ما به ساملندان
دست یاری میدهیم.

الگوی خدمترسانی در منزل
توسط کارکنان محلی

 Better at Homeبرنامهی جدیدی است که برای کمک به ساملندان
طراحی شده است تا در خانه به طور مستقل زندگی کنند.

کسانی که خدمات  Better at Homeرا ارائه میکنند – اعم از
حقوق بگیران یا داوطلبان عضو سازمانهای غیر انتفاعی محلی
– اهل همان جامعهای هستند که به آن خدمت میرسانند.
آنها با یاری رساندن به ساملندان ،به داشنت محلهای دارای تنوع ،در
برگیرنده ،و سرزنده برای همه کمک میکنند.

نقش United Way

 United Way Lower Mainlandاز ساملندان حمایت میکند تا دوران
کهنسالی آبرومندانهای را طی کنند ،و با کمک پولی
که از دولت استانی بیسی پرداخت میشود ،گسترش برنامهی
 Better at Homeدر  68شهر در سراسر استان را مدیریت میکند.
این یک منونه از کمکهایی است که United Way Lower Mainland
به ساملندان ارائه میکند تا مستقل مبانند و از انزوای اجتماعی آنها
جلوگیری شود .شعبههای  United Wayدر سراسر بیسی تالش
میکنند تا جامعهی خود را برای ساملندان بهبود بخشند.

چگونه میتوان درخواست
خدمات کرد یا داوطلب شد
همهی ساملندانی که در یکی از شهرهای زیر پوشش
 Better at Homeزندگی میکنند میتوانند برای دریافت
خدمات درخواست کنند .به سادگی میتوانید با خدمت رسانانی
که نامشان در زیر آمده است متاس بگیرید و یکی از کارکنان
مشخص خواهد کرد که چه خدماتی برای فردی دارای آن شرایط
مناسب است .همچنین به همین طریق میتوانید دریابید که
چگونه میتوانید داوطلب شوید تا به ساملندان کمک کنید که با
ماندن در خانه زندگی بهتری داشته باشند.

 Better at Homeاز طرف دولت
بریتیش کلمبیا تأمین مالی میشود

 United Wayبه ساملندان کمک میکند تا مستقل مبانند.
4060-0513
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تشخیص یک نیاز فزاینده

ساملندان بخشی مهم و رو به رشد از شهرهای ما هستند،
و حضور فعاالنهی آنها زندگی همگان را پربارتر میکند .برای
اطمینان از این که ساملندان بتوانند نقش فعالی در جامعههای
ما بازی کنند ،اغلب الزم است که از آنها حمایت به عمل آوریم تا
بتوانند به طور مستقل در خانهی خود ،در میان دوستان ،اعضای
خانواده و همسایگانشان زندگی کنند.
برنامهی  Better at Homeاز طریق اجنام کارهای ساده ی روزمره،
به ساملندان کمک میکند تا استقالل خود را حفظ کنند و با
جامعهی خود مرتبط مبانند.

برخی از خدمات حمایت غیر پزشکی در خانه

خدمات خاصی که در پوشش  Better at Homeارائه میشوند
بازتاب دهندهی نیازهای متفاوت هر اجتماع هستند .برخی منونههای
این خدمات عبارتند از:
>> دیدارهای دوستانه
>> خرید خواربار
>> اجنام کارهای خانه
>> تعمیرات خانه
>> پارو کردن برف
>> رفت و آمد به محل قرار
>> کارهای باغچه و حیاط
هزینهی خدمات  Better at Homeبر اساس جدولی منطبق با درآمد
افراد و توان پرداخت آنها تعیین میشود .برخی از خدمات به رایگان
عرضه میشوند.
در پشت این بروشور ،اطالعات متاس خدمترسانان را بیابید و برای
اطالعات بیشتر در بارهی انواع خدمات موجود در محل خود با آنها
متاس بگیرید.
Email: info@betterahome.ca

