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ما برای کمک 

کردن آماده 

هستیم.

خدمات و حمایت های مورد نیاز برای 

زندگی بدون مشکل در خانه
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به صورت ساده 
و خالصه، هدف 
ما تنها مراقبت 

کردن است.

 Acclaim Health به عنوان خیریه ای ثبت شده با انتخاب

در جامعه خود سرمایه گذاری می کنید. خدمات ما شامل 

این موارد می شوند: 

مراقبت درباره زوال عقل  •

مراقبت خانگی  •

حمایت های اجتماعی  •

جلوگیری از افتادن  •

مراقبت از بیماران العالج  •

حمایت از سالمتی  •

هم دردی در مصیبت ها  •

با ما تماس بگیرید.
ما کمک مورد نیازتان را به شما 

ارائه می کنیم.

1-800-387-7127
www.acclaimhealth.ca
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مراقبت خصوصی

کارکنان حرفه ای و دل سوز ما آماده هستند تا در خانه خود 

شما از اعضای خانواده شما مراقبت کنند.

برای برطرف کردن نیازهای شما خدمات مراقبتی مختلفی 

وجود دارند و شامل هم صحبتی، حمایت فردی یا خدمات 

پرستاری می شوند.

این سرویس ها خدمات مراقبت خانگی کامل هستند: 

ما همچنین مطمئن می شویم که شما از حداکثر خدمات 

مراقبتی اجتماعی با بودجه دولتی استفاده می کنید و ایمنی 

خانه شما را ارزیابی می کنیم.

برای صحبت درباره خدمات مراقبتی متناسب با 

نیازهای منحصر به فرد خود با ما به شماره 905-827-8800 

تماس بگیرید.

حمایت فردی

پرسنل مخصوص حمایت فردی ما می توانند به شما 

کمک کنند تا زندگی راحتی داشته باشید. تمامی پرسنل 

مخصوص حمایت فردی ما تحت آموزش گسترده و 

مستمر قرار می گیرند تا با کیفیت ترین خدمات مراقبتی را 

در اختیار شما قرار دهند.

اگر واجد شرایط باشید، می توان از طریق سیستم مراقبت 

بهداشتی خدمات حمایت فردی را به صورت رایگان به شما 

ارائه کرد. Acclaim Health یکی از ارائه کنندگان موجود در 

هالتون است که می تواند خدمات مراقبت فردی با بودجه 

دولتی را ارائه کند.

حمایت خصوصی خانگی و فردی در 7 روز هفته به 

صورت 24 ساعته در دسترس است.

مراقبت خانگی
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خدمات پرستاری در خانه

تقریباً حدود 90 سال است که ما خدمات پرستاری در خانه 

را ارائه می کنیم و مفتخر هستیم که ارائه این خدمات و 

مراقبت های بی نظیر را در جامعه خود ادامه دهیم.

مثل همیشه، پرستاران دل سوز، مهربان و تحصیل کرده ما 

به ارائه خدمات مراقبتی بسیار با کیفیت معروف هستند. 

اگر واجد شرایط باشید، می توان از طریق سیستم مراقبت 

بهداشتی خدمات پرستاری در خانه را به صورت رایگان 

به شما ارائه کرد. Acclaim Health یکی از ارائه کنندگان 

موجود در هالتون است که می تواند خدمات پرستاری با 

بودجه دولتی را ارائه کند.

خدمات خصوصی پرستاری در 7 روز هفته به صورت 

24 ساعته در دسترس است.

درمانگاه پرستاری

وقتی که در یکی از درمانگاه های ما تحت درمان قرار 

می گیرید با دل سوزترین، مهربان ترین و تحصیل کرده ترین 

پرستارها سروکار دارید.

این درمانگاه ها طراحی شده اند تا خدمات مراقبتی را به 

افرادی که نیازمند دانش تخصصی پرستاران هستند اما 

هنوز می توانند خانه خود را بدون ضربه زدن به سالمتی 

و تندرستی خود ترک کنند ارائه کنند. در اغلب موارد این 

خدمات می توانند شامل مراقبت از زخم یا وصل کردن سرم 

شوند اما دیگر خدمات پرستاری نیز در دسترس هستند.

تمامی خدمات پرستاری در درمانگاه را سیستم مراقبت 

بهداشتی به صورت رایگان به شما ارائه می دهد. 

Acclaim Health یکی از ارائه کنندگان موجود در هالتون 
است که می تواند خدمات پرستاری در درمانگاه را ارائه کند.

درمانگاه ها به صورت انحصاری تنها برای بیماران 

Acclaim Health هستند که به خدمات پرستاری نیاز دارند 
و در دسترس عموم مردم قرار ندارند.

مراقبت خانگی
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Phillips Lifeline
با استفاده از خدمات Philips Lifeline در هر زمانی از روز 

یا شب – حتی اگر نمی توانید صحبت کنید – درخواست 

کمک کنید. Philips Lifeline سیستم اطالع رسانی پزشکی 

با کاربردی آسان است.

برای ثبت نام یا اطالعات بیشتر لطفاً با شماره 

6599-339-888-1 تماس بگیرید.
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بررسی وضعیت حافظه

نگه داشتن دوستان خود در مراحل اولیه از دست 

دادن حافظه می تواند مشکل باشد. با وجود این، روابط 

اجتماعی رمز نگه داشتن مهارت های ارتباطی و احساس 

رضایت مندی است.

داوطلبان بی نظیر ما که وظیفه بررسی وضعیت حافظه را 

بر عهده دارند به صورت ویژه آموزش دیده اند تا با افرادی 

که در مراحل اولیه تا میانی اختالل حافظه به دلیل زوال 

عقل، سکته یا آسیب قرار دارند ارتباط برقرار کنند. ویزیت ها 

معموالً هفته ای یک بار انجام می شوند و به مدت 1 تا 2 

ساعت طول می کشند.

برنامه روزانه زوال عقل برای بزرگ ساالن

افراد دارای زوال عقل زمانی که از توانایی های شان حمایت 

شود، از موفقیت های شان تجلیل شود و تجربه زندگی شان 

ارزشمند در نظر گرفته شود پیشرفت می کنند.

با برنامه ریزی خالقانه و محیطی گرم و دوستانه که موجب 

افزایش استقالل می شود، افراد دوست دارند که در 

برنامه های روزانه مخصوص بزرگ ساالن ما که همچنین به 

اسم »کالب« نیز معروف است شرکت کنند. مراقبان عاشق 

این برنامه هستند زیرا به آن ها این فرصت را می دهد تا 

بدون احساس گناه تجدید قوا کنند و مجدداً به خود سر و 

سامان دهند.

مراکز ما

برلینگتون  • 
 دوشنبه تا شنبه

905-632-8168

اوکویل  • 
 غروب های دوشنبه تا شنبه و سه شنبه

905-847-9559

 برای هر روز هزینه ناچیزی وجود دارد. 

برای پرداخت هزینه ها کمک های ارائه می شوند.

مراقبت درباره زوال عقل
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مادرم هنگام بازگشت درباره 

فعالیت های مختلفی که انجام 

می دهد با ما صحبت می کند. 

وقتی که درباره این برنامه 

صحبت می کند چشمانش از 

خوشحالی برق می زنند.

“
- مراقب بیمار
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مراقبت فرجه ای خصوصی برای 

استراحت

برای شرکت در کالس یا برنامه ای یا تنها برای استراحت به 

خدمات مراقبتی نیاز دارید؟ کارکنان حرفه ای و دل سوز ما 

آماده هستند تا در خانه خود شما از اعضای خانواده دارای 

زوال عقل مراقبت کنند.

مدت ارائه این خدمات می تواند از یک ساعت تا کل شب 

و حتی برای بیش از چند روز باشد. قیمت به میزان و مدت 

مراقبت مورد نیاز بستگی دارد.

8

مراقبت درباره زوال عقل
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حمایت و آموزش به مراقبان

مشاوره برای مراقبان

مسئوالن هماهنگی آموزش برای مراقبان در دسترس 

هستند تا به سواالت پاسخ دهند، راهکارهای مراقبتی را 

ارائه دهند و به صورت حضوری، از طریق ایمیل یا تلفنی 

کمک کنند.

جلسات آموزشی

ما برای آموزش دادن شما دوره های مختلفی را 

ارائه می کنیم: 

چگونگی مراقبت از فرد دارای زوال عقل  •
موارد مورد انتظار با پیشرفت بیماری  •

چگونگی مراقبت از خود  •
چگونگی استفاده از امکانات محلی  •

گروه های پشتیبانی

برای به اشتراک گذاشتن تجربیات، بررسی راهکارهای 

مشکالت متداول و یافتن اطالعات درباره امکانات محلی با 

دیگر مراقبان مالقات کنید. برای اطالع از زمان و آدرس به 

وب سایت ما مراجعه کنید.

من نمی توانستم در نقش خود 

به عنوان مراقب و برنامه ریز 

خدمات مراقبتی بدون داشتن این 

امکانات که رایگان داده شد این 

قدر راحت باشم.

- مراقب بیمار

“

مراقبت درباره زوال عقل
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هم زمان با افزایش سن حفظ روابط اجتماعی یکی از 

مهم ترین عوامل برای سالم پیر شدن است.

برنامه روزانه مخصوص بزرگ ساالن

محیطی دل سوازنه و دوستانه برای بزرگ ساالنی که در خطر 

انزوای اجتماعی به دلیل مشکالت مختلف قرار دارند. از 

شما حمایت می شود تا سالم بمانید و بتوانید به بهترین 

نحو زندگی کنید و از هم صحبتی دیگر افراد، فعالیت های 

جذاب و دیگر موارد بهره مند خواهید شد.

مسئول مراقبت در خانواده می تواند انتظار داشته باشد از 

خدمات مراقبتی دست بکشد و از استراحتی که به آن نیاز 

شدید داشت استفاده کند در حالی که اعضای خانواده از 

محیطی امن، دوستانه و سرگرم کننده لذت می برند.

موقعیت

باند )اوکویل(   • 
 دوشنبه تا جمعه

905-337-8937

پالرمو )شمال اوکویل(   • 
 دوشنبه تا جمعه

905-847-3394

کوپتیک )میسیساگا(   • 
 دوشنبه تا جمعه

905-812-8222

برای هر روز هزینه ناچیزی وجود دارد. 

برای پرداخت هزینه ها کمک هایی ارائه می شوند.

مراقبت ها و حمایت های اجتماعی
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ویزیت های دوستانه

بازدیدکنندگان خون گرم و دل سوز ما که داوطلب هستند 

برای افراد مسن تنها، منزوی یا ضعیف یا بزرگ ساالن کم 

سن و سال تری که به دلیل مشکالت جسمی گوشه نشین 

شده اند جوی دوستانه، حمایت و گردش تفریحی فراهم 

می کنند. حمایت شدن از فردی مهربان به صورت منظم 

زندگی کردن به تنهایی را کمی آسان تر و اجتماعی تر می کند.

ارتباط از راه دور

افراد داوطلب طبق برنامه ای از پیش تعیین شده با اعضا 

تماس می گیرند تا با افراد مسن منزوی که به دنبال مکالمه 

دوستانه، احساس امنیت یا قوت قلب مجدد هستند 

تماس تلفنی داشته باشند تا موجب اطمینان خاطر شوند.

کالس های هنری در خانه

افرادی مسنی که در سرتاسر هالتون در مناطق منتخب 

شرکت مسکن اجتماعی هالتون و محالت کو آپ زندگی 

می کنند می توانند از کالس های رایگان و بدون نیاز به 

ثبت نام هنر و یوگا که در فصل های پاییز، زمستان و بهار 

ارائه می شوند استفاده کنند.

مراقبت ها و حمایت های اجتماعی

این برنامه موجب آرامش 

خاطر است. برای افرادی مثل 

من که هیچ کس را ندارند 

فوق العاده است.

- کاربر قابلیت ارتباط از راه دور

“
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مراقبت از بیماران العالج و مصیبت ها

مراقبت از بیماران العالج

مراقبت عاطفی، اجتماعی و روانی از افراد مبتال به 

بیماری های بی عالج و خانواده ها این افراد.

گروه کارکنان دل سوز و داوطلبان بسیار ماهر ما در این 

راه – و هر مرحله ای از آن – همراه شما هستند. ما برای 

درک نیازهای شما، حمایت از شما و خانواده شما، به 

اشتراک گذاری امکانات و معرفی کردن شما به دیگر خدمات 

منطقه ای هم زمان با تغییر نیازهای شما به دقت به شما 

گوش می دهیم و تمام تالش خود را می کنیم.

12
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مراقبت از بیماران العالج و مصیبت ها

حمایت از سالمتی

ایجادی فضایی برای داشتن احساس آرامش درونی. 

حمایت های بخش سالمتی ما می توانند به شما کمک 

کنند تا سالمتی کلی خود را بهبود بخشید و درد، استرس و 

نگرانی را کاهش دهید.

درمان های تکمیلی شامل این موارد می شوند: 

Therapeutic Touch®  •
موسیقی درمانی  •

ریکی  •
ماساژ دست و بازو  •

این خدمات در دسترس افرادی دارای بیماری های العالج و 

زوال عقل یا مراقبانی که استرس زیاد دارند قرار دارند.

هم دردی در مصیبت ها

ما متوجه هستیم که چقدر درد و از دست دادن یکی از 

عزیزان می توانند مشکل باشند.

حمایت از فردی هم نوع در مصیبت ها

اگر با از دست دادن یکی از عزیزان خود دست و پنجه نرم 

می کنید می توانید از کمک فرد دیگری استفاده کنید. 

داوطلبان آموزش دیده ما می توانند به شما کمک کنند تا 

این رنج را سپری کنید و راهی برای پیش بردن زندگی پیدا 

کنید. محل مالقات برای بازدید می تواند منزل شما یا مکان 

دیگری باشد که موارد توافق هر دو نفر است.

گروه های حمایتی درباره از دست دادن همسر / 

شریک زندگی

از طریق گروه های حمایتی ما درباره مصیبت ها، با دیگر 

افرادی مالقات کنید که عزیزی را از دست داده اند و تجربه 

خود را به اشتراک بگذارید. گروه های حمایتی در کل سال در 

هالتون در دسترس هستند. برای اطالع از زمان و آدرس به 

وب سایت ما مراجعه کنید.
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برنامه حمایتی ورزشی در خانه

این برنامه خانگی به مدت 12 هفته نتایج محسوسی را 

برای افراد مسنی به همراه دارد که نمی توانند در کالس های 

ورزشی منطقه ای شرکت کنند.

این برنامه برای افرادی مسنی که تمایل دارند قدرت، 

تعادل، تحرک و استقامت خود را با تمرین کردن در خانه 

بهبود بخشند ایده آل است.

برنامه ورزشی منطقه ای

کالس های ورزشی منطقه ای و رایگان در سرتاسر هالتون که 

به صورت ویژه برای افراد مسن طراح شده اند.

احتمال افتادن خود را با افزایش قدرت، تعادل و استقامت 

خود کاهش دهید.

 Lifemark Seniors Wellness کالس ها با همکاری

برگزار می شوند. برای ثبت نام یا اطالعات بیشتر 

لطفاً با Lifemark Seniors Wellness به شماره 

1620-696-877-1 تماس بگیرید.

جلوگیری از افتادن

ما عاشق داوطلب مادرم “

هستیم. او همچنین می تواند 

بر سالمتی مادرم تأثیر 

مثبتی بگذارد.

- مراقب بیمار
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مشارکت داشته باشید

لذت داشتن تأثیری مثبت بر زندگی فرد دیگری را 

تجربه کنید! 

ما فرصت های با ارزشی برای داوطلبان با هر برنامه 

زمانی داریم.

برای اطالعات بیشتر و فهرستی از فرصت های در دسترس 

از نشانی روبه رو دیدن کنید: 

 www.acclaimhealth.ca/volunteer  

volunteering@acclaimhealth.ca  

7127-387-800-1 داخلی 2329   

8800-827-905 داخلی 2329  

15

به عنوان داوطلب برای ما کار کنید

15
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تأمین بخشی از بودجه از سوی: تأیید شده از سوی: 

@acclaimhealth

2370 Speers Rd 
Oakville, ON 

L6L 5M2

(905) 827-8800 
1-800-387-7127 

فکس: 827-3390 )905(

www.acclaimhealth.ca

 شماره ثبت خیریه
#11928 4602 RR0001

Acclaim Health خدمات پرستاری و حمایت فردی را تحت 
قرارداد با شبکه ادغامی بهداشت محلی میسیساگا و هالتون 

)MH LHIN / بخش مرکزی( و شبکه ادغامی همیلتون، نیاگارا، 
هالدیماند و برانت )HNHB LHIN / منطقه غربی( طبق برنامه ها 

و دستورالعمل های خدمات این شبکه ها ارائه می دهد. نظرات بیان 

شده متعلق به Acclaim Health می باشند و لزوماً بیانگر افکار 

MH LHIN )منطقه مرکزی، HNHB LHIN )منطقه غربی( و دولت 
انتاریو نمی باشند.


