
	

 والميزات الخدمات
 فھي كذلك. وخاصة حكومية مؤسسات من مختلفة مستويات توفرھا متنوعة تمويل خيارات ھناك
 إلى التنموية الدعم احتياجات بين تتباين خاصة احتياجات ذوو أطفال لديھا التي لألسر تتوفر

 أو األسر تعويض لىإ عام بوجه التمويل يقدم الذي البرنامج ويھدف. الحركية/البدنية االحتياجات
 من األسر إعفاء وكذلك أطفالھا بإعاقة المتعلقة األجھزة أو الخدمات أو النفقات في ماديًا مساعدتھا
 .الضرائب

 لجميع طلب تقديم مراعاة عليك. األسرة دخل على التالية التمويل خيارات بعض تعتمد :مالحظة
 عديدة شھوًرا الطلبات ھذه من العديد ةمعالج تستغرق حيث دخلك عن النظر بصرف التمويل خيارات

 .رسميًا الطلبات مراجعة تتم بينما الوقت بمرور ألسرتك المالي الموقف يتغير وقد

 :كندا حكومة قِبل من المتوفر التمويل

 اإلعاقة بسبب الضريبي الخصم .1

 الطفل إلعاقة مالية إعانة .2

 للمعاقين مسجلة مدخرات خطة .3

 الكندية الضريبية الطفل إعانة .4

 الطفل لرعاية الشاملة اإلعانة .5

 :أونتاريو حكومة قِبل من المتوفر التمويل

 الخطيرة اإلعاقات ذي الطفل مساعدة .1

 المنزل في الخاصة الخدمات برنامج .2

 المساعدة األجھزة برنامج .3

 Easter Seals Society Ontario شركة .4

 لألسنان معالجة إلى يحتاجون الذين األطفال .5



 اريوأونت ألطفال مالية إعانة .6

 خيرية ومؤسسات بديلة تمويل مصادر

 األحالم عالم مؤسسة .1

 أوالً  األطفال مؤسسة .2

 Jennifer Ashleigh مؤسسة .3

 األطفال لرعاية الخيرية President’s Choice مؤسسة .4

 :كندا حكومة تمويل

 )DTC( اإلعاقة بسبب الضريبي الخصم

 التمويل؟ ما

 تعتبر. الخاصة االحتياجات ذوي لألفراد اإلعاقة بببس الضريبي الخصم الكندية اإليرادات وكالة تقدم
 عند للدفع القابلة الدخل ضريبة لتقليل استخدامھا ويتم استرداده يمكن ال ضريبيًا خصًما اإلعاقة مبلغ

 .العام نھاية في عاًما 18 عن أعمارھم تقل الذين لألشخاص إضافيًا جزًءا المبلغ ھذا يشمل. استعادتھا

 مؤھالً  يكون فإنه اإلعاقة، مبلغ على للحصول مؤھالً  عاًما 18 عن عمره يقل يالذ الطفل كان إذا
 الطفل إعانة بموجب متوفر مبلغ عن عبارة وھي ،الطفل إلعاقة مالية إعانة على للحصول أيًضا

 .المعلومات من مزيد على للحصول أدناه انظر. الكندية الضريبية

 المستحق؟ من

 في ومزمنة خطيرة إعاقة من يعانون الذين األفراد على عاقةاإل بسبب الضريبي الخصم يقتصر
 :التالية الحاالت إحدى ضمن يكون أن يجب. البدنية أو العقلية الوظائف

 تصحيحي، عالج أو عدسات استخدام مع حتى كفيفًا، الفرد يكون أن •

 اليومية؛ الحياة في أساسي نشاط أداء على واضح بشكل بقدرته مقيًدا الفرد يكون أن •

 اليومية، الحياة في أكثر أو أساسيين نشاطين أداء على واضح بشكل بقدرته مقيًدا الفرد يكون أن •
 في أساسي واحد نشاط في الملحوظ للقيد مساويًا المھمة القيود لھذه التراكمي التأثير ويكون
 اليومية؛ الحياة



 يشمل ال ولكنه للحياة، المؤھل العالج خاصة الوقت من معين جزء تخصيص الفرد على يجب •
 .المعالجة أو العامة الصحة أو التدريب أو للتغذية الخاصة البرامج أو المزروعة األجھزة

 الطلب؟ بتقديم أقوم كيف

 خالل من النموذج على الحصول يمكن. T2201 اإلعاقة بسبب الضريبي الخصم نموذج بتعبئة ابدأ
 .بكندا جماركوال الدخل ويب موقع على أو المحلي الضرائب خدمات مكتب

 للممارس القسم ھذا يتيح حيث. طبي ممارس بواسطة النموذج في ب الجزء ملء يجب أنه إلى انتبه
 .الشخص بإعاقة الخاصة التفاصيل توفير الطبي

 المعلومات؟ من مزيد على للحصول أتصل بمن

: بكندا اركوالجم الدخل ويب موقع بزيارة تفضل أو المحلي الضرائب خدمات بمكتب االتصال يمكنك
arc.gc.ca-www.craويمكنك�على للحصول 2221-959-800-1 برقم االتصال أيًضا  

 .الطلبات أو/و المعلومات من مزيد

 )CDB( الطفل إلعاقة مالية إعانة

 التمويل؟ ما

 دوالًرا 2504 إلى تصل الضرائب من خالية مالية إعانة عن عبارة الطفل إلعاقة المالية اإلعانة إن
 من يعاني عاًما 18 عن عمره يقل طفالً  ترعى التي لألسر) الشھر في دوالًرا 208.66( السنة في

 .البدنية أو العقلية الوظائف في ومزمنة خطيرة إعاقة

 إلعاقة ةالمالي اإلعانة دفع ويتم. األساسي للدخل طبقًا الطفل إلعاقة المالية اإلعانة مبلغ حساب يتم
 أدناه انظر. (لألفراد المخصصة )CCTB( الكندية الضريبية الطفل إعانة إلى شھريًا الطفل

 )الكندية الضريبية الطفل إعانة حول التفاصيل من مزيد على للحصول

 المستحق؟ من

 لالطف إلعاقة مالية إعانة على للطفل المقدمة الكندية الضريبية الطفل إلعانة المؤھلة األسر ستحصل
 .اإلعاقة بسبب الضريبي للخصم مؤھالً  أيًضاالطفل يكون أن حالة في فقط

 اإلعاقات ذوو األطفال فقط. المالية اإلعانة لھذه مؤھلين اإلعاقات ذوي األطفال بعض يكون لن
 معايير لمراجعة اإلعاقة بسبب الضريبي الخصم شھادة معلومات ورقة راجع. والمزمنة الخطيرة
 .التأھيل



 الطلب؟ بتقديم أقوم كيف

 .اإلعاقة بسبب الضريبي الخصم شھادة ،T2201 نموذج بتعبئة ابدأ

 أو طبيب المثال سبيل على( مؤھل ممارس بواسطة وموقًَّعا مكتمالً  النموذج ھذا على تحصل أن يجب
 .الضرائب مركز إلى والموقَّع المكتمل النموذج بإرسال قم). ولغة تخاطب اختصاصي

 المالية اإلعانة على للحصول مؤھالً  كنت إذا ما بتحديد) CRA( الكندية داتاإليرا وكالة ستقوم
 لالنتظار مضطًرا تكون لن وبذلك العام، مدار على النماذج بمعالجة تقوم حيث. ال أم الطفل إلعاقة
 .بك الخاص النموذج إلرسال الضرائب عائد تقسيم وقت حتى

 .بالفعل بذلك قمت قد تكن لم إذا ،الكندية بيةالضري الطفل إعانة طلب تقديم أيًضا عليك ويجب

 المعلومات؟ من مزيد على للحصول أتصل بمن

: بكندا والجمارك الدخل ويب موقع بزيارة تفضل أو المحلي الضرائب خدمات بمكتب االتصال يمكنك
arc.gc.ca-www.craويمكنك�على للحصول 2221-959-800-1 برقم االتصال أيًضا  

 .الطلبات أو/و المعلومات من مزيد

 )RDSP( للمعاقين المسجلة المدخرات خطة

 التمويل؟ ما

 ذوي الكنديين لمساعدة المدى طويلة مدخرات خطة عن عبارة للمعاقين المسجلة المدخرات خطة إن
 المدخرات خطة من" يدالمستف" الشخص ويعتبر. المستقبل أجل من لالدخار وعائالتھم اإلعاقات
 تدفع االدخار، في ولمساعدتك. المستقبل في المال على سيحصل الذي الشخص ھو للمعاقين المسجلة
. األسرة ودخل بھا المساھمة تتم الذي المبلغ حسب دوالر، 3500 إلى تصل مناسبة منحة الحكومة
 المسجلة المدخرات خطط ارإط في سنويًا دوالر 1000 إلى تصل بقيمة سنًدا أيًضا الحكومة وتدفع

 .والمتوسطة المنخفضة الدخول ذوي للكنديين للمعاقين

 المستحق؟ من

 إعاقة من تعاني كنت إذا) RDSP( للمعاقين المسجلة المدخرات خطة فتح في التفكير عليك يجب
 وكان مزمنة

 عاًما، 60 عن يقل عمرك •



ــــــــــــــــــــاعي (SIN) له كنديًا مواطنًا وكنت • ــــــــــــــــأمين اجتم ـــــــــم ت  ،رق

ـــــــــــــغ اإلعاقـــــــــــــــــــــــة( اإلعاقة بسبب الضريبي للخصم ومؤھالً  •  و) مبل

 .المدى طويلة مدخرات خطة عن تبحث •

 الطلب؟ بتقديم أقوم كيف

 للمعاقين المسجلة المدخرات خطة تقدم التي) البنوك( المالية المؤسسات خالل من الطلب بتقديم قم
)RDSP (والسند والمنحة. 

 المعلومات؟ من مزيد على للحصول أتصل بمن

: بكندا والجمارك الدخل ويب موقع بزيارة تفضل أو المحلي الضرائب خدمات بمكتب االتصال يمكنك
arc.gc.ca-www.cra 

 )CCTB( الكندية الضريبية الطفل إعانة

 التمويل؟ ما

 وھو الضرائب من إعفاؤه تم شھري مبلغ عن عبارة) CCTB( الكندية الضريبية الطفل إعانة إن
 18 عن أعمارھم تقل الذين طفالاأل لتربية مبلغ توفير خالل من لمساعدتھا المستحقة لألسر مخصص

 .عاًما

 إعانة عن عبارة وھي ،)CDB( الطفل إلعاقة مالية إعانة الكندية الضريبية الطفل إعانة تشمل قد
 إعاقات من يعانون الذين األطفال برعاية تقوم والتي المستحقة لألسر مالية مساعدة توفر شھرية مالية

 .بدنية أو عقلية كانت سواء ومزمنة خطيرة

 الكندية، الضريبية الطفل إعانة في) NCBS( للطفل التكميلية الوطنية العالوة تضمين أيًضا ويتم
 الوطنية العالوة إن. أطفال ولديھا المنخفض الدخل ذوي لألسر شھرية مالية إعانة تكون حيث

 وھي للطفل، الوطنية للعالوة الكندية الحكومة من مساھمة عن عبارة) NCBS( للطفل التكميلية
 .األولى واألمم واإلقليمية والمحلية الفيدرالية للحكومات مشتركة مبادرة

 المستحق؟ من

 الظروف جميع مع التوافق عليك يجب ،)CCTB( الكندية الضريبية الطفل إعانة على للحصول
 :التالية

 عاًما؛ 18 من أقل عمره يكون أن ويجب الطفل مع تعيش أن يجب •



 وتربيته؛ الطفل رعاية عن األول المقام في المسؤول الشخص تكون أن يجب •

 كندا؛ سكان أحد تكون أن يجب •

 مؤقت بشكل مقيًما أو محميًا شخًصا أو دائًما مقيًما أو كنديًا مواطنًا زوجتك أو أنت تكون أن يجب •
 .شھًرا 18 آخر خالل كندا في

 الطلب؟ بتقديم أقوم كيف

 :بعد ممكن وقت أقرب في الكندية الضريبية الطفل إلعانة طلب تقديم يجب عام، بشكل

 الطفل؛ ميالد •

 معك؛ الطفل حياة فترة بداية •

 .كندا سكان أحد أصبحت أن •

 دخل صافي زيادة بسبب الكندية الضريبية الطفل إلعانة مؤھالً  تصبح لم أنك تشعر عندما حتى
 كل ليفالتك حساب بإعادة الضرائب خدمات مكتب ويقوم. الطلب تقديم في تستمر أن يجب األسرة،
 .الماضي العام في األسرة دخل صافي حسب يوليو

 الضريبية الطفل إعانة طلب ،RC66 نموذج باستيفاء قم الكندية، الضريبية الطفل إعانة طلب لتقديم
 الكندية

 المعلومات؟ من مزيد على للحصول أتصل بمن

: بكندا والجمارك لالدخ ويب موقع بزيارة تفضل أو المحلي الضرائب خدمات بمكتب االتصال يمكنك
arc.gc.ca-www.cra 

 أو/و المعلومات من مزيد على للحصول 2221-959-800-1 برقم االتصال أيًضا يمكنك
 .الطلبات

 )UCCB( الطفل لرعاية الشاملة اإلعانة

 التمويل؟ ما

 اختيارات دعم خالل من واألسرة العمل نتواز في األسر الطفل لرعاية الشاملة اإلعانة تساعد
 ما -  الشھر في دوالر 100 تبلغ التي المالية اإلعانة ھذه دفع �يتم.المالية المساعدة عبر بالطفل الرعاية
. أعوام ستة عن أعمارھم تقل الذين األطفال جميع آلباء - للطفل السنة في دوالر 1200 إلى يصل
 األطفال احتياجات تناسب التي للطفل الرعاية اختيار يمكنھم ذلكوب لآلباء مباشرة المبالغ دفع ويتم

 .أفضل بشكل وأسرھم



 الطفل إعانة مثل الحالية، الفيدرالية البرامج إلى مضافة الطفل لرعاية الشاملة اإلعانة وتكون
 ھذه تؤثر وال. الطفل رعاية نفقات وانخفاض للطفل التكميلية الوطنية والعالوة الكندية الضريبية
 .البرامج ھذه بموجب األسر عليھا تحصل التي اإلعانات على الجديدة اإلعانة

 مبلغ عن عبارة وھي التكميلية، الكندية الضريبية الطفل إعانة دمج يتم أن ھو الوحيد واالستثناء
 .الجديدة الطفل لرعاية الشاملة اإلعانة مع سابقًا، األسر بعض عليه حصلت صغير شھري

 المستحق؟ من

 النظر بصرف لھا، مستحقة أعوام ستة عن أعمارھم تقل أطفال لديھا التي الكندية األسر جميع تكون
 مسؤولية تحت للضرائب خاضعة اإلعانة ھذه فإن �كذلك.تختارھا التي الطفل رعاية نوع أو الدخل عن

 .الدخل القليل الزوج

 الطلب؟ بتقديم أقوم كيف

 الضريبية الطفل إعانة طلب تقديم خالل من الطفل رعايةل الشاملة اإلعانة في التسجيل معالجة تتم
 طلب تقديم إلى تحتاج فلن الكندية، الضريبية الطفل إعانة على حصولك حالة وفي). CCTB( الكندية
 في الكندية الضريبية الطفل إعانة على حصولك عدم حالة في أما. الطفل لرعاية الشاملة اإلعانة
 .مكتمالً  الكندية الضريبية الطفل إعانة تقديم طلب إرسال خالل من التسجيل فيمكنك الحالي، الوقت

www.cra- على الكندية اإليرادات بوكالة الخاص الويب موقع على التقديم طلب نماذج تتوفر
arc.gc.ca 

 المعلومات؟ من مزيد على للحصول أتصل بمن

 تفضل الطفل، لرعاية الشاملة اإلعانة على الحصول كيفية حول معلوماتال من مزيد على للحصول
 االتصال أو www.cra.gc.ca/uccb على الكندية اإليرادات بوكالة الخاص الويب موقع بزيارة
-665- 800-1 على الھاتفية الطابعة خالل من أو 1193-387- 800-1 رقم على مجانًا

0354. 

 :أونتاريو حكومة تمويل

 أونتاريو ألطفال مالية إعانة

 اختبار إطار وفي للضرائب خاضعة غير شھرية إعانة عن عبارة أونتاريو ألطفال المالية اإلعانة إن



 18 عن أعمارھم تقل أطفال لديھم الذين والمتوسط المنخفض الدخل ذات لألسر دفعھا يتم حيث الدخل
 .ال أم يعملون كانوا سواء المؤھلين المتلقين لجميع دفعھا ويتم. عاًما

 المستحق؟ من

 :حالة في مؤھالً  تكون قد األسرة، دخل حسب

 عاًما 18 عن عمره يقل الذي للطفل األساسي الرعاية مقدم تكون أن •

 أونتاريو سكان أحد تكون أن •

ـــــــــام  بإرسال قيامك • ـــــــــــــــدخل الشخصــــــــــــــي ع ـــــــــــــد ضــــــــــــــريبة ال عائ
 متزوًجا كنت إذا بذلك، أيًضا زوجتك تقوم وأن -  2010

ــــــــــــــــــــــــريبية  في طفلك تسجيل • ـــــــــــــــل الض ــــــــــــــــة الطف إعان
 الفيدرالية الكنديــــــــــــــــــــــــة

 الطلب؟ بتقديم أقوم كيف

 بإعانة الخاصة الشھرية المبالغ مع أونتاريو ألطفال المالية اإلعانة تضمين فسيتم مؤھالً، كنت إذا
 .للطفل التكميلية الوطنية والعالوة الكندية الضريبية الطفل

 المعلومات؟ من مزيد على للحصول أتصل بمن

 الرقم على الكندية اإليرادات بوكالة اتصل بك، الخاص المبلغ حول محددة معلومات على للحصول
 1193- 387-800-1 مجانيال

 )ACSD( الخطيرة اإلعاقات ذوي األطفال مساعدة

 التمويل؟ ما

 اإلضافية التكاليف بعض في لمساعدتھم لآلباء المساعدة الخطيرة اإلعاقات ذوي األطفال مساعدة تقدم
 .والطبية المالية بالمعايير الوفاء يجب البرنامج، لھذا وللتأھل. اإلعاقة ذوي األطفال لرعاية

 السنوي الدخل إجمالي حسب شھريًا دوالًرا 430 إلى دوالًرا 25 بين المالية المساعدة وتتباين
 األسنان معالجة لبطاقة أيًضا مؤھالً  الطفل ويكون. األسرة في اآلخرين األطفال وعدد لألسرة

 .العالج بوصفات الخاصة العالج وبطاقة) األسنان لمعالجة األساسية التغطية(

 المثال، سبيل على( الطفل بحالة مرتبطة استثنائية تكاليفَ  لآلباء البرنامج يقدم قد ذلك، ىإل باإلضافة



 وعمليات األبوية، واإلعانات الخاصة، والمالبس واألحذية والمستشفيات، األطباء إلى االنتقال
 ساسيةاأل للرعاية المالية والمساعدة المساعدة، السمع وسائل وبطاريات المتحركة، الكراسي إصالح
 ).المساعدة السمع ووسائل والنظارات واألدوية، األسنان، لعالج

 المستحق؟ من

 �وسيتم.قانوني وصي أو اآلباء أحد مع المنزل في يعيش وأن عاًما 18 عن الطفل عمر يقل أن يجب
 �يجب.وظيفي نقص عنھا ينتج خطيرة إعاقة من الطفل يعاني أن �يجب.األھلية لتحديد األسرة دخل تقييم
 .لإلعاقة كنتيجة مباشرة دفعھا يتم حيث االستثنائية التكاليف توجد أن

 الطلب؟ بتقديم أقوم كيف

 والشباب األطفال خدمات لوزارة إقليمي مكتب أقرب من الطلب نموذج على الحصول يمكنك
)MCYS.( 

 من زيدالم إلى الحاجة عند بك واالتصال طلبك بمراجعة) SAO( الخاصة االتفاقيات مسئول وسيقوم
 منزلية بزيارة الخاصة االتفاقيات مسئول فسيقوم لألسرة، األول الطلب ھو ھذا كان وإذا. المعلومات

 .الطلب في الموجودة المعلومات ومراجعة واألسرة الطفل لمقابلة

 المعلومات؟ من مزيد على للحصول أتصل بمن

 في المحلية المكاتب إدراج يتم. والشباب األطفال خدمات لوزارة اإلقليمي بالمكتب االتصال يمكنك
 خدمات بوزارة الخاص الويب موقع بزيارة �تفضل.الھاتف دفتر في األزرق اللون ذات الصفحات
 www.children.gov.on.ca والشباب األطفال

 )SSAH( المنزل في الخاصة الخدمات

 التمويل؟ ما

 إعاقات أو البدنية اإلعاقات ذوي األطفال) SSAH( المنزل في الخاصة الخدمات برنامج يساعد
 على التمويل توفير خالل من أسرھم مع المنزل في للعيش النمو إعاقات ذوي البالغين وكذلك النمو
 الدعم وسائل شراء لألسر يمكن التمويل، ھذا خالل ومن. الفردية االحتياجات لتلبية محدد وقت أساس
 .المجتمع في آخر مكان أي في تتوفر وال طبيعي بشكل ألنفسھم توفيرھا يمكنھم ال حيث مات،والخد

 وتحديد األسرة، احتياجات وصف إلى وستحتاج. الظروف من فريدة مجموعة أسرة لكل ويكون
 .تحتاجھا التي المساعدة نوع وتوضيح أھدافك،



 المستحق؟ من

 بتقديم) أسرھم أو( البدنية اإلعاقة ذوو األطفال أو النمو تإعاقا ذوو واألطفال البالغون يقوم أن يمكن
 :كانوا إذا النقود لھذه طلب

 أونتاريو في يعيشون •

 أسرتھم لھم تقدمه مما أكثر لدعم يحتاجون •

 أو األسرة مع منزل في يعيشون •

 تيال األخرى اإلقامة خدمات بواسطة مساعدات يتلقون ال فإنھم أسرتھم، مع يعيشون يكونوا لم إذا •
 .الوزارة تمولھا

 الطلب؟ بتقديم أقوم كيف

 طلب نموذج استيفاء إلى تحتاج لن لكنك. عام كل طلب نموذج إرسال األشخاص جميع على يجب
 :حالة في المنزل في الخاصة للخدمات كامل طلب نموذج استيفاء إلى �وستحتاج.عام كل كامل

 لطلبا بتقديم فيھا تقوم التي األولى المرة ھي ھذه تكون أن •

 بتقديمه قمت طلب آخر منذ ظروفك تغير •

 أو األخير الطلب في طلبته عما مختلف مالي بمبلغ المطالبة •

 .بتقديمه قمت طلب آخر منذ أعوام ثالثة مرور •

 .التاليين العامين في للبرنامج طلب لتقديم انسيابيًا طلبًا تستخدم قد التمويل، على الموافقة حالة وفي

 www.mcss.gov.on.ca الموقع من المنزل في الخاصة الخدمات طلب نموذج تنزيل يمكنك

 توضح أن األھمية فمن. بوضوح طفلك إعاقة تشخيص يؤكد نفسيًا تقييًما أو طبيًا تقريًرا أيًضا ستحتاج
 .الخدمة طلب وتدعم اإلعاقة طبيعة الوثيقة ھذه

 بواسطة والشباب األطفال خدمات وزارة إلى مباشرة إرساله يمكن أو بالطلب رالتقري ھذا إرفاق يمكن
 .التقييم أو الطبي التقرير يقدم متخصص

 المعلومات؟ من مزيد على للحصول أتصل بمن

 .والمجتمع االجتماعية الخدمات لوزارة إقليمي مكتب بأقرب االتصال يمكنك

 )ADP( المساعدة األجھزة برنامج



 التمويل؟ ما

 األجھزة برنامج بإدارة أونتاريو في المدى الطويلة والرعاية الصحة لوزارة التشغيلي الدعم فرع يقوم
 أونتاريو لمواطني المالية المساعدة تقديم في المساعدة األجھزة برنامج من الھدف ويتمثل. المساعدة

 ومخصصة أساسية مساعدة أجھزة على للحصول وذلك المدى طويلة بدنية إعاقات من يعانون الذين
 من الھدف فإن كذلك. المستقلة للحياة ومھمة األفراد الحتياجات مناسبة وتكون تنافسية أسعار وذات

 والتحكم لألشخاص االستقالل من المزيد توفير ھو البرنامج ھذا ضمن تدخل التي األجھزة استخدام
 .منظمة مجتمعية حياة في لبقاءوا المكلفة التنظيمية اإلعدادات تجنب لھم يتيح قد حيث. حياتھم في

 األقصى الحد إلى يصل ما العالج، معدات معظم تكلفة من% 75 المساعدة األجھزة برنامج يغطي
 اإلضافية الموارد بعض تساعد وقد. األسرة مسؤولية ھي المتبقية% 25 نسبة وتكون. مسبقًا المحدد

 Ontario وشركة الخطيرة اإلعاقات ذوي األطفال مساعدة المثال سبيل على. (المساعدة تقديم في
Works وشركة Easter Seals Society.( 

 األجھزة برنامج يغطي ال عندما أو ھذه، المتبقية% 25 نسبة لدفع المساعدة األسرة تطلب عندما
 مساعدة المثال سبيل على( المساعدة تقدم أن يمكن إضافية موارد ھناك تكون قد المعدات، المساعدة
 Easter Seals وشركة Ontario Works وشركة الخطيرة اإلعاقات ذوي األطفال

Society.( 

 المستحق؟ من

 صالحة صحية أونتاريو بطاقة لديه يكون أن على مؤھالً  أونتاريو سكان من شخص أي ويكون
 للرياضة خاصة مطلوبة المعدات تكون أن يمكن وال. أكثر أو أشھر ستة لمدة بدنية إعاقة من ويعاني

 .المدرسة أو العمل أو

 برنامج من عقلية إعاقة أو التعلم في إعاقة بوجود أولي تشخيص لديھم الذين السكان استثناء يتم
 تنطبق معينة أھلية معايير �وھناك.العمال تعويض في المدرجين األشخاص مثل المساعدة، األجھزة
 ممارس أو متخصص طبيب خالل من أحيانًا األولي الوصول يكون. األجھزة فئات من فئة كل على
 .بالتشخيص يقوم عام

 الطلب؟ بتقديم أقوم كيف

 في المسجل الطبيعي العالج متخصص أو المھني الطبيب( المعالج الطبيب خالل من اإلحالة عملية
 ).المساعدة األجھزة برنامج

 المعلومات؟ من مزيد على للحصول أتصل بمن

 الموقع على بأونتاريو الصحة زارةبو االتصال الرجاء المعلومات، من مزيد على للحصول



www.health.gov.on.ca 

 Easter Seals Society Ontario شركة

 التمويل؟ ما

 األسرة وموارد المساعدة األجھزة برنامج يغطيھا ال التي التكاليف مقابل في المعدات تمويل يوفر
 .الخاص والتأمين

 لألطفال) الشرجية الحقنة ومستلزمات والقسطرة الحفاضات أي( البولي السلس ويلتم يوفر
 السلس من ويعانون عاًما، 18و 3 بين أعمارھم تتراوح الذين الخاصة االحتياجات ذوي والشباب
 .االحتباس مشكالت أو للعالج القابل غير البولي

 الطبيب بواسطة استيفاؤه المراد الطلب نموذج

. اإلقامة وأماكن والوجبات المعدات أجل من للعميل السنة في دوالر 3000 إلى يصل ما يوفر
 بھم الخاص المالي الموقف حسب دوالًرا 50 أول دفع مسؤولية اآلباء ويتحمل

 المستحق؟ من

 صحية أونتاريو بطاقة لديھم وتكون عاًما 18و 3 بين أعمارھم تتراوح الذين أونتاريو سكان إن
 يعاني أن يجب. التمويل لھذا مستحقين يكونون جماعي منزل في أو منزل في ويعيشون صالحة
. االحتباس مشكالت أو للعالج قابل غير البولي السلس عن ناتجة مزمنة إعاقة من الشباب أو األطفال
 .عامين كل لألھلية مراجعة وستحدث

 الطلب؟ بتقديم أقوم كيف

 .Easter Seals Society بشركة االتصال خالل من النماذج على الحصول يمكن

 مزمنة إعاقة من يعاني الطفل أن على بالتأكيد أونتاريو من المعتمد األطفال طبيب يقوم أن يجب
 إرسال يتم أن ويجب. العمر معايير مع وتتوافق البولي السلس لمستلزمات مستمًرا استخداًما تستلزم
 .مقبولة غير فھي لبللط الضوئية النُسخ أو الفاكسات أما. بالبريد الطلب نماذج

 :المنحتين إلحدى مؤھلة تكون وقد الطلب بتقديم العائلة تقوم قد

 والذين أعوام 5و 3 بين أعمارھم تتراوح الذين لألطفال سنويًا دوالر 400 :أ المستوى •



 االستخدام إلعادة القابلة المالبس أو/و القسطرة أو/و الحفاضات يستخدمون
 القسطرة يستخدمون والذين عاًما 18و 6 بين أعمارھم تتراوح الذين الشباب/واألطفال
 أو المبطنة والمالبس االستخدام إلعادة القابلة المالبس أو/و المستديمة القسطرة أو/و المؤقتة

 عاًما 18و 6 بين أعمارھم تتراوح الذين والشباب لألطفال سنويًا دوالر 900 :ب المستوى •
 .الخارجية القسطرة دمونيستخ الذين أو الحفاضات يستخدمون والذين

 المعلومات؟ من مزيد على للحصول أتصل بمن

 في اإلعاقات ذوي والشباب لألطفال البولي السلس مستلزمات منحة ببرنامج االتصال يمكنك
- 1( 5437-377-888-1: المجاني الرقم أو ،ext 314 8377-421-416: تورونتو

888-ESS-KIDS( 

 ذوي والشباب لألطفال البولي السلس مستلزمات جبرنام – Easter Seal Society شركة
  Ontario�Toronto� Suite 706�Eglinton Avenue East 1185 اإلعاقات،

M3C 3C6 

 )CINOT( األسنان معالجة إلى المحتاجون األطفال

 التمويل؟ ما

 والمقاطعة اإلقليم بين مشتركة تكلفة عن عبارة األسنان معالجة إلى المحتاجين األطفال برنامج يعتبر
 من يعانون الذين لألطفال العامة الصحة" سالمة شبكة" لتوفير تقديمه ويتم. الطفل فيھا يقطن التي

 األسنان معالجة إلى المحتاجين األطفال برنامج ويوفر. طارئة رعاية إلى تحتاج األسنان في إصابات
 التي الخدمات بعض تغطية تتم لن األحيان، بعض في. المؤھلين األطفال أسنان لرعاية أساسيًا مستوى
 المثال سبيل على( األسنان معالجة إلى المحتاجين األطفال برنامج بواسطة األسنان طبيب بھا يوصي
 تتم لم إذا ما لتحديد األسنان طبيب بمراجعة اآلباء يقوم أن الھام من لذلك،). األسنان لتقوية دعامات
 جدول من نسخة على األسنان أطباء جميع يحصلو. العالج الطفل يبدأ أن قبل خدمة أية تغطية
 تتم ما معرفة يمكنھم وبذلك األسنان، ورسوم لخدمات األسنان معالجة إلى المحتاجين األطفال برنامج
 .المحلية العامة الصحة بوحدة االتصال يمكنھم التوضيح، إلى الحاجة حالة وفي. تغطيته

 المستحق؟ من

 أصغر أو عاًما 17 يبلغون الذين األطفال – العمر .1

 رعاية أو طارئة رعاية تتطلب محددة أسنان حاالت لديھم الذين األطفال – األسنان حاالت .2
 .أساسية

 أي أو األسنان تأمين إلى الوصول إمكانية لديھم ليس الذين األطفال - الوصول إمكانية .3



 أو ونتاريوأ أعمال أو لالجئين الفيدرالي البرنامج المثال، سبيل على( آخر حكومي برنامج
 بأن مكتوب تصريح على وقّعوا الذين واآلباء) غيرھا أو أونتاريو في اإلعاقة دعم برنامج
 من يُطلب قد أنه مالحظة الرجاء. مالية ضائقة عنھا ينتج قد الضروري األسنان عالج تكلفة
 .المالية الضائقة حدوث على دليل تقديم اآلباء

 بطاقة رقم لديھم ويكون أونتاريو سكان من فالاألط يكون أن يجب - أونتاريو في إقامة .4
 .صالحة صحية أونتاريو

 الطلب؟ بتقديم أقوم كيف

 معالجة إلى المحتاجين األطفال أشعة ميعاد لترتيب المحلي العامة الصحة بمكتب االتصال يمكنك
 تحديد �يجب.المعلومات من مزيد على للحصول أو ال أم مستحقًا الطفل كان إذا ما لتحديد األسنان
 قبل الموقّع المناسب النموذج توفير ويتم األسنان معالجة إلى المحتاجين األطفال لتغطية المؤھل الطفل
 .األسنان رعاية تقديم

 المعلومات؟ من مزيد على للحصول أتصل بمن

 .األسنان طبيب زيارة قبل المحلي العامة الصحة بمكتب اآلباء يتصل أن يجب

 البديلة الخيرية والمؤسسات التمويل مصادر

 األحالم عالم مؤسسة

 التمويل؟ ما

 من يعانون والذين عاًما 18 إلى أعمارھم تصل الذين لألطفال األحالم تمنح األحالم عالم مؤسسة إن
 ).التوحد من يعانون من ذلك في بما( مزمنة أو خطيرة أو متأخرة حالة

 الطلب؟ بتقديم أقوم كيف

 على األطباء أحد يؤكد أن �ويجب.طلب لتقديم بالمؤسسة انونيونالق األوصياء/اآلباء يتصل أن يجب
 .التشخيص

 المعلومات؟ من مزيد على للحصول أتصل بمن

 www.awdreams.com على األحالم عالم بمؤسسة الخاص الويب موقع بزيارة تفضل



 أوالً  األطفال مؤسسة

 التمويل؟ ما

 نفقاتھا تحمل يستطيعون ال الذين لآلباء يمكن وبذلك مساعدة، تعليمية منًحا أوالً  األطفال سةمؤس تقدم
 ما أي المدرسية، الرسوم من% 50 أوالً  األطفال مؤسسة منح �وتساوي.مستقلة ابتدائية مدرسة اختيار
 .دوالر 4000 يبلغ الذي السنوي األقصى الحد إلى يصل

 المستحق؟ من

 يقطن أن ويجب. 8 المرحلة حتى الروضة يدخلون الذين باألطفال الخاصة لباتالط إرسال يتم قد
 .األسرة دخل على تعتمد المساعدة منح أن مالحظة �الرجاء.أونتاريو في الطلبات مقدمو

 المعلومات؟ من مزيد على للحصول أتصل بمن

 على أوالً  األطفال بمؤسسة الخاص الويب موقع بزيارة تفضل
www.childrenfirstgrants.ca 

 Jennifer Ashleigh مؤسسة

 التمويل؟ ما

 :أجل من مالية مساعدة األطفال لرعاية الخيرية Jennifer Ashleigh مؤسسة تقدم

 الراحة فترة •

 الطوارئ أثناء المالية اإلعانة •

 خاص بشكل وبرامجه الكمبيوتر معدات توفير •

 التعليمية واإلرشادات والمواد امجالبر •

 المجتمع في وانخراطه الطفل مشاركة يعزز الذي االستجمام •

 المستحق؟ من

 من يعانون الذين لألطفال المساعدة األطفال لرعاية الخيرية Jennifer Ashleigh مؤسسة تقدم
 يقيمون والذين أقل أو عاًما 21 أعمارھم تبلغ والذين دائمة إعاقة من يعانون والذين خطير مرض
 .أونتاريو في دائم بشكل



 الطلب؟ بتقديم أقوم كيف

 طلب بنموذج والمطالبة 1799-852) 905( على الخيرية المؤسسة بمكتب االتصال الرجاء
 أو االجتماعي الموظف أو المعالج أو الطبيب أو األبوين أحد بواسطة النموذج استيفاء يتم قد. مساعدة
 .المجتمعي لاالتصا خالل من أو المدرس

 المعلومات؟ من مزيد على للحصول أتصل بمن

 www.jenniferashleigh.org على الويب موقع بزيارة تفضل

 األطفال لرعاية الخيرية President’s Choice مؤسسة

 التمويل؟ ما

 والتعديالت التنقل أجھزة شراء في اشرةمب مالية مساعدة President’s Choice مؤسسة توفر
 الھدف ويتمثل. النمو في إعاقة أو بدنية إعاقة من يعانون الذين لألطفال وغيرھا البدني والعالج البيئية
 على السھل من يكون وكي صعوبة أكثر اليومية الحياة تجعل التي العقبات بعض إزالة في ذلك من

 .اإلعاقة مع التكيف األسرة أو األطفال

 المستحق؟ من

 مالحظة الرجاء. عاًما 18 عن أعمارھم وتقل النمو في إعاقة أو بدنية إعاقة من يعانون الذين األطفال
 .األسرة دخل على تعتمد المالية المساعدة أن

 الطلب؟ بتقديم أقوم كيف

: على اإلنترنت عبر الطلب إلى الوصول يمكنك
http://t4gimages.com/lcl/article_images/PCCC_Application_EN.pdf 

 .الطفل إلعاقة المعتمد الطبيب تشخيص من نسخة توفير يجب

 العنصر تكلفة حول المورد/البائع من) متاًحا كان إذا( سعرين توفير يجب الطلب، من وكجزء
 .له التمويل دفع المطلوب

 المعلومات؟ من مزيد على للحصول أتصل بمن

 الموقع على President’s Choice بمؤسسة الخاص الويب موقع بزيارة تفضل



www.presidentschoice.ca 

 التمويل طلبات مساعدة

iteservices.comwww.resp 

 في األسر عن نيابة الراحة أوقات خيارات تطوير أجل من الدعم لتوفير الوصول ميسرو يتوفر
 التنسيق ويشمل. الراحة أوقات عقبات على للتغلب المدى قصير تنسيق توفير وسيتم. أونتاريو
 األسر عن ابةني بالوكاالت واالتصال التمويل نماذج بتوفير األسر مساعدة ھذا المدى القصير

 .بالعمال االتصال في والمساعدة

 األسرة تسجيل نموذج باستيفاء قم أو 6317-322-416 بالرقم اتصل الوصول، بمسھل لالتصال
 .الويب موقع على

	


