ی
زندگ ر
بهت در خانه در منطقه نورت شور
اطالعات برنامه
ی
رسان شده :ژانویه
به روز

– لطفا

ماه پس از تاری خ درچ شده برای نسخه به روز شده درخواست بفرمایید.

توضیحات اجمایل
ی
ر
غت انتفایع که از سالمندان مستقل در این منطقه با فراهم کردن خدمات
 زندگ بهت در خانه در منطقه نورت شور برنامه ایست ر
ی
درمان حمایت یم کند.
غت
اولیه ر
ی
سال به باال دارند و یا افرادی که سن آنها ر ی
بی
 این برنامه مختص افرادی یم باشد که در منطقه نورت شور زندگ یم کنند و
ی
ناتوان جسیم هستند.
و دارای
تا


ی
ندگ ر
بهت در خانه توسط دولت استان بریتیش کلمبیا حمایت مایل و توسط یونایتد وی مدیریت یم شود ،و در منطقه نورت
برنامه ز
ی
ر
ی
ریسورس ) در اختیار مردم قرار یم گ رتد.
کامیونیت
رسان و منابع اجتمایع نورت شور (نورت شور
شور توسط مرکز اطالع

ی
زندگ ر
بهت در خانه:
خدمات برنامه


این برنامه در حال ی
حاض خدمات زیر را (توسط گرویه از داوطلبان و پیمانکاران) ارايه یم دهد:

 oنظافت سبک ی ی
متل (که توسط پیمانکار واسطه ارائه گردیده و دارای لیست انتظار یم باشد).
 oخدمات رفت و آمد به قرارهای پزشیک

تعمتات جزن در ی ی
متل
o
ر
ی

 oخرید سوپرمارکت و ر ی
گرفی غذای آماده و تحویل آنها

ی
باغبان و کار سبک درحیاط
o
 oقرار دوستانه ی
تلفت



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



ی
متقاض ملزم به پوشیدن ماسک میباشند .به
به دلیل کوید ؛ متقاضیان ،داوطلبان و پرسنل نظافت قراردادی هنگام ارتباط با
ر
ی
ر
ری
حفاظت شخیص برای زمان خدمات دیه داده شده و از آنها خواسته شده تا فاصله مت با متقاض را تا حد
داوطلبی وسایل
امکان رعایت کنند.

هزینه ها:


ی
ندگ ر
بهت درخانه بر اساس درآمد متقاضیان و توان پرداخت آنها برآورد یم شود .برای ر ی
تعیی سطح کمک هزینه
هزینه خدمات برنامه ز
ر
مالیان
برگه
متغت بر حسب رسایط استفاده یم شود .این معیار بر اساس درآمد مندرج دربند شماره
اولیه ( یارانه ) از معیار ر
اداره مالیات بر درآمد محاسبه میگردد .لطفا در نظر داشته باشید که این معیار ،طبقه بندی مبلغ در ر
تغیت
یافت و هزینه ها قابل ر
بوده و ممکن است بنا به رسایط عوض شوند.

1/6

ی
زندگ ر
بهت در خانه در منطقه نورت شور
اطالعات برنامه


ی
ندگ ر
بهت درخانه جهت بازپرداخت هزینه های داوطلبان و پیمانکاران ،هزینه
کلیه هزینه های دریافت شده برای خدمات برنامه ز
ر
بیشتی از سالمندان ،ضف یم گردد.
های خود برنامه و ایجاد یک برنامه پایدار در جهت ارائه خدمات به تعداد

مراحل پذیرش:


ی
زندگ ر
بهت در خانه به نام مورگان
دانلود کرده و یا با سپرست برنامه

جهت ثبت نام ،فرم پذیرش را از وبسایت

بگتید .از متقاضیان خواسته یم
تماس ر

و یا ایمیل

دانایه با شماره تلفن
شود که فرم در ر
یافت را تکمیل و اثبات درآمد خود جهت احراز صالحیت یارانه را ارايه دهند .جهت اطمینان از احراز صالحیت ،امکان
ی
ر
ی
مالیان جدید را بکنند.
متقاض دائم بودن ،کارکنان درخواست ارائه برگه
مالقات خانیک وجود دارد .ممکن است بعد از سه سال

نظافت سبک ی ی
متل:




نظافت سبک ی ی
متل شامل موارد زیر است:
 oجارو ر
برق

o

مرتب سازی

o

ی
آشتخانه
نظافت

o

گردگتی
ر

o

دستشون و کابینتهای موجود
نظافت حمام،
ی

o

شستشو تا ارتفاع

o

شستشوی لباس

o

ری
شسی ظروف

o

ری
تمت کردن یخچال

o

جارو و ر ی
تمت کردن ر ی
زمی

نظافت سبک ی ی
متل شامل موارد زیر نیست:
ر
مت

ردگتی یا نظافت باالتراز ارتفاع
 oگ ر
زمی در حالت قرار ر ی
 oسابیدن ر ی
گرفی روی دست و زانو
 oبلند کردن اشیاء باالی

کیلو

 oاستفاده از چهارپایه یا نردبان
 oکار در خارج از ی ی
متل مثل حیاط ،بالکن ،نظافت پنجره ها از ربتون ،خرید
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ر
مت

ی
زندگ ر
بهت در خانه در منطقه نورت شور
اطالعات برنامه
دارون و یا نظافت شخیص ( حمام کردن ،اصالح کردن،تهیه غذا)...،
 oکمک
ی


ر
جاروبرق ،مواد ر ی
تمتکننده توسط متقاضیان الزایم است.
فراهم کردن تمایم لوازم نظافت از جمله دستکش ،رن،



ایمت حرفه ای باید اجازه داشته باشند که در ی ی
نظافتکاران جهت رپتوی ازاستانداردهای بهداشت و ی
متل متقاضیان کفش شخیص
مختص داخل ی ی
متل را بپوشند .



ی
متقاض ی ی
درمتل در طول مدت دریافت خدمات الزایم است.
حضور



نرخ های تع ر ی
یی شده بر اساس هر یک ساعت میباشد ومتقاضیان میتوانند هر ماه یک وقت دو ساعته ب ا کمک هزینه شان دریافت
کنند.



ی
متقاض یم تواند تا

متقاض ر
ی
ساعت قبل از وقت داده شده برای خدمات نظافت ی ی
کمت از
متل ،آن را کنسل کند .اگر

ساعت

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

ی
ر
متقاض
پرداخت توسط
مبلغ
( برای هر ساعت )

درآمد خانواده
ی
( برای افرادی که تنها زندگ نیم کنند )

درآمد تک نفره
ی
( مختص افرادی که تنها زندگ یم کنند )

گروه بندی
هزینه ها

(کمک هزینه  0 )%100دالر

ر
کمت از $27,960

ر
کمت از$18,360

A

(کمک هزینه  9 )%70دالر

$27,961 - $37,100

$18,361 - $24,500

B

(کمک هزینه  15 )%50دالر

$37,101 - $54,300

$24,501 - $31,300

C1

(کمک هزینه  20 )%30دالر

$54,301 - $83,400

$31,301 - $41,500

C2

(بدون کمک هزینه)  30دالر

ر
بیشت از $83,400

ر
بیشت از $41,500

D

ی
جزن:
تعمتات
خدمات
ر


این خدمات توسط داوطلبان انجام یم شود و منوط به در ر
دستس بودن آنهاست.



ر
ایمت ،امنیت و ر ر
تعمتات ابتدان خانه در جهت ی
تعمتات شامل موارد زیر یم باشد:
احت بیشت افراد کمک یم کنند ،این ر
داوطلبان در ر
ی
تعمت سطیح دیوار
o
ر
 oتعویض المپ
 oتعویض قفل و پیچ
تعمت چکه آب
o
ر
تعمت عایق هوای درب و پنجره
o
ر
ی
 oتعویض درب توالت فرنیک
تعمت میل پرده
 oتعویض یا ر
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ی
زندگ ر
بهت در خانه در منطقه نورت شور
اطالعات برنامه
دستگته های درب ،کمد و کشو
تعمت
o
ر
ر
 oنصب قفسه


تعمتات ما نیم شوند.
تعمت ران که به متخصص حرفه ای احتیاج دارد یا امنیت داوطلب ما را به مخاطره بیندازد شامل خدمات
ر
ر
یان کار درخواست شده وجود دارد.
احتمال انجام ارز ی



متقاضیان الزم است عالوه بر ابزار ،قطعات یا وسایل مورد نیاز مانند ( پیچ ،قالب ،چسب برای پوشاندن درزها و عایق کردن ) را
تعمتات آماده داشته باشند.
برای انجام ر



حداکت زمان انجام کار ساعت یم باشد.
ی
ر
متقاض
پرداخت توسط
مبلغ

درآمد خانواده
ی
( برای افرادی که تنها زندگ نیم کنند )

درآمد تک نفره

گروه بندی

ی
( مختص افرادی که تنها زندگ یم کنند )

هزینه ها

)کمک هزینه 0.00 (100دالر

ر
کمت از27,960دالر

ر
کمت از18,360دالر

A

کمک  4.50 (70%دالر
)هزینه

$27,961 - $37,100

$18,361 - $24,500

B

کمک  7.50 (50%دالر
)هزینه

$37,101 - $54,300

$24,501 - $31,300

C1

کمک  10.50 (30%دالر
)هزینه

$54,301 - $83,400

$31,301 - $41,500

C2

بدون کمک (  15.00دالر
)هزینه

ر
بیشت از83,400دالر

ر
بیشت از41,500دالر

D

( برای هر بازدید )

خدمات رفت و برگشت به قرارهای پزشیک:
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ی
ری
داوطلبی انجام یم شود و ارائه آن به آزاد بودن وقت آنها بستیک دارد.
این خدمات توسط



به دلیل حجم باالی تقاضا ،انجام این خدمات محدود به یکبار در هفته میباشد.

ی
زندگ ر
بهت در خانه در منطقه نورت شور
اطالعات برنامه


داوطلبان از وسیله نقلیه خودشان برای بردن افراد به قرارهای مهم پزشکیشان که شامل قرار با ر
دندانتشک ،ر ی
ی
فتیوتران ،یس
دکت،
رن اسکن و سونوگر یاق میشود؛ استفاده میکنند.



ی
ی
معتت رانندگ استان بریتیش کلمبیا با حداقل پنج سال سابقه رانندگ
سال سن داشته ،دارای گواهینه ی

تمام رانندگان داوطلب باالی
ی
،سابقه رانندگ خوب و پوشش بیمه ای مناسب هستند.



وسایل نقیله و رانندگان معموال قادر به حمل و نقل صندیل های چرخدار ( ویلچر) نیستند.
در صورت لزوم ،کلیه هزینه های پارکینگ و یا عوارض عبور از پل برعهده ر
مشتی است.




از تاری خ اول آگوست

اجعی و داوطلبان ملزم به پوشیدن ماسک در تمام ر
تمایم مر ر ی
مدن که در وسیله نقلیه هستند میباشند.

داخل محدوده نورت ونکوور یا وست ونکوور – رفت و برگشت:
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گروه بندی

ی
ر
متقاض
پرداخت توسط
مبلغ

درآمد خانواده
ی
( برای افرادی که تنها زندگ نیم کنند )

درآمد تک نفره
ی
( مختص افرادی که تنها زندگ یم کنند )

هزینه ها

)کمک هزینه  0.00 (100%دالر

ر
کمت از27,960دالر

ر
کمت از18,360دالر

A

)کمک هزینه  6.00 (70%دالر

$27,961 - $37,100

$18,361 - $24,500

B

)کمک هزینه  10.00 (50%دالر

$37,101 - $54,300

$24,501 - $31,300

C1

)کمک هزینه  14.00 (30%دالر

$54,301 - $83,400

$31,301 - $41,500

C2

)بدون کمک هزینه(  20.00دالر

ر
بیشت از 83,400دالر

ر
بیشت از 41,500دالر

D

ی
زندگ ر
بهت در خانه در منطقه نورت شور
اطالعات برنامه
به ونکوور – رفت و برگشت:

درآمد خانواده
ی
( برای افرادی که تنها زندگ نیم کنند )

درآمد تک نفره
ی
( مختص افرادی که تنها زندگ یم کنند )

هزینه ها

)کمک هزینه  0.00 (100%دالر

ر
کمت از 27,960دالر

ر
کمت از  18,360دالر

A

)کمک هزینه 12.00 (70%دالر

$27,961 - $37,100

$18,361 - $24,500

B

)کمک هزینه 20.00 (50%دالر

$37,101 - $54,300

$24,501 - $31,300

C1

)کمک هزینه 28.00 (30%دالر

$54,301 - $83,400

$31,301 - $41,500

C2

)بدون کمک هزینه(  40.00دالر

ر
بیشت از 83,400دالر

ر
بیشت از 41,500دالر

D

ی
ر
متقاض
پرداخت توسط
مبلغ

گروه بندی

کارهای سبک در حیاط



ی
ری
داوطلبی انجام یم شود و ارائه آن به آزاد بودن وقت آنها بستیک دارد.
این خدمات توسط
ی
باغبان به متقاضیان کمک یم کنند .این خدمات میتواند شامل موارد زیر باشد:
داوطلبان در کارهای حیاط و
 oچمن ی
زن
 oزدن لبه های کناری چمن بدون استفاده از دستگاه ر
برق
 oکاشت گل  /جمع آوری علف های هرز
 oآبیاری گیاهان
 oجمع آوری برگها
ری
پرچی ها
 oهرس



ر
بازیافت حیاط
 oکیسه کردن دورریزها  /زباله های
ی
ر
بگتید .این خدمات به صورت فصیل و بسته به رسایط
رون ،میتوانید با برنامه زندگ بهت در خانه تماس ر
در صورت نیاز به برف ی
افراد ارایه میگردد.



کیلوگرم ،یا باال ر ی
رفی از نردبان ،یا هرکاری که نیاز به یک فرد حرفه ای

ری
سنگی تر از
کارسبک در حیاط شامل بلند کردن وسایل
دارد و داوطلب آن کار را ناامن بداند ،نیم شود.
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ری
تجهتات ،ابزار ولوازم مورد نیاز را فراهم کرده باشند.
متقلضیان الزم است تمایم

ی
زندگ ر
بهت در خانه در منطقه نورت شور
اطالعات برنامه


حداکت زمان خدمات ساعت یم باشد.

ی
ر
متقاض
پرداخت توسط
مبلغ

درآمد خانواده
ی
( برای افرادی که تنها زندگ نیم کنند )

درآمد تک نفره

گروه بندی

ی
( مختص افرادی که تنها زندگ یم کنند )

هزینه ها

(کمک هزینه  0 )100%دالر

ر
کمت از27,960دالر

ر
کمت از18,360دالر

A

)کمک هزینه  4.50 (70%دالر

$27,961 - $37,100

$18,361 - $24,500

B

)کمک هزینه  7.50 (50%دالر

$37,101 - $54,300

$24,501 - $31,300

C1

)کمک هزینه  10.50 (30%دالر

$54,301 - $83,400

$31,301 - $41,500

C2

)بدون کمک هزینه(  15.00دالر

ر
بیشت از83,400دالر

ر
بیشت از41,500دالر

D

( برای هر بازدید )

مالقات دوستانه



این سویس توسط داوطلبان ارائه یم شود و منوط به در ر
دستس بودن همزمان مراجعه کننده و داوطلب یم باشد.
ی
ی
پشتیبان و مشارکت در فعالیتهای سالمت در هنگام مناسب میباشد.
عاطف،
نقش داوطلب ارائه حمایت
 ،قرارها به صورت ی
تلفت انجام میشود.



به دلیل کوید-



 oقرارهای ی
تلفت معموال هفته ای یکبار به مدت حداکت یک ساعت یم باشد.
ی
زندگ ر
ی
ر
بهت در خانه را در جریان
بایست ابتدا کارکنان برنامه
متقاض و داوطلب هردو مایل به مالقات حضوری باشند،
درصورتیکه
ی
ی
پشت ی ی
متقاض (به عنوان مثال در پارک ،فضای ی ی
قرار داده و این مالقات خارج از ی ی
ست عمویم و یا حیاط جلون یا ر
متقاض)
متل
متل
ی
انجام شود.
o

ی
ری
تعیی قرارهای حضوری ر ی
مس ئولیت ر ی
داوطلبی خواسته شده که در هیچیک از
متقاض و داوطلب بر عهده خودشان میباشد .از
بی

این مالقاتها خدمات رفت و برگشت ارائه ندهند.
o

ر
ر
بیشت از دو ساعت در ماه شود.
نبایست
مالقاتهای حضوری معموال دو بار در ماه هربار به مدت یک ساعت و در کل

این سویس کامال رایگان میباشد.

خرید مواد غذان و ر ی
گرفت غذاهای آماده و تحویل دادن آنها
ی
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ی
زندگ ر
بهت در خانه در منطقه نورت شور
اطالعات برنامه


ی
ری
داوطلبی و بسته به زمان آزاد آنها ارایه میگردد.
تضمیت در تحویل در همان روز وچود ندارد ویل سیع در تحویل
این سویس توسط
 -روزه میباشد.



غذان و غذای آماده محدود به یکبار در هفته میباشد.
بدلیل درخواست باال ،خرید مواد ی
بایست با برنامه ر
ر
بهت در خانه با شماره تلفن
غذان و یا غذای آماده،
متقاضیان جهت درخواست مواد
ی
بگتند.
ر



ی
گرفی اجناس و تحویل آنها درب ی ی
متقاض ر ی
داوطلت را جهت خرید /ر ی
تعیی میکنند.
متل
پرسنل این برنامه،
ی
متقاضیان به روشهای مختلف (از قبیل چک ،پول نقد یا کارت اعتباری) بسته به ی
مکان که داوطلب از آنجا خرید را انجام داده ،قادر





به پرداخت میباشند.
این سویس رایگان میباشد ،بدییه است متقاضیان مسئول پرداخت هزینه خریدهایشان میباشند.

ی
زندگ ر
بهت درخانه توسط دولت بریتیش کلمبیا تأ ر ی
می یم شود.
بودجه برنامه
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