
 Developmental)برائے بالغان خدمات افزائشی
Services for Adults)  تک  رسا ئ کیسے ہو 

 
 (ڈی ایس او) کیا ہے؟ اونڻاریو  زسروس افزائشی

 
رسائ  کا مقام ہے۔ یہ   تک برائے بالغان خدمات افزائشی ’(ڈی ایس او) اونڻاریو  زسروس افزائشی
اونڻاریو  کی ) MCCSS( سوشل سروسزاینڈکمیونڻی منسڻری آف  چلڈ رین   ، ، ' اونتاریو  میں خدمات

 دفاتر ہیں ۔ 9 کے   (DSO) او    ڈی ایس  صوبے میں پورےمالی امداد سے فراہم ہوتی ہیں۔
 

خدمات، جیسے گھر میں خصوصی خدمات ،  افزائشی سال کے ہوجاتے ہیں ، تب بّچوں کی 18  جب آپ
آڻزم پروگرام کی خدمات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا بّچوں کی شدید معذوری کی خدمات،  اور اونڻاریو 

کہ آپ کمیونڻی کے کرنا حوگاالزمی طور پر ڈی ایس او کو درخواست دیکر معلوم  کومطلب ہے کہ آپ
) مالی امداد فراہم کرتا ہے،   خدمات ایس ایس ایم سی سی( جسکوبالغوں کے پروگرام سے،  سے کون

 حاصل  کرنے کے مستحق ہیں۔
 

 
 :گاآپ کی مدد  کریان معامالت میں جب آپ اپنے عالقے کے  ڈی ایس او سے رابطہ کرینگے،  وه 

 
 درخواست کے عمل کو سمجھنے اور مکمل کرنے میں۔ •
 میں.آپ کی ضرورت کے لحاظ سے خدمات اور امدد کا تعیّن کرنے  •
طرف' جنکی آپکو ضرورت ہو اور جب  )  کی مالی خدمات اور امداد  کیایم سی سی ایس ایس( •

 حاصل کرنے میں۔ آپکی رسائ ان تک کوئ جگہ دستیاب ہو، 
 اپنی کمیونڻی میں  معلومات  کی تالش کرنے میں۔ •

 

 مجھےکب درخواست  دینی چاہئے۔
یہ دیکھنے کے لئے سال کے ہو جائیں تب اپنے عالقے کے   ڈی ایس او  کو کال کریں،   16جب آپ 

سال کی 18۔ درخواست کے عمل کو جلد  شروع  کرنے سے  آپ یا نہیں کہ آپ خدمات کے اہل ہیں
سال ہونے پر آپکے 18ڈی ایس او آپ کی عمر    ہونے پر، خدما ت  میں تاخیر سے بچ سکتے ہیں۔ 

 ۔گاتیاب معاونت کا تعین اور آپ کی ضروریات کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کریعالقے میں دس
 
 
 
 
 



 کے  ڈی ایس او  کوتالش کریں اپنےعالقے
، آپ کو اپنے عالقے کے   ڈی ایس او  سے رابطہ کرنا ضروری کیلئےدرخواست دینے  کی امداد
تالش کرنے میں مدد ملے ڈی ایس او کو  کے  القےع آپکو اپنےعالقائی فہرست سے مندرجہ ذیلہے
 گی۔

 
DSO Central East Region 
Serves Durham, Haliburton, 
Kawartha Lakes, 
Northumberland, 
Peterborough, Simcoe, and York. 
1-855-277-2121 
 
DSO Central West Region 
Serves Dufferin, Halton, Peel, 
Waterloo, and Wellington. 
1-888-941-1121 
 
DSO Eastern Region 
Serves Ottawa Region, 
Prescott-Russell, Renfrew, 
Stormont, Dundas, and Glengarry. 
1-855-376-3737 
DSO Hamilton-Niagara Region 
Serves Brant, Haldimand-Norfolk, 
Hamilton, and Niagara. 
1-877-376-4674 
 
DSO North East Region 
Serves Cochrane, Muskoka, 
Nipissing, Parry Sound, and 
Timiskaming. 
1-855-376-6376 
 
DSO Northern Region 
Serves Algoma, Kenora, 
Manitoulin, Rainy River, 
Sudbury, and Thunder Bay. 
1-855-376-6673 
 
DSO South East Region 
Serves Frontenac, Hastings, 
Lanark, Leeds & Grenville, 
Lennox & Addington, and 
Prince Edward. 
1-855-237-6737 
 
DSO South West Region 
Serves Bruce, Chatham-Kent, 



Elgin, Essex, Grey, Huron, Lambton, 
Middlesex, Oxford, and Perth. 
1-855-437-6797 
 
DSO Toronto Region 
Serves Etobicoke, North York, 
Scarborough, and Toronto. 
1-855-372-3858 
 

 مالحظہ کریں ۔کا  dsontario.caے  ئساتھ آن الئن جڑنے کیلکے   ڈی ایس او  کےاپنے عالقے کے 
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