
 
 

ي أونتاريو و "أونتاريو وركس
 
 برنامج دعم اإلعاقة ف

 كنت إذا. أونتاريو مقاطعة في  أفضل بشكل القانونية حقوقك معرفة  على لمساعدتك البودكاست هذا إنشاء تم". التوقيع قبل" بودكاست في مبك مرحبًا
 قانونية مشورة ليست  المواد  هذه أن تعرف أن  المهم  من. كندا في حياتك على ايجابيا تؤثر خيارات اتخاذ من فستتمكن ، ومسؤولياتك حقوقك تعرف
 . حالتك على تنطبق عامة قانونية مواضيع حول معلومات تقدم فهي الخاصة،  لحالتك

 العمل  على التأمين فوائد يسمى أونتاريو في حكومي برنامج عن نتحدث سوف اليوم
 ". وركس أونتاريو" و أونتاريو في  اإلعاقة  دعم  برنامج على سنعرفكم. أونتاريو في تقديمهما تم مختلفين حكوميين برنامجين عن سنتحدث اليوم
.  عمل على للحصول  والمساعدة المالي   الدعم فتقدم مادية  حاجة في كنت إذا تساعدك والتي ، OW أيًضا تسمى والتي ، Ontario Works مع سنبدأ

  في  المساعدة تتوفر. مالية مساعدة على  الحصول أجل من التوظيف في  المساعدة  أنشطة إلى  االنضمام  على توافق أن يجب ، الحاالت معظم في
 . سالمتك تخشى أو مسيئة  عالقة تترك أو منزلك فقدت  ، المثال سبيل على . صعب موقف في كنت إذا  أيًضا  الطوارئ حاالت

 نفقات لتغطية المال من يكفي ما تملك ال أسرتك أن يعني هذا . مادية حاجة  في  وتكون أونتاريو في تعيش أن يجب" وركس أونتاريو" على  للحصول 
  أو المرض  مثل ، بذلك القيام من مؤقتًا تمنعك أسباب لديك تكن لم ما بها واالحتفاظ وظيفة على العثور تحاول  أن  أيًضا يجب. األساسية المعيشة

  دعم أنشطة إلى  االنضمام  على  أيًضا يوافقوا أن  فيجب ،  أسرتك في العمل عن  عاطل  بالغ  شخص من أكثر هناك  كان إذا . الرعاية مسؤوليات
 . التوظيف

 Ontario مكتب على  للعثور www.mcss.gov.on.ca زيارة يمكنك. شخصيًا أو الهاتف عبر أو اإلنترنت عبر  إما التقديم عملية بدء يمكنك

Works في الحاالت أخصائي  بك سيتصل ،  العملية تبدأ أن بمجرد. منطقتك في Ontario Works  إحضار منك سيُطلب. شخصي اجتماع لجدولة  

 أسرتك واحتياجات أسرتك بأفراد المتعلقة والمعلومات الشخصية معلوماتك تأكيد من الحاالت أخصائي يتمكن حتى االجتماع هذا  إلى محددة مستندات

 مثال. تملكها التي واألصول  أسرتك ودخل  المالية

  األصول , الدخل, الهجرة حالة , العنوان, الميالد تواريخ, االسماء هي أسرتك  في يعيشون الذين  جميع عن إحضارها  إلى ستحتاج التي المعلومات بعض
  جواز أو ميالدك شهادة مثل المستندات هذه تقديم يمكنك Ontario Works مع اجتماعك  خالل. السكن وتكاليف االدخار حسابات أو السيارات مثل

  لك  أن تظهر بنكية وكشوف ، مسكنك تستأجر كنت إذا  العقار مالك من إيصاالت ،  العمل  صاحب من رواتب دفع  ، الدخل  لضريبة عائد  آخر ، سفرك
 . حسابات

  إذنًا Ontario Works مكتب تمنح أنك يعني النموذج هذا توقيع. الموافقة نموذج  ذلك  في  بما ، نماذج عدة  على التوقيع منك سيُطلب ، االجتماع أثناء
 . Equifax Canada مثل االئتمان وكاالت أو العمل  على التأمين أو  النقل وزارة مثل أخرى حكومية منظمات أو برامج من عنك معلومات لجمع

  على للحصول  مؤهالً  كنت إذا  ما لمعرفة  ، األخرى المنظمات من المعلومات جانب  إلى ، تقدمها التي المعلومات Ontario Works مكتب سيستخدم
 ألول بالمكتب اتصالك  وقت من  عمل أيام أربعة  غضون في قرار اتخاذ فسيتم ، طلبوها التي المعلومات جميع وقدمت الطلب أكملت إذا. المساعدة

 . منتقطك في الموجدة للمساعدة القانونية بالعيادة االتصال عليك و  القرار باستئناف الحق لك ,  طلبك رفض  تم حال في. مرة

  للحصول. اإلعاقة ذوي  لألشخاص المالي  الدعم   يوفر والذي ، ODSP باسم أيًضا المعروف ، أونتاريو  في  اإلعاقة  دعم برنامج هو التالي الموضوع

 سوى تملك وال كافيًا دخالً  تحقق ال أنك يفطرد لذا ؛  والطبيةً  الماليةً   الناحية من مؤهالً  تكون أن يجب أونتاريو في  اإلعاقة  دعم برنامج من الدعم  على

  ODSP تمويل على  الحصول  فيمكنك ، المجالين هذين تقابل كنت إذا. مؤهلة إعاقة  لديك أن المحترفين األطباء أحد  اعتبرك  وقد ،  األصول  من القليل

  وظيفة على  العثور في  مساعدة على   أيًضا تحصل قد  ،  البرنامج هذا  من جزًءا  تكون عندما. األساسية المعيشة نفقات في وعائلتك أنت لمساعدتك

 . األسنان كما  و والنظارات الطبية والوصفات األدوية بعض تتضمن ولعائلتك لك طبية فوائد على   تحصل سوف. مناسبًا ذلك كان  إذا بها واالحتفاظ

  إذا. www.mcss.gov.on.ca  الموقع على  اإلنترنت عبر التقدم أو منطقتك في المحلي  ODSP بمكتب االتصال عليك يجب ، التقديم عملية لبدء
  سيتصل ، طلبك  تبدأ أن بعد ، OW تتلقى تكن لم  إذا . الطلب على الحصول   في OW في  الحالة أخصائي  فسيساعدك  ، Ontario Works تتلقى كنت



 
 

. منها اإلعاقة  تحديد حزمة على   فستحصل ، ماليًا مؤهل أنك ODSP قرر  إذا. طلبك في  للمساعدة موعد لتحديد أيام 5 غضون   في ODSP مكتب بك

.  الذاتي والتقرير ، الطبية المعلومات نشر على الموافقة  ، اليومية الحياة أنشطة مؤشر ،  الصحية الحالة تقرير: نمازج أربعة الحزمة  هذه تتضمن

 فأنت  ،" اإلعاقة ذي الشخص" بـ الخاص ODSP بتعريف للوفاء. النماذج هذه من نسخ وتقديم إكمال عليك يجب ، إعاقة  ذو شخص أنك إلثبات
 سيؤكد. أكثر أو  عام لمدة تستمر أن يتوقع  العقلية أو البدنية الصحة في كبيرة مشكلة لديك  أن لتأكيد ، الطبيب مثل  ، صحي  أخصائي  إلى  بحاجة

 قد. المجتمع  في أو  المنزل في يومية بأنشطة القيام  أو بنفسك العناية أو  العمل على قدرتك على كبير بشكل تؤثر الصحية  مشكلتك أن أيًضا الطبيب
 العديد يكون  أن  يمكن أو ،  واحدة صحية  مشكلة تكون أن يمكن. تعود ذلك بعد ولكن أحيانًا تزول  مشكلة أو دائًما تواجهها صحية مشكلة هناك تكون

 . قدراتك من  تحد  التي المختلفة  المشاكل من

  الخاص ODSP تعريف تستوفي كنت إذا  ما التحكيم وحدة تقرر. العجز تحديد حزمة  في قدمتها التي والنماذج طلبك في اإلعاقة تحكيم وحدة تنظر

  فحًصا لك يقدمون أو يقابلونك ال إنهم ؛  بك الخاصة الصحية   الرعاية مقدم األخصائي ونماذج منك تلقوها التي المعلومات باستخدام إعاقة  ذي بشخص

 طبيًا

  المحلية القانونية بالعيادة االتصال وعليك القرار   في الطعن  لك  فيحق ، رفضك تم إذا. تكتمل حتى شهوًرا والمراجعة التقديم عملية تستغرق قد
  على للحصول المحلي Ontario Works مكتب  مع فتواصل ، الحال  في مساعدة  إلى وتحتاج مالية مشاكل لديك كانت إذا . المساعدة على  للحصول 

 . االجتماعية المساعدة تمويل

 . يعمل وأونتاريو أونتاريو في  اإلعاقة   دعم ببرنامج صلته حيث من األساسية المعلومات  لبعض جيدًا مصدًرا البودكاست هذا  وجدت قد  تكون أن نأمل

. الوظيفة من الطرد أو اإلنهاء  عند بحقوقك صلته حيث من األساسية القانونية المعلومات  لبعض جيدًا مصدًرا البودكاست هذا  وجدت قد  تكون أن نأمل

 . الموضوع هذا  حول بنا الخاص البودكاست إلى لالستماع الكافي الوقت أخذ  يرجى  ، العمل  على  التأمين  حول أسئلة لديك كانت إذا
 

 

 ، كمبيوتر جهاز  لديك كان  إذا. الصوتية  المواد هذه عن   أخبرك التي  الوكالة  أو الخدمة إلى العودة يرجى ، الموضوع  حول أسئلة  لديك  يزال ال كان  إذا

,   مشورة إلى  بحاجة أنك بالفعل تعرف كنت إذا . settlement.org أو stepstojustice.ca  موقع إلى االنتقال أيًضا يمكنك المعلومات من لمزيد

  صباًحا 8:00 الساعة  من الجمعة إلى االثنين من  1-800-668-8258 الرقم   على  Legal Aid Ontario بـ االتصال فيرجى ، قانوني تمثيل أو  دعم

ً  البودكاست هذا  دعم  يتم. لغة 300 من أكثر  في للمساعدة( EST. )مساءً  5:00 الساعة إلى   ،  The Law Foundation of Ontario قِبل من ماليا

YWCA St. Thomas-Elgin المحتوى هذا عن الوحيدة  المسؤولة هي . 

tel:+18006688258

