ہم سے رجوع فرمائیں!
dsontario.ca 
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