درخواست کمن؟ کدام يک از برنامه ھای اجمتاعی را ميتوامن
Access Point در فرم درخواست
416 Community Supports for Women
Accommodation Information & Support
Across Boundaries
Alternatives
Bayview Community Services
Canadian Mental Health Association Toronto
Centre for Addiction and Mental Health
Centre Francophone de Toronto
Central Toronto Youth Services
Chai Tikvah Foundation
Community Outreach Services
COPA
Cota
Eden Community Homes
Fred Victor Centre
Fife House
George Herman House
Good Shepherd Non-Profit Homes
Habitat Services
Hong Fook Mental Health Association
House of Compassion
Houselink Community Homes
Humber River Hospital
Jean Tweed Centre
John Howard Society
LOFT Community Services
Madison Community Services
Mainstay Housing
Margaret’s Housing and Community Supports
Mt. Sinai Hospital
North York General Hospital
Parkdale Activity-Recreation Centre - PARC
Pilot Place Society
Progress Place
Reconnect Mental Health Services
Regeneration Community Services
Rouge Valley Health System
Sound Times
St. Joseph’s Health Centre
St. Jude Community Homes
St. Michael’s Hospital
St. Stephen’s Community House
Street Haven at the Crossroads
Sunnybrook Hospital
The Scarborough Hospital
Toronto Community Addictions Team - TCAT
Toronto East General Hospital
Toronto North Support Services
University Health Network
West Neighbourhood House
WoodGreen Community Services
YWCA Toronto

چگونه درخواست کمن؟

مشا میتوانید فرم خدمات محایت فردی سالمت روان و ترک اعتیاد و
 از طریق اینرتنت.یا مسکن مناسب را به صورت آنالین درخواست کنید
 فرم مربوطه را، www.theaccesspoint.ca یا رجوع به وب سایت
416-  یا با مشاره تلفن.چاپ و از طریق پست یا فکس ارائه دهید
Access(  در دفرت مرکزی دسرتسی به خدمات در تورنتو640-1934
.) متاس گرفته تا یکی از هدایت کنندگان ما به مشا کمک کندPoint

 متاس بگیرم؟The Access Point چگونه میتوامن با

The Access Point
Yonge Street, 4th floor 661
Toronto, ON M4Y 1Z9

 تلفن حملی: 416-640-1934
 تلفن رایگان: 1-888-640-1934
 فکس: 4
 16-499-9716
www.theaccesspoint.ca

This Pamphlet is also available in english

Nous avons également des services disponibles
en français

مرکز دسرتسی به
خدمات در تورنتو
)The Access Point(
محایت سالمت روان
و ترک اعتیاد
 ترک،ارائه دهنده ی دسرتسی منظم به سالمت روان
اعتیاد و مسکن مناسب در جامعه ی ما

مسکن
متقاضی برای درخواست مسکن ِ مناسب باید  16سال یا بیشرت
داشته باشد ،مبتال به مشکالت سالمت روان و یا اعتیاد باشد ،واجد
رشایط برای یارانه ی مسکن حتت معیارهای تعیین شده از طرف
وزارت هبداشت و درمان باشد و مایل به پذیرفنت محایهتایی از طرف
ارائه دهنده ی خدمات مسکن باشد.
برنامه سالمت روان و مسکن مناسب
مسکن مناسب برای افراد مبتال به مشکالت سالمت روان شامل
اعتیاد میباشد Access Point .پیوند به مسکن مناسب را در
سطوح خمتلف شامل مسکن مشرتک از قبیل خانه های گروهی ،خانه
های شبانه روزی ،خانه هایی که اتاقهای آهنا را جدا جدا اجاره
میدهند و مهچنین مسکن مستقل تهسیل می خبشد.
برنامه مرصف ناروای مواد خمدر مشکل ساز
مسکن مناسب برای مرصف کنندگان مواد خمدر مشکل ساز.
 Access Pointپیوند مسکن مستقل با محایت کم را تهسیل
میبخشد .متقاضی باید دارای رشایط زیر باشد:
•با چالش شدید و فعال مرصف مواد خمدر روبرو باشد
•بی خامنان و حاشیه نشین باشد
•از مراکز اورژانس بیامرستاهنا ،ترک مواد خمدر و یا
دستگاه قضایی شدیدًا استفاده کرده باشد
سالمت روان و برنامه عدالت
سالمت روان و برنامه عدالت مسکن مناسبAccess Point .
پیوند مسکن مستقل با محایت کم را تهسیل میبخشد.
متقاضی مهچنین باید:
•بی خامنان یا در معرض خطر فوری بی خامنانی باشد
•در زمان دریافت خدمات مسکن ،با سیسمت عدالت کیفری
درگیر باشد
•توسط منبع ارجاع اولویت دار مثل افراد خمتلف حرفهای
شاغل در دستگاه قضایی ارجاع شده باشد

چه خدماتی در دسرتس میباشند؟
خدمات محایت فردی
رسیدگی به موقعیت های شدید
به افراد مبتال به بیامری روانی و یا اعتیاد شدید محایت و کمک میشود
تا در اجمتاع زندگی کنند و به روهشای هدمفند و منطقی دست یابند.
تیمهای درمانی جامعه نگر
)Assertive Community Treatment Teams (ACTT
تیم های چند رشته ای در درمان ،توانبخشی و محایت افراد مبتال
به بیامری روانی شدید در طول دوران هببودیشان کمک میکنند .این
افراد (متقاضیان) باید دارای رشایط زیر باشند:
•بیامری خاصی در آهنا تخشیص داده شود ،افراد با سابقه
روان پریشی در اولویت قرار دارند
•سابقه بسرتی شدن در بیامرستان – سوابق بیامرستان برای
محایت توصیه میشود
•رشح دقیقی از منبع ارجاع دهنده در خبش "علت ارجاع" که
چرا متقاضی به خدمات ویژه  ACTTنیاز دارد ،الزم است

مرکز دسرتسی به خدمات سالمت روان و ترک
اعتیاد ِ تورنتو ( )Access Pointبه مشا کمک میکند
تا با خدمات فردی سالمت روان و ترک اعتیاد و مسکن
مناسب در تورنتو ارتباط برقرار کنیدAccess Point .
از طریق فرایند یک فرم درخواست ،دسرتسی مهاهنگ
را به تعدادی از سازماهنای ارائه دهنده خدمات
سالمت روان ،ترک اعتیاد و مسکن مناسب فرامه
میسازد.
 Access Pointچگونه معل میکند؟

دفتر  Access Pointفرم درخواست شما را برای خدماتی مانند
مدیریت وضعیت بیمار ،درمان مطمئن جامعه نگر و مسکن مناسب
تهیه میکند .بعد از ارسال فرم درخواست تان ،با شما تماس گرفته
خواهد شد تا در مورد واجد شرایط بودن برای خدمات ،اهداف و
نیازهای تان با شما صحبت شود .در صورت واجد شرایط بودن ،در
لیست انتظار قرار خواهید گرفت Access Point .فرم درخواست
شما را تا زمانیکه با ارائه دهنده ی خدمات این سازمان در ارتباط
هستید ،پی گیری خواهد کرد.

چه کسانی واجد رشایط برای  Access Pointهستند؟

 Access Pointدسرتسی منظم به سالمت روان و ترک اعتیاد،
مدیریت وضعیت بیامر ،خدمات تیم درمانی جامعه نگر و مسکن
مناسب را به افرادی که دارای رشایط زیر باشند ،ارائه میدهد:

• 16سال یا بیشرت داشته باشند
•مبتال به مشکالت سالمت روان یا اعتیاد باشند که بطور جدی
در زندگی آهنا تاثیر داشته باشد
•در حمل کار زندگی میکنند یا قصد زندگی در حمل کار را
دارند ،حد و مرز  Access Pointاز خیابان  Port Unionتا
بزرگراه  427و از خیابان  Steelesتا دریاچه ( )lakeادامه
دارد.

