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بفرمایید.  ماه پس از تاری    خ درچ شده برای نسخه به روز شده درخواست لطفا  – ژانویه به روز رسانی شده: 

توضیحات اجمایل

  بهتر در خانه در منطقه نورت شور برنامه ایست غتر انتفایع که از 
ی

خدمات  کردن  فراهم سالمندان مستقل در این منطقه با زندگ

اولیه غتر درمانی حمایت یم کند. 

  یم کنند و 
ی

ی سال به باال دارند و یا افرادی که سن آن این برنامه مختص افرادی یم باشد که در منطقه نورت شور زندگ  ها بیر

و دارای ناتوانی جسیم هستند.   تا 

  بهتر در خانه توسط دولت استان 
ی

قه نورت توسط یونایتد وی مدیریت یم شود، و در منط و بریتیش کلمبیا حمایت مایل برنامه زندگ

د. تر گ  یم دم قرار در اختیار مر  نورت شور کامیونیتر ریسورسی ( ) مرکز اطالع رسانی و منابع اجتمایع نورت شور  توسط شور 

 بهتر در خانه: 
ی

خدمات برنامه زندگ

 ارايه یم دهد:  (از داوطلبان و پیمانکاران گرویهتوسط  )در حال حاضی خدمات زیر را  این برنامه

o ( ل ی لیست انتظار یم باشد.( ه گردیده و دارایئکه توسط پیمانکار واسطه ارا  نظافت سبک متی

o ل ی ات جزنی در متی تعمتر o  به قرارهای پزشیک و آمد خدمات رفت

o باغبانی و کار سبک درحیاط o ی غذای آماده و تحویل آنها خرید سوپرمارکت و گرفیر

o  دوستانه تلفتی  قرار

  با توجه به دامنه تنوع داوطلبان، نهایت سیع ما بر این است که تا جای امکان با  میگردد. ارائه انگلییس و فاریس به زبان خدمات
. داوطلبیتی که به زبان درخواستر متقاضیان صحبت میکنند، هماهنگ شود 

  به  باشند. می ملزم به پوشیدن ماسکهنگام ارتباط با متقاضی ؛ متقاضیان، داوطلبان و پرسنل نظافت قراردادی به دلیل کوید
ی وسایل حفاظتر شخیص متر با متقاضی را تا حد  برای زمان خدمات دیه داده شده و از آنها خواسته شده تا فاصله  داوطلبیر

  امکان رعایت کنند. 
 

 هزینه ها: 

  بهتر درخانه بر اساس درآمد 
ی

ی سطح   متقاضیانهزینه خدمات برنامه زندگ  مک هزینهکو توان پرداخت آنها برآورد یم شود. برای تعییر

ااز  ) یارانه ( اولیه برگه مالیانر  دربند شماره مندرج درآمد بر اساس  . این معیار استفاده یم شود  یطمعیار متغتر بر حسب سر

قابل تغیتر  ه ها و هزین این معیار، طبقه بندی مبلغ دریافتر محاسبه میگردد. لطفا در نظر داشته باشید که  بر درآمد  اداره مالیات

ایط عوض شوند بوده و    . ممکن است بنا به سر
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  بهتر درخانه  
ی

ینه بازپرداخت هزینه های داوطلبان و پیمانکاران، هز  جهتکلیه هزینه های دریافت شده برای خدمات برنامه زندگ

ی ارائه خدمات بهدر جهت های خود برنامه و ایجاد یک برنامه پایدار  د. گرد  ، ضف یمسالمنداناز  تعداد بیشتر

 

مراحل پذیرش: 

  بهتر در خانه  سپرستبا دانلود کرده و یا  پذیرش را از وبسایت  فرم ثبت نام،جهت 
ی

ان به نام مورگبرنامه زندگ

ید. از متقاضیان خواسته یم   و یا ایمیل   با شماره تلفن دانایه تماس بگتر

ت، امکان از احراز صالحی جهت اطمینان شود که فرم دریافتر را تکمیل و اثبات درآمد خود جهت احراز صالحیت یارانه را ارايه دهند. 

  وجود دارد. 
ی

ممکن است بعد از سه سال متقاضی دائم بودن، کارکنان درخواست ارائه برگه مالیانر جدید را بکنند.  مالقات خانیک

ل:  ی  نظافت سبک متی

  :ل شامل موارد زیر است ی نظافت سبک متی

o مرتب سازی o  جارو برقر

o ی گردگتر o خانه ی نظافت آشت 

o  متر  شستشو تا ارتفاع o نظافت حمام، دستشونی و کابینتهای موجود

o ی ظروف شسیر o شستشوی لباس

o ی کردن ی  جارو و تمتر زمیر o ی کردن یخچال تمتر

 

 ل شامل موارد زیر ی نیست:  نظافت سبک متی

o ی یا گ    متر  نظافت باالتراز ارتفاع ردگتر

o ی بسا ی یدن زمیر روی دست و زانودر حالت قرار گرفیر

o کیلو  لند کردن اشیاء باالی ب

o استفاده از چهارپایه یا نردبان

o  ل مثل حیاط، بالکن، کار در ی ون، خریدنظافت خارج از متی پنجره ها از بتر

http://www.nscr.ca/
mailto:morgan.donahue@nscr.ca
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o  (... دارونی و یا نظافت شخیص ) حمام کردن، اصالح کردن،تهیه غذا،کمک

 یکنندهراهم کردن تمایم لوازم نظافت از جمله دستکشف ، مواد تمتر
، جاروبرقر الزایم است.  متقاضیانتوسط  ، نر

 وی از  نظافتکاران ل مباید اجازه داشته  استانداردهای بهداشت و ایمتی حرفه ایجهت پتر ی فش شخیص ک  تقاضیانباشند که در متی

لمخت ی . بپوشند  را   ص داخل متی

  .ل در طول مدت دریافت خدمات الزایم است ی حضور متقاضی درمتی

 ی شده بر اساس هر یک ساعت میباشد نرخ های تع دریافت  ان شا کمک هزینه ب هر ماه یک وقت دو ساعتهمیتوانند  متقاضیانو ییر

د. کنن

 ل، آن را کنسل کند. اگر متقاضی کمتر ا  متقاضی یم تواند تا ی ساعت   ز ساعت قبل از وقت داده شده برای خدمات نظافت متی

پرداخت کند. را ساعت خدمات  دو هزینه  یم بایست قبل کنسل کند،

بندی  گروه
 هزینه ها

 درآمد تک نفره
 یم کنن ) مختص افرادی که تنها 

ی
 د (زندگ

 رآمد خانوادهد
 نیم کنند (

ی
 ) برای افرادی که تنها زندگ

 متقاضی مبلغ پرداختر توسط 
 ) برای هر ساعت (

A $18,360 کمتر از    دالر 0( %100)کمک هزینه  کمتر از $27,960 

B $18,361 - $24,500 $27,961 - $37,100  دالر 9( %70)کمک هزینه 

C1 $24,501 - $31,300 $37,101 - $54,300  دالر 15( %50)کمک هزینه 

C2 $31,301 - $41,500 $54,301 - $83,400  دالر 20( %30)کمک هزینه 

D $41,500  بیشتر از بیشتر از  $83,400   دالر 30)بدون کمک هزینه(  

 : ات جزنی خدمات تعمتر

  س بودن آنهاست. این خدمات توسط داوطلبان انجام یم شود و منوط به در دستر

  ات ا در داوطلبان ات شامل موارد زیر یم  افراد  بیشتر  ، امنیت و راحتر ایمتی در جهت بتدانی خانه تعمتر باشد:  کمک یم کنند، این تعمتر

o تعمتر سطیح دیوار

o تعویض المپ

o تعویض قفل و پیچ

o تعمتر چکه آب

o  ی درب و پنجرهعایق هواتعمتر

o  
ی

تعویض درب توالت فرنیک

o  پرده میلتعویض یا تعمتر
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o ه درب، کمد و کشو های تعمتر دستگتر

o  قفسهنصب

  انر که به متخصص حرفه ای احتیاج دارد ات ما نیم شوند.  یا  تعمتر امنیت داوطلب ما را به مخاطره بیندازد شامل خدمات تعمتر

. انجام ارزیانی کار درخواست شده وجود دارد احتمال 

  مانند ) پیچ، قالب، چسب برای پوشاندن درزها و عایق کردن ( را  یل مورد نیاز قطعات یا وسا، عالوه بر ابزار الزم است متقاضیان

ات آماده داشته باشند  . برای انجام تعمتر

   ساعت یم باشد.  انجام کار  زمان حداکت

 بندی گروه

 هزینه ها

 درآمد تک نفره

 یم کنند (
ی

 ) مختص افرادی که تنها زندگ

 درآمد خانواده

 نیم ک) برای افرادی که تنها 
ی

 نند (زندگ

 متقاضی مبلغ پرداختر توسط 

 ) برای هر بازدید (

A دالر 0 کمتر از27,960دالر کمتر از18,360دالر  (کمک هزینه100) 00.

B $18,361 - $24,500 $27,961 - $37,100 4 دالر کمک  70%) 50.
 (هزینه

C1 $24,501 - $31,300 $37,101 - $54,300 7 دالر کمک  50%) 50.
 (هزینه

C2 $31,301 - $41,500 $54,301 - $83,400 10 دالر کمک 30%) 50.
 (هزینه

D 41,500دالر بیشتر از  دالر 15 بیشتر از83,400دالر  .00 ( کمک بدون  
 (هزینه

 

 به قرارهای پزشیک: خدمات رفت و برگشت 

  .دارد 
ی

ی انجام یم شود و ارائه آن به آزاد بودن وقت آنها بستیک این خدمات توسط داوطلبیر

  میباشد.  در هفتهیکبار محدود به  تا، انجام این خدمی تقاضا باال حجمبه دلیل
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  شک برایاز وسیله نقلیه خودشان داوطلبان ی ، دندانت 
، یس  ،بردن افراد به قرارهای مهم پزشکیشان که شامل قرار با دکتر یوتران 

ی فتر

 نر اسکن و سونوگراقی میشود؛ استفاده میکنند. 

  دارای گواهیسال سن داشته گان داوطلب باالی تمام رانند ، 
ی

 با حداقل پنج سال س استان بریتیش کلمبیا نه معتتی رانندگ
ی

ابقه رانندگ

  سابقه،
ی

 و پوشش بیمه ای مناسب هستند.  خوبرانندگ

  نیستند صندیل های چرخدار ) ویلچر( قادر به حمل و نقل  وسایل نقیله و رانندگان معموال .

  ی است.  عبور از  و یا عوارض پارکینگ کلیه هزینه های  ،لزومدر صورت پل برعهده مشتر

  ی و داوطلبان ملزم به پوشیدن ماسک در تمام مدنر که در وسیله نقلیه هستند میباشند.  از تاری    خ اول آگوست تمایم مراجعیر

 

شت –داخل محدوده  نورت ونکوور یا وست ونکوور   : رفت و برگ

 

 بندی گروه

 هزینه ها

 درآمد تک نفره

 یم کنند (
ی

 ) مختص افرادی که تنها زندگ

 درآمد خانواده

 نیم کنند (
ی

 ) برای افرادی که تنها زندگ
 متقاضی مبلغ پرداختر توسط 

A  دالر 0 کمتر از27,960دالر  کمتر از18,360دالر  (کمک هزینه 100%) 00.

B $18,361 - $24,500 $27,961 - $37,100 6 دالر  (کمک هزینه 70%) 00.

C1 $24,501 - $31,300 $37,101 - $54,300 10 دالر  (کمک هزینه 50%) 00.

C2 $31,301 - $41,500 $54,301 - $83,400 14 دالر  (کمک هزینه 30%) 00.

D 41,500 دالر بیشتر از  دالر 20 بیشتر از83,400 دالر  .00 ( کمک هزینهبدون   ) 
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 رفت و برگشت:  –به ونکوور 

 بندی گروه

 هزینه ها

 درآمد تک نفره

 یم کنند (
ی

 ) مختص افرادی که تنها زندگ

 درآمد خانواده

 نیم کنند (
ی

 ) برای افرادی که تنها زندگ
 متقاضی مبلغ پرداختر توسط 

A  دالر 0 کمتر از27,960 دالر  کمتر از 18,360 دالر  (کمک هزینه 100%) 00.

B $18,361 - $24,500 $27,961 - $37,100 (کمک هزینه %70) 12.00دالر 

C1 $24,501 - $31,300 $37,101 - $54,300 (کمک هزینه %50) 20.00دالر 

C2 $31,301 - $41,500 $54,301 - $83,400  (کمک هزینه %30) 28.00دالر 

D 41,500 دالر بیشتر از  دالر 40 بیشتر از83,400 دالر   (بدون کمک هزینه) 00.

 

 سبک در حیاط کارهای

  .دارد 
ی

ی انجام یم شود و ارائه آن به آزاد بودن وقت آنها بستیک این خدمات توسط داوطلبیر

 شامل موارد زیر باشد: میتواند کمک یم کنند. این خدمات   متقاضیانحیاط و باغبانی به  داوطلبان در کارهای

o  چمن زنی

o  زدن لبه های کناری چمن بدون استفاده از دستگاه برقر

o  / ری علف های هرزجمع آو کاشت گل

o آبیاری گیاهان

o جمع آوری برگها

o ی ها هرس پرچیر

o کیسه کردن دورریزها / زباله های بازیافتر حیاط

  ،  بهتر در خانه تدر صورت نیاز به برف رونی
ی

ید. این خدمات به صورت فصیل و بسته بمیتوانید با برنامه زندگ ایط ماس بگتر ه سر

افراد ارایه میگردد. 

  ی تر ی از نردبان، کیلوگرم  از کارسبک در حیاط شامل بلند کردن وسایل سنگیر هرکاری که نیاز به یک فرد حرفه ای یا ، یا باال رفیر

دارد و داوطلب آن کار را ناامن بداند، نیم شود. 

  ات، ابزار ولوازم مورد نیاز را فراهم کرده باشند. متقلضیان ی الزم است تمایم تجهتر
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   ساعت یم باشد.   زمان خدمات حداکت

 بندی گروه

 هزینه ها

 درآمد تک نفره

 یم کنند (
ی

 ) مختص افرادی که تنها زندگ

 درآمد خانواده

 نیم کنند (
ی

 ) برای افرادی که تنها زندگ

 متقاضی مبلغ پرداختر توسط 

 ) برای هر بازدید (

A  دالر 0( 100)کمک هزینه % کمتر از27,960دالر  کمتر از18,360دالر  

B $18,361 - $24,500 $27,961 - $37,100 4 دالر  (کمک هزینه 70%) 50.

C1 $24,501 - $31,300 $37,101 - $54,300 7 دالر  (کمک هزینه 50%) 50.

C2 $31,301 - $41,500 $54,301 - $83,400 10 دالر  (کمک هزینه 30%) 50.

D 41,500دالر بیشتر از  دالر 15 بیشتر از83,400دالر   (بدون کمک هزینه) 00.

 

 

دوستانهمالقات 

  .س بودن همزمان مراجعه کننده و داوطلب یم باشد این سویس توسط داوطلبان ارائه یم شود و منوط به در دستر

  ، . میباشد هنگام مناسب در  و مشارکت در فعالیتهای سالمت پشتیبانی نقش داوطلب ارائه حمایت عاطفی

 به صورت تلفتی انجام میشود.  قرارها ، -به دلیل کوید

o یکبار به مدت حداکت  یک ساعت یم باشد. تلفتی معموال هفته ای  قرارهای

  بهتر در خانه را در جریان 
ی

درصورتیکه متقاضی و داوطلب هردو مایل به مالقات حضوری باشند، بایستر ابتدا کارکنان برنامه زندگ

ل متقاضی )خارج از قرار داده و این مالقات  ی ( متی ل متقاضی ی  عمویم و یا حیاط جلونی یا پشتر متی
ی به عنوان مثال در پارک، فضای ستی

انجام شود.  

o  ی لیت ئو مس ی خواسته شده که  قرارهای حضوریتعییر ی متقاضی و داوطلب بر عهده خودشان میباشد. از داوطلبیر هیچیک از  در بیر

خدمات رفت و برگشت ارائه ندهند.  این مالقاتها 

o  شود. در ماه  بیشتر از دو ساعت ار به مدت یک ساعت و در کل نبایستر حضوری معموال دو بار در ماه هربمالقاتهای

این سویس کامال رایگان میباشد. 

 

 

ی غذاهای آماده و تحویل دادن آنهاخرید مواد غذانی و    گرفتر
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  ی  در تحویل وچود ندارد ویل سیعو بسته به زمان آزاد آنها ارایه میگردد.  تضمیتی در تحویل در همان روز این سویس توسط داوطلبیر

روزه میباشد.  -

  .بدلیل درخواست باال، خرید مواد غذانی و غذای آماده محدود به یکبار در هفته میباشد

  تماس  --امه بهتر در خانه با شماره تلفن با برنمتقاضیان جهت درخواست مواد غذانی و یا غذای آماده، بایستر

ند.  بگتر

 ی میکنند.  ،پرسنل این برنامه ل متقاضی تعییر ی ی اجناس و تحویل آنها درب متی داوطلتی را جهت خرید/گرفیر

  نجام داده، قادر اآنجا خرید را متقاضیان به روشهای مختلف )از قبیل چک، پول نقد یا کارت اعتباری( بسته به مکانی که داوطلب از

به پرداخت میباشند. 

متقاضیان مسئول پرداخت هزینه خریدهایشان میباشند.  بدییه است ،ایگان میباشد این سویس ر 

 

 بهتر د
ی

ی یم شود. تأرخانه توسط دولت بریتیش کلمبیا بودجه برنامه زندگ  میر


