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Salamat sa tulong mo 
na maibigay namin sa 

iyo ang pinakamahusay 
na maaaring 

pangangalaga at 
serbisyo.

 
 
Upang makakuha ng aming 

mga serbisyo 
Tumawag o magpatulong sa isang 

kakilala na tumawag sa: 

1-855-412-2121 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Health Services for  
Community Living 

 
Sinusuportahan ang mga 

nasa hustong gulang na may 
kapansanan o developmental 

disabilities sa komunidad 
 
 

HSCL 
 

Health Services for  
Community Living 

 
Supporting adults  

with 
 developmental disabilities  

in the community 

 

Filipino 



 

HSCL – Health Services for Community Living HSCL – Health Services for Community Living Sa kabila… over… 

Ano ang HSCL? 
Ang kahulugan ng HSCL ay 'Health 
Services for Community Living'. 
Nagbibigay kami ng karagdagang 
pangangalaga at mga serbisyo sa 
kalusugan sa tahanan (home health care 
and services) para sa mga nasa hustong 
gulang (adult) na may kapansanan o 
developmental disabilities.  

Sino kami? 
Kasama sa aming team sa HSCL ang: 

• Mga Nurse 
• Mga Dental Hygienist  
• Mga Dietitian 
• Mga Occupational Therapist 
• Mga Case Manager /o 

Tagapangasiwa  

Ano ang aming layunin? 
Layunin namin na tulungan ang nasa 
hustong gulang (ang aming kliyente) na 
maging malusog, ligtas, at aktibo sa 
kanilang komunidad. 

 

Anu-ano ang mga serbisyong 
ibinibigay namin? 
• Suporta para sa mga bata na may 

developmental disabilities upang 
makalahok sa adult programs. 

• Pagtuturo sa mga kliyente at tagapag-
aalaga (caregivers) kung paano 
manatiling malusog. 

• Pagsusuri ng mga problema sa 
kalusugan ng kliyente at pag-usapan 
ang mga paraan kung paano sila 
matutulungan. 

• Pangangalaga sa ilang problema sa 
kalusugan tulad ng pag-aalaga sa 
sugat. 

• Tulungan ang kliyente na manatiling 
malakas at kumikilos. 

• Tumulong sa pangangalaga ng iyong 
ngipin at bibig. 

• Tumulong sa pagkuha ng kagamitan 
(equipment) upang mas madaling 
magawa ng kliyente ang pang-araw-
araw na mga gawain. 

• Magmungkahi ng mga paraan upang 
mapanatiling ligtas ang kliyente. 

• Suportahan ang kliyente upang 
makakuha ng tulong na kailangan nila. 

• Maiugnay ang mga kliyenteng may 
problema sa paglunok sa mga 
espesyalista. 

• Tulungan sila na magplano sa pag-uwi 
mula sa ospital. 

• Tulungan ang mga tagapag-alaga 
kapag hindi na nila matugunan ang 
mga pangangailangan sa 
pangangalaga ng kliyente. 

Sino ang kwalipikado para sa 
aming mga serbisyo? 
Sinusuportahan namin ang mga nasa 
gulang na 19 o mas matanda na 
mayroong kapansanan o 
developmental disabilities.  

Ang nasa hustong gulang ay dapat 
may problema sa kalusugan at 
kwalipikado kapwa sa Community 
Living British Columbia (CLBC) at 
aming Home Health services.   

Sino ang maaaring 
sumangguni sa amin? 
Kahit sino ay maaaring humingi ng 
aming mga serbisyo.  

Paano makakakuha ng 
aming mga serbisyo? 
Tumawag o magpatulong sa isang 
kakilala upang tumawag sa: 

1-855-412-2121 
 


