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شكراً لمساعدتك لنا في 
إعطائك أفضل رعایة 

وخدمات ممكنة.

 
 

 للحصول على خدماتنا

إتصل ھاتفیاً أو أطلب من شخص لمساعدتك في 
 اإلتصال بنا على الرقم:

1-855-412-2121 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الخدمات الصحیة للحیاة في 
 المجتمع المحلي

 
دعم الكبار من ذوي اإلعاقات المتعلقة 

 بالنمو في المجتمع المحلي
 
 

HSCL 

 

Health Services for  

Community Living 
 

Supporting adults  
with 

 developmental disabilities  
in the community 

 

Arabic 



 

 - HSCLالخدمات الصحیة للحیاة في المجتمع المحلي  HSCL – Health Services for Community Living ...تتمة over…  

 ؟HSCLما ھي خدمات 
للحیاة في إلى الخدمات الصحیة  HSCLتشیر 

المجتمع المحلي. نقدم رعایة صحیة وخدمات 
  إضافیة في المنزل لذوي اإلعاقات في النمو.

 من نحن؟
یشمل فریقنا للخدمات الصحیة للحیاة في 

 المجتمع المحلي على ما یلي:
 الممرضات •
 أخصائیو صحة األسنان •
 أخصائیو التغذیة •
 أخصائیو العالج المھني •
 موظفو إدارة الحاالت •

 ھدفنا؟ما ھو 
ھدفنا ھو مساعدة األشخاص البالغین لكي 

یتمتعوا بالصحة والسالمة والنشاط في 
 مجتمعھم المحلي.

 

 ما ھي الخدمات التي نقدمھا؟

دعم األطفال ذوي اإلعاقات المتعلقة  •
 بالنمو للدخول إلى برامج البالغین.

تعلیم الزبائن والمربین على كیفیة  •
 المحافظة على صحتھم.

المشاكل الصحیة للزبون مراجعة  •
والتحدث معھم عن الطرق التي یمكنھم 

 فیھا تقدیم المساعدة.
اإلعتناء ببعض المشاكل الصحیة مثل  •

 رعایة الجروح.
مساعدة الزبون في تنمیة أو اإلحتفاظ  •

 بقوتھ وحركتھ.
تقدیم المساعدة المتعلقة بالعنایة باألسنان  •

 والفم.
ات تقدیم المساعدة في الحصول على المعد •

 لتسھیل عملیة القیام بالفعالیات الیومیة.
إقتراح طرق المحافظة على سالمة  •

 الزبون.
ربط الزبائن الذین لدیھم صعوبات في  •

 البلع مع األخصائیین.
المساعدة في التخطیط للعودة إلى المنزل  •

 من المستشفى.
مساعدة المربین عندما یكونوا غیر  •

قادرین على تلبیة إحتیاجات رعایة 
 ن.الزبو

 من یتأھل للحصول على خدماتنا؟

من  19 نحن ندعم الكبار الذین یبلغون سن الـ
  العمر أو أكثر والذین لدیھم إعاقات في النمو.

یجب أن یكون لدى الشخص البالغ مشكلة 
مؤھالً للحصول على خدمات  ویكونصحیة 

 (CLBC)مؤسسة كومیونتي لیفینج بي سي

   وخدماتنا للصحة المنزلیة.

 یمكنھ اإلحالة إلینا؟من 
یمكن ألي شخص أن یطلب الحصول على 

  خدماتنا.

 كیف یمكن الحصول على خدماتنا؟
إتصل ھاتفیاً أو أطلب من شخص لمساعدتك 

 في اإلتصال بنا على الرقم:

1-855-412-2121 
 


