
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 بالمنزلالحصول على الرعاية : الرعاية الصحية بأونتاريو
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فما الذي يتعين عليك فعله لو احتجت أو احتاج أحد . يحين الوقت للكثير من الناس يحتاجون فيه للمساعدة لالستمرار في العيش بمنازلهم
فستتعرف هنا على العديد من خدمات الرعاية المنزلية التي يمكنك . أحبائك للرعاية بالمنزل؟ تعتبر هذه الصحيفة نقطة بداية جيدة

  : ولقد قمنا بتنظيم المعلومات بتلك الصفحات  بحيث تشمل جزأين. بأونتاريوالحصول عليها 
 آيفية عمل الرعاية المنزلية •
 آيفية ترتيب خدمات الرعاية المنزلية •

انقر  healthcarebasics/ca.ontarioويمكنك الحصول على هذه الصحيفة  على اإلنترنت بالمزيد من اللغات على موقع 
  آما ستوفر لك النسخة اإللكترونية على اإلنترنت روابط لمعرفة المزيد عن  ”Information in Other Languages“على

  .الحصول على الرعاية الطبية بأونتاريو

 آيفية عمل الرعاية المنزلية
  ما هي الرعاية المنزلية؟ .1

ويتم تمويل الكثير من تلك الخدمات من قبل حكومة . لية األفراد على المحافظة على صحتهم واستقالليتهم بالمنزلتساعد خدمات الرعاية المنز
  . أونتاريو

 ما هو نوع الخدمات التي يمكنني الحصول عليها من خالل الرعاية المنزلية؟  .2

  : أنواع رئيسية من خدمات الرعاية المنزلية 4تلخص هذه القائمة 

  أخصائيي الصحة زيارة خدمات

  . يمكن لهذه الخدمة مساعدتك بعد فترة إقامة بالمستشفى أو إذا آنت بحاجة للمساعدة بسبب المرض أو اإلصابة

ترتيب حصولك على الرعاية من   Community Care Access Centre (CCAC) لمرآز لو ثبتت أهليتك يمكن :من يمكنه المساعدة
  . يعي والعالج المهني واألخصائيين االجتماعيين وأخصائيي النطق وأخصائيي التغذيةهيئة التمريض وأخصائيي العالج الطب

  :آيف يمكن لهم مساعدتك

 تقييم احتياجاتك •
 تنظيم الرعاية وتقديمها •
 تعليمك رعاية نفسك •

  . آما قد تتلقى المعدات واألجهزة التي تحتاجها

  
  الرعاية الشخصية والدعم

  .  الكثير من أنشطة الحياة اليوميةيمكن لتلك الخدمات مساعدتك بخصوص
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 مساعدتك في المحلي الذي تتبعه  Community Care Access Centre (CCAC) لمرآز إذا ثبت تأهلك يمكن :من الذي يمكنه المساعدة
ية، أخصائيو الرعاية وغالبا ما يطلق على هؤالء األشخاص أخصائيو الدعم الشخصي، مساعدو الرعاية الصح. العثور على شخص لتقديم المساعدة

  . الشخصية، أو المالحظون

  : آيف يمكن لهم مساعدتك

مساعدتك في العناية بالنظافة الشخصية مثل االستحمام واالغتسال، والعناية بالفم، والعناية بالشعر واالعتناء الوقائي بالبشرة والعناية  •
 العادية باليدين أو القدمين

 عد أو المرآبات أو األّسرةالمساعدة في نقلك أو وضعك على المقا •
 مساعدتك في ارتداء وخلع المالبس •
 مساعدتك في األآل •
 مساعدتك في دخول دورة المياه •
 اصطحابك عندما يكون لديك مواعيد خارج المنزل •

  
  األعمال المنزلية

  . تساعدك خدمات األعمال المنزلية في األنشطة المنزلية العادية

 مساعدتك في المحلي الذي تتبعه  Community Care Access Centre (CCAC) لمرآزيمكن  إذا ثبت تأهلك :من يمكنه المساعدة
  . العثور على شخص أو شرآة لتقديم تلك الخدمات

  :آيف يمكنهم مساعدتك

 وضع قائمة الطعام وإعداد الوجبات •
 التسوق •
 التنظيف الخفيف للمنزل وغسيل المالبس •
 دفع الفواتير واألعمال البنكية •

  
  خدمات الدعم المجتمعي

  . تساعدك  تلك الخدمات على العيش بأمان واستقالل بالمنزل

  .  يمكنك العثور على تلك الخدمات من خالل المنظمات التي ال تهدف إلى الربح أو شرآات القطاع الخاص:من يمكنه مساعدتك

  : آيف يمكنهم مساعدتك

 المواصالت •
 الوجبات •
 المساعدة في تقديم الرعاية •
 اعدة المنزليةالمس •
 البرامج النهارية •
 الخدمات االجتماعية والترفيهية •
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 من يقوم بسداد تكاليف خدمات الرعاية المنزلية؟ .3

  : يتم تمويل خدمات الرعاية المنزلية بالعديد من الوسائل
  )حكومة أونتاريو أو حكومة البلدية(من قبل الحكومة 

 ). ما تقدم هذا النوع من الخدماتالتي غالبا (من خالل التطوع للمنظمات التطوعية  •
 ). على سبيل المثال التأمين الصحي الخاص(من خالل تأمينك الخاص أو خطط الفوائد الخاصة بك  •
 )مثل أن تقوم بدفع تكاليف الخدمات بنفسك(من خاللك  •

  . ساليب المختلفةويقوم الكثيرون ممن يريدون البقاء في منازلهم بترتيب خليط من الخدمات يتم تمويلها بعدد من األ

 آيفية ترتيب خدمات الرعاية المنزلية 
 آيف يمكنني العثور على خدمات رعاية منزلية لنفسي أو ألحد األحباء؟  .4

  : المحلي الذي تتبعه بمساعدتك في  Community Care Access Centre (CCAC) مرآزسوف يقوم 
 تحديد احتياجاتك الخاصة بالرعاية •
 . افق احتياجاتك وحالتك بالشكل األفضلاآتشاف الخدمات التي تو •
 .جمع المعلومات عن من يمكنه تقديم تلك الخدمات لك •
 .ترتيب الخدمات التي تطلبها •

  قم بالعثور على أقرب مرآز لك للحصول على الرعاية المجتمعيةللقيام بالخطوة األولى 
  
 ومة؟ هل للرعاية المنزلية الممولة من الحكآيف يمكنني أن أعرف إذا آنت مؤ .5

وسوف يقرر المرآز ما إذا آنت . المحلي الذي تتبعه  Community Care Access Centre (CCAC) مرآزسوف تكون بحاجة لالتصال ب
  .  مؤهال للحصول على الرعاية المنزلية الممولة من قبل الحكومة

  
 آيف يمكنني الحصول على المساعدة لو لم أتأهل للتمويل الحكومي؟  .6

 مرآزويمكن ل. ويمكنك التقدم بالطلبات مباشرة لألفراد أو الشرآات التي تقوم باختيارها. داد تكلفة الخدمات التي تحتاجهاسوف يكون عليك س
Community Care Access Centre (CCAC)  مساعدتك في العثور على الخدماتالمحلي الذي تتبعه .  

  يمكنني االتصال به؟ من. لدي أسئلة بشأن استخدام نظام الرعاية الصحية بأونتاريو .7

ويستعد العاملون لمساعدتك باإلنجليزية .  مساء5:00 صباحا و8:30 ما بين ServiceOntarioاتصل بخط المعلومات التابع لخدمة أونتاريو 
 : اتصل ب.  لغة أخرى20والفرنسية و

• 1-866-532-3161  
  TTY 1-800-387-5559 خط الهاتف النصي  •
  TTY 416-327-4282  جهاز الخط النصي رقمبتورنتو، •

 
  .health.gov.on.caاعرف المزيد عن طريق اإلنترنت على موقع 

 
 


