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Orientation to Ontario

DID YOU KNOW?

One in seven people in 
Ontario have a disability 
of some kind. 

Funded by / Financé par

افراد معلول
یک فرد دارای معلولیت نیاز به همکاری در قسمت 

پیشبرد زندگی روزمره خویش و  دسترسی به خدمات 
دارد.

معلولیت ها می تواند شامل بینایی، شنوایی، جسمی، گفتار 
یا زبان، صحت روانی، فراگیری، فکری یا رشدی و 

محیطی باشد.

در کمیسیون حقوق بشر انتاریو درباره حقوق افراد دارای 
www. :معلولیت تحت قانون حقوق بشر انتاریو بیاموزید

ohrc.on.ca  یا findlink.at/accssibact دیدن نمائید.

ستاندارد های دسترسی

•

•

قانون دسترسی برای افراد دارای معلولیت انتاریو 
(AODA) 2005، استانداردهایی را برای اطمینان 

از اینکه افراد دارای معلولیت می توانند به طور کامل 
در جامعه انتاریو مشارکت کنند، تعیین می کند. همه 

مراکز تجارتی و سازمان ها در انتاریو باید استانداردهای 
دسترسی را در زمینه خدمات مشتری، وظیفه، معلومات 

و ارتباطات، حمل و نقل و فضاهای عمومی برای 
معلولین را رعایت کنند.

در www.ontario.ca یا findlink.at/accssibact  درباره 
AODA معلومات کسب نمائید.

در www.ontario.ca یا findlink.at/accsstandr  درباره 
استانداردهای دسترسی بیاموزید.

برای کسب معلومات در مورد برنامه ها و خدمات برای 
افراد دارای معلولیت، با شماره 211 تماس بگیرید یا از 

صفحه www.disabilitydoorway.com  دیدن نمائید.

برنامه حمایت از معلولیت انتاریو

برنامه حمایت از معلولیت انتاریو به افراد دارای 

معلولیت که نیاز مالی دارند ویا به دنبال وظیفه هستند 
کمک می کند.

درصفحه www.mcss.gov.on.ca یا 
)ODSP( بیشتر بیاموزید  findlink.at/ont-dsp

محافظت اجتماعی

مرکز دسترسی مراقبت های اجتماعی

(CCAC(  خدماتی را برای افراد دارای معلولیت 
هماهنگ می کند تا به آنها کمک کند تا به طور مستقل 

در جوامع خود زندگی کنند. کارکنان CCAC پشتیبانی 
و معلوماتی در مورد مراقبت های صحی، برنامه های 

روزانه، مسکن حمایتی و تسهیالت مراقبت طوالنی 
مدت را ارائه می دهند. برای معلومات بیشتر، به 

www.health.gov.on.ca یا findlink.at/Ccac-loc  مراجعه 
نمائید.

حمایت دولت از معلولین

برنامه های دولتی زیادی برای بزرگساالن و اطفال 
دارای معلولیت وجود دارد. این برنامه ها شامل 

حساب های پس انداز ثبت شده، کریدت یا قرضه  
مالیاتی و سایر انواع کمک های مالی است. برای 

کسب معلومات بیشتر در مورد برنامه های حمایت 
از معلولین به صفحه www.canadabenefits.gc.ca  یا 

findlink.at/CanBenefit مراجعه نمائید.

آیا می دانستید؟

از هر هفت نفر در انتاریو یک نفر نوعی از معلولیت 
دارد.




