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کھ بھ ما کمک  میسپاسگزار
مراقبت و  نیبھتر تا دیکنیم

بھ شما  خدمات ممکن را
.میارائھ دھ

 
 

 خدمات ما افتیدر یبرا

 دیبخواھ یاز کس ای دیریشماره تماس بگ نیبا ا
 :ردیاز طرف شما تماس بگ

1-855-412-2121 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 یبرا یخدمات بھداشت
 در اجتماع یزندگ

 
 از بزرگساالن تیحما

 یدارا
 یرشد تیمعلول

 در اجتماع یزندگ یبرا
 
 

HSCL 

 

Health Services for  

Community Living 
 

Supporting adults  
with 

 developmental disabilities  
in the community 

 

Persian 



 

 - HSCL  در اجتماع یزندگ یبرا یخدمات درمان.  HSCL – Health Services for Community Living پشت برگھ... over…  

HSCL ست؟یچ 
HSCL  یزندگ یبرا یدرمانمخفف "خدمات 

 یدرمان یدر اجتماع" است. ما مراقبت اضاف
 یرا بھ بزرگساالن دارا یدر منزل و خدمات

  .میکن یارائھ م یرشد تیمعلول

 م؟یھست یما ک
 است: ریما شامل افراد ز HSCL میت

 پرستاران •
 یدندانپزشک ارانیدست •
 ییغذا میرژ کارشناسان •
 کاردرمانگران •
 پرونده رانیمد •

 ست؟یھدف ما چ
است کھ بھ بزرگساالن  نیھدف ما ا

تا در جامعھ  میخود) کمک کن رانیگ(خدمت
 و فعال باشند. منیخود سالم، ا

 

 م؟یدھ یارائھ م یچھ خدمات

 تیمعلول یاز کودکان دارا تیحما •
 یورود بھ برنامھ ھا یبرا یرشد

 بزرگساالن.
بھ مراجعان و مراقبان در مورد  آموزش •

 .ینحوه حفظ سالمت
مراجعان و  یمشکالت سالمت یبررس •

 کمک. یصحبت در مورد راه ھا
 یمشکالت بھداشت یاز برخ مراقبت •

 مانند  درمان زخم.
حفظ  ای جادیا یبھ مراجعان برا کمک •

 و قدرت حرکت. ییتوانا
 مراقبت از دندان و دھان. یبرا کمک •
انجام  یبرا زاتیتجھ ھیبھ تھ کمک •

روزانھ توسط  یتھایتر فعالراحت
 مراجعان.

 مراجعان. یمنیا یبرا ییھاروش شنھادیپ •
 افتیدر یاز مراجعان برا یبانیپشت •

 .ازیکمک مورد ن
مشکل بلع بھ  یمراجعان دارا یمعرف •

 متخصصان.
رفتن بھ خانھ  یبرا یزیربھ برنامھ کمک •

 .مارستانیاز ب
 گریکھ د یبھ مراقبان در زمان کمک •

مراجعان را برآورده  یازھاین توانندینم
 کنند

 خدمات ما است؟ طیواجد شرا یکسچھ 

 یکھ دارا یسالھ و باالتر ۱۹ما از بزرگساالن 
  .میکن یم یبانیھستند پشت یرشد تیمعلول

در سالمت  یمشکل یدارا دیبزرگساالن با نیا
ھر دو  یالزم برا طیخود باشند  و   شرا

  ایکلمب شیتیدر اجتماع بر یزندگ یبرنامھ
) (CLBCدر خانھ را داشتھ  یو خدمات بھداشت

   باشند.

 بھ ما مراجعھ کند؟تواند  یم یچھ کس
تواند خدمات ما را درخواست  یم یھر کس

  کند.

 دایپ یچگونھ بھ خدمات ما دسترس
 د؟یکن
 یاز کس ای دیریشماره تماس بگ نیبا ا

 :ردیاز طرف شما تماس بگ دیبخواھ

1-855-412-2121 
 


