گھر میں اچھی طرح رہنے کےلئے،
جس معاونت اور دیکھ بھال کی آ پ کو ضرورت ہے

ہم مدد کرنے کے
لیے حاضر ہیں۔
1

آسان الفاظ میں،
ہمیں آپکی پرواہ ہے۔
ایک رجسٹرڈ فالحی ادارے کے طور پر ،جب آپ ایکلیم
ہیلتھ کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ اپنی کمیونٹی میں
سرمایہ کاری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری خدمات میں
شامل ہیں:

• ڈیمنشیا کی دیکھ بھال۔
• گھر میں دیکھ بھال
• سماجی معاونتیں
• گرنے سے روک تھام
• ہسپتال میں دیکھ بھال
• تندرستی کی معاونت
• غمی میں سہارا
ہمیں ایک کال کریں۔
ہم آپ کووہ مدد فراہم کریں گے جس کی
آپ کو ضرورت ہے۔

1-800-387-7127
www.acclaimhealth.ca
2

گھر میں دیکھ بھال

نجی دیکھ بھال ()Private Care
ہمارا پیشہ ور اور دیکھ بھال کرنے واال عملہ آپ کے گھر میں
آپ کے خاندان کے رکن کی دیکھ بھال کے لیے دستیاب ہے۔
آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نگہداشت کی
مختلف اقسام دستیاب ہیں ،اور ان میں رفاقت ،ذاتی
معاونت یا نرسنگ شامل ہو سکتی ہے۔
یہ دیانتداری سے گھر میں دیکھ بھال ہے :ہم یہ بھی یقینی
بناتے ہیں کہ آپ حکومت کی مالی اعانت سے ہونے والی
کمیونٹی کیئر کے لیے اپنے اختیارات کو زیادہ سے زیادہ
استعمال کر رہے ہیں اور گھر میں حفاظت کی تشخیص
فراہم کرتے ہیں۔
آپ کی منفرد ضروریات کے مطابق کیئر پر تبادلہ خیال
کرنے کے لیے ،ہمیں  905-827-8800پر کال کریں۔

ذاتی معاونت ()Personal Support
ہمارے پرسنل سپورٹ ورکرز آپ کو آرام سے زندگی گزارنے
کے لیے معاونت فراہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پرسنل
اعلی معیار کی دیکھ بھال فراہم کرنے
سپورٹ ورکرز آپ کو
ٰ
کے لیے وسیع پیمانے پر جاری تربیت سے گزرتے ہیں۔
اگر آپ اہل ہیں تو ،صحت کی دیکھ بھال کے نظام کے ذریعے
آپ کو بال معاوضہ ذاتی معاونت فراہم کی جا سکتی ہے۔
ایکلیم ہیلتھ ،ہالٹن کے ان فراہم کنندگان میں سے ایک ہے
جو حکومت کی مالی اعانت سے ذاتی معاونت فراہم کرنے
کے قابل ہیں۔
نجی ،گھر میں اور ذاتی معاونت دن میں  24گھنٹے ،ہفتے
میں  7دن دستیاب ہے۔
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گھر میں دیکھ بھال

ہوم نرسنگ ()Home Nursing

ہم تقریبا ً  90سالوں سے ہوم نرسنگ فراہم کر رہے ہیں ،اور
ہمیں اپنی کمیونٹی میں اپنی اس مثالی دیکھ بھال اور
خدمت کی اس روایت کو برقرار رکھنے پر فخر ہے۔
ہمیشہ کی طرح ،ہماری دیکھ بھال کرنے والی ،دوستانہ اور
ذی علم نرسیں غیر معمولی اعلی معیار کی دیکھ بھال کے
لیےجانی جاتی ہیں۔ اگر آپ اہل ہیں تو ہوم نرسنگ ،ہیلتھ
کیئر سسٹم کے ذریعے آپ کو بال معاوضہ فراہم کی جا
سکتی ہے۔ ایکلیم ہیلتھ ،ہالٹن میں فراہم کرنے والوں میں
سے ایک ہے جو حکومت کی مالی اعانت سے ہونے والی
نرسنگ فراہم کرنے کے قابل ہے۔
آپ کے گھر میں پرائیویٹ نرسنگ  24گھنٹے ،ہفتے میں
 7دن دستیاب ہے۔

نرسنگ کلینکس ()Nursing Clinics
جب آپ ہمارے کسی کلینک میں دیکھ بھال حاصل کرتے
ہیں تو ،آپ اپنے اردگرد سب سے زیادہ دیکھ بھال کرنے
والی ،دوستانہ اور ذی علم نرسوں سے ملیں گے۔
کلینکس ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے بنائے گئے ہیں
جنہیں نرس کی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے ،لیکن پھر
بھی وہ اپنی صحت اور تندرستی پر منفی اثرات کے بغیر
اپنے گھروں کو چھوڑنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اکثر یہ زخم کی
دیکھ بھال یا  IVعالج کے لیے ہوتا ہے ،لیکن دیگر قسم کے
نرسنگ عالج بھی دستیاب ہیں۔
تمام کلینکس میں نرسنگ ،صحت کی دیکھ بھال کے نظام
کے ذریعہ ،آپ کو بال معاوضہ فراہم کی جاتی ہے۔ ایکلیم
ہیلتھ ہالٹن میں فراہم کرنے والوں میں سے ایک ہے جو
کلینک کی نرسنگ فراہم کرنے کے قابل ہے۔
کلینکس امتیازی طور پر ایکلیم ہیلتھ کےنرسنگ مریضوں
کے لیے مخصوص ہیں ،اور عوام کے لیے کھلے نہیں ہیں۔
4

فلپس الئف الئن()Phillips Lifeline
دن یا رات کے کسی بھی وقت ،چاہے آپ بول بھی نہ
سکیں ،فلپس الئف الئن کے ساتھ مدد طلب کریں -
فلپس الئف الئن ایک استعمال میں آسان میڈیکل الرٹ
سسٹم ہے۔
سائن اپ کرنے یا مزید جاننے کے لیے ،براہ کرم
 1-888- 339-6599پر کال کریں۔
5

ڈیمنشیا ()Dementiaکی دیکھ بھال

میموری وزیٹنگ ()Memory Visiting
یادداشت ختم ہونے کے ابتدائی مراحل میں دوستی کو
برقرار رکھنا مشکل ہوسکتا ہے۔ پھر بھی سماجی رابطے،
ابالغ کی مہارت کو برقرار رکھنے اور خوشی محسوس کرنے
کی کلید ہیں۔
ہمارے حیرت انگیز میموری وزٹنگ رضاکاروں کو خاص
طور پر ان لوگوں کو مشغول کرنے کی تربیت دی جاتی
ہےجو ڈیمینشیا ،فالج یا چوٹ کی وجہ سے یاداشت ختم
ہونے کے ابتدائی سے درمیانی مراحل کا سامنا کر رہے ہیں۔
دورے عام طور پر ہفتے میں ایک بار  1-2گھنٹوں کے لیے
ہوتے ہیں۔

ڈیمنشیا یوم بالغ پروگرام
()Dementia Adult Day Program
ڈیمینشیا کے ساتھ رہنے والے لوگ اس وقت پنپتے ہیں جب
ان کی صالحیتوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے ،ان کے کارنامے منائے
جاتے ہیں ،اور ان کے زندگی کے تجربے کی قدر کی جاتی ہے۔
جدید پروگرامنگ ،اور ایک پر تپاک ،دوستانہ ماحول کے
ساتھ جو آزادی کو فروغ دیتا ہے ،لوگ ہمارے پاس آنا پسند
کرتے ہیں۔یوم بالغ پروگرام ،جسے “دا کلب” بھی کہا جاتا ہے۔
دیکھ بھال کرنے والے یہ پسند کرتے ہیں کہ اس سے انہیں،
احساس جرم سے پاک ،ریچارج ہوکر ،دوبارہ تیار ہونے کے لیے
کچھ وقت ملتا ہے۔
مقامات
•

برلنگٹن ()Burlington
پیرسے ہفتہ تک
905-632-8168

•

اوک ول ()Oakville
پیرسے ہفتہ تک ا ور منگل کی شام
905-847-9559

فی دن برائے نام فیس ہے۔ فیس کی امداد دستیاب ہے۔
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“

ماں گھر آتی ہے اور ہمیں
مختلف سرگرمیوں کے بارے
میں بتاتی ہے جو انہوں نے کی
تھیں۔ جب وہ پروگرام کے بارے
میں بات کر رہی ہوتی ہے تو اس
کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔
 کالئنٹ کی دیکھ بھال کرنے واال/والی7

ڈیمنشیا ()Dementiaکی دیکھ بھال

نجی مہلت کے لئے دیکھ بھال
اگرایسی دیکھ بھال کی ضرورت ہے جس سے آپ
کالس،کسی ایونٹ یا صرف اپنےآپ کو وقفہ دے سکیں؟
تو ہماراپیشہ ور اور دیکھ بھال کرنے واال عملہ آپ کے گھر
میں ڈیمنشیا کے ساتھ آپ کے خاندان کے رکن کی دیکھ
بھال کے لیے دستیاب ہے۔
ہم رات بھر اور کئی دنوں تک ایک گھنٹے تک مدد کر سکتے
ہیں۔ معاوضہ کا انحصار ضرورت کی دیکھ بھال کی سطح
کی اور مدت پر ہے۔
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ڈیمنشیا ()Dementiaکی دیکھ بھال

نگہداشت کرنے والے کی مدد اور تعلیم
دیکھ بھال کرنے والےسے مشاورت
ہمارے دیکھ بھال کرنے والے تعلیمی کوآرڈینیٹر زسواالت کے
جوابات دینے ،نگہداشت کی حکمت عملی تجویز کرنے ذاتی
طور پر ،ای میل کے ذریعے یا فون پر مدد فراہم کرنے کے لیے
دستیاب ہیں۔
تعلیمی نشستیں
ہم آپ کو پڑھانے کے لیے مختلف کورسز پیش کرتے ہیں:
•
•
•
•

ڈیمنشیا میں مبتال شخص کی دیکھ بھال کیسے کریں
بیماری کی پیش رفت کے ساتھ کیا توقع کی جائے
خود اپنی دیکھ بھال کیسے کریں
کمیونٹی کے وسائل تک کیسے رسائی حاصل کی جائے

سپورٹ گروپس()Support Groups
تجربات بانٹنے ،مشترکہ چیلنجز کے حل دریافت کرنے
اور کمیونٹی وسائل کے بارے میں جاننے کے لیے دوسرے
نگہداشت فراہم کرنے والوں سے ملیں ۔ اوقات کار اور
مقامات کے لیے ہماری ویب سائٹ چیک کریں۔

“

بالمعاوضہ فراہم کیے گئے ان
وسائل کے بغیر میں اپنے نگہداشت
فراہم کرنے اوردیکھ بھال کا
منصوبہ ساز ہونے کے اپنے کردار
میں اتنا آرام دہ اور پرسکون نہیں
رہ سکتا تھا۔
 کالئنٹ کی دیکھ بھال کرنے واال/والی9

سماجی معاونتیں اور دیکھ بھال
بڑھاپے کے ساتھ سماجی روابط کو برقرار رکھنا صحت مند
بڑھاپے کے لیے اہم ترین عوامل میں سے ایک ہے۔

یوم بالغ پروگرام
ان بالغوں کے لیے ،ایک دیکھ بھال کرنے واال اور دوستانہ
ماحول ،جو مختلف نوعیت کے چیلنجوں کی وجہ سے
سماجی تنہائی کے خطرے میں ہیں۔ آپ اپنی فالح و
بہبود کے لیے معاونت کا تجربہ کریں گے جو آپ کو رفاقت،
دلچسپ سرگرمیوں اور بہت کچھ کے ساتھ اپنی بہترین
زندگی گزارنے دیتا ہے۔
خاندانی دیکھ بھال کرنے والے دیکھ بھال سے انتہائی
ضروری وقفے کی توقع کر سکتے ہیں ،جبکہ ان کے خاندان
کے افراد محفوظ ،دوستانہ اور تفریحی ماحول سے لطف
اندوز ہوتے ہیں۔
مقامات
•

بانڈ (اوک ول) ))(Bond (Oakville
پیر سےجمعہ تک
905-337-8937

•

پالیرمو (نارتھ اوک ول) (()Palermo (North Oakville
پیر سے جمعہ تک
905-847-3394

•

کوپٹک (مسیساگا) (()Coptic (Mississauga
پیر سے جمعہ تک
905-812-8222

فی دن برائے نام فیس ہے۔
فیس کی امداد دستیاب ہے۔
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سماجی معاونتیں اور دیکھ بھال

دوستانہ دورہ
ہمارے گرمجوش اور دیکھ بھال کرنے والے رضاکار زائرین،
جسمانی چیلنجوں کی وجہ سے تنہا ،الگ تھلگ یا کمزور
عمر رسیدہ بالغوں اور کم عمر بالغوں کے لیے دوستی ،مدد
اور باہر جانے کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ دوستانہ وزیٹر کی
مستقل بنیاد پر مدد حاصل کرنا آپ کی زندگی کو تھوڑا
آسان اور کم تنہا بنا سکتا ہے۔

ٹیلی ٹچ ()Tele-Touch
رضاکار ،کالئنٹس کو ٹیلی فون پر ،پہلے سے طے شدہ
شیڈول کے مطابق کال کرتے ہیں ،الگ تھلگ رہنے والے زیادہ
عمر کے ان بالغان کو یقین دہانی کرانے کے لیے کہ وہ جو
دوستانہ گفتگو ،سیکورٹی ،یا یقین دہانی چاہتے ہیں۔

گھر میں آرٹ ()Art in the House
ہالٹن میں منتخب کمیونٹی ہاؤسنگ کارپوریشن میں رہنے
والے عمر رسیدہ بالغ اور ہالٹن بھر میں شریک کمیونٹیز
مفت ،ڈراپ ان آرٹ اور یوگا کالسز سے فائدہ اٹھا سکتے
ہیں ،جوموسم سرما اور موسم بہار میں دے جاتی ہیں۔

“

یہ ایک حفاظتی کمبل کی طرح
ہے۔ میرے جیسے لوگوں کے لیے
جن کے پاس بالکل کوئی نہیں ،یہ
زبردست ہے۔
 ٹیلی ٹچ کالئنٹ11

مریض خانہ اور غمی

فالح و بہبود کی معاونت
زندگی محدود کرنے والی بیماریوں میں مبتال لوگوں اور ان
کے خاندانوں کے لیے جذباتی ،سماجی اور روحانی مدد۔
دیکھ بھال کرنے والے عملے اور انتہائی ہنر مند رضاکاروں
کی ہماری ٹیم آپ کے سفر میں  -ہر قدم پر آپ کے ساتھ
چلے گی۔ ہم سنیں گے ،آپ کی ضروریات کو سمجھنے کے
لیے سخت محنت کریں گے ،آپ اور آپ کے خاندان کی
مدد کریں گے ،وسائل بانٹیں گے اور آپ کی ضروریات میں
تبدیلی کی صورت میں اضافی کمیونٹی سروسز سے آپ کا
رابطہ قائم کریں گے۔
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مریض خانہ اور غمی

فالح و بہبود کی معاونت
اپنے اندر سکون کے لیے جگہ بنائیں۔ ہماری فالح و بہبود کی
مدد آپ کی مجموعی فالح و بہبود کو بہتر بنانے میں مدد
دیتی ہے جبکہ درد ،تناؤ اور اضطراب کو کم کرتی ہے۔
ضمنی عالجوں میں شامل ہیں:
• عالج معالجہ
• میوزک تھیراپی
• ریکی
• ہاتھ اور بازو کا مساج
زندگی محدود کرنے والی بیماریوں ،ڈیمنشیا ،یا ان دیکھ
بھال کرنے والے لوگوں کے لیے دستیاب ہے جو زیادہ تناؤ کا
شکار ہیں۔

غمی میں سہارہ
ہم سمجھتے ہیں کہ غم کا سامنا کرنا اور کسی عزیز کا ضائع
ہونا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔
غمی کے ساتھیوں کا تعاون
اگر آپ اپنے کسی عزیز کے نقصان سے نبرد آزما ہیں تو
آپ کو اکیلے جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے
تربیت یافتہ رضاکار آپ کے غم میں کام کرنے اور آگے
بڑھنے کا راستہ تالش کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔
انکےدورے آپ کے گھر میں یا کسی دوسری باہمی آسان
جگہ پر ہو سکتے ہیں۔
بیوی/الئف پارٹنر کے نقصان کے لئےسپورٹ گروپس
دوسروں سے ملیں جنہوں نے اپنے کسی عزیز کو کھو دیا
ہے اور اپنے تجربے کو ہمارے سوگ کے معاون گروپوں میں
شیئر کریں۔ ہالٹن میں سال بھر سپورٹ گروپس چالئے
جاتے ہیں۔ اوقات اور مقامات کے لیے ہماری ویب سائٹ
چیک کریں۔
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گرنے کی روک تھام

ہوم سپورٹ ورزش پروگرام
گھر میں  12ہفتوں کا یہ پروگرام ان بڑوں کے لیے قابل
پیمائش نتائج پیدا کرتا ہے جو کمیونٹی ورزش کی کالس
میں شرکت نہیں کر سکتے۔
کمزور عمر رسیدہ بالغوں کے لیے مثالی،جو گھر میں ورزش
کرکے اپنی طاقت ،توازن ،نقل و حرکت اور برداشت کو بہتر
بنانا چاہتے ہیں۔

کمیونٹی ورزش کی کالسز
ہالٹن بھر میں مفت کمیونٹی ورزش کی کالسزخاص طور
پر عمر رسیدہ لوگوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔
اپنی طاقت ،توازن اور برداشت کو بہتر بنا کر گرنے کے
خطرے کو کم کریں۔
کالسز ،الئف مارک سینئرز ویلنس
( )Lifemark Seniors Wellnessکے ساتھ شراکت میں
پیش کی جاتی ہیں۔ سائن اپ کرنے یا مزید جاننے کے لیے،
براہ کرم  1-877- 696-1629پر الئف مارک سینئرز ویلنس
سے رابطہ کریں۔

“

ہم اپنی ماں کے رضاکار سے
محبت کرتے ہیں اور وہ میری
ماں کی فالح و بہبود میں بہت
فرق پیدا کرتی ہے۔
 -کالئنٹ کی دیکھ بھال کرنے واال/والی
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ہمارے ساتھ رضاکاربنیں

شامل ہوں
کسی کی زندگی میں فرق النے کی خوشی کا
تجربہ کریں!
ہمارے پاس تقریبا کسی بھی شیڈول کے لیے رضا کارانہ
مواقع موجود ہیں۔
مزید معلومات اور دستیاب عہدوں کی فہرست کے
لیے جائیں:
www.acclaimhealth.ca/volunteer
volunteering@acclaimhealth.ca
 1-800-387-7127ایکسٹینشن 2329-
 905-827-8800ایکسٹینشن 2329
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@acclaimhealth

www.acclaimhealth.ca
(905) 827-8800
1-800-387-7127
Fax: (905) 827-3390

منظور شدہ بجانب:

2370 Speers Rd
Oakville, ON
L6L 5M2

جزوی طور پر فنڈ کردہ بجانب:

ایکلیم ہیلتھ اپنے پروگراموں اور سروس گائیڈ الئنز کے
مطابق مسیساگا ہالٹن لوکل ہیلتھ انٹیگریشن نیٹ ورک
) (MH LHIN / Central Regionاور ہیملٹن نیاگرا ہلڈیمینڈ
برانٹ لوکل ہیلتھ انٹیگریشن نیٹ نیٹ ورک کے ساتھ
) (HNHB LHIN / West Regionمعاہدے کے تحت نرسنگ اور
ذاتی معاونت کی خدمات مہیا کرتی ہے۔ اظہار خیاالت صحت
کے دعوے ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ )(MH LHINوسطی
عالقہ )) (HNHB LHINمغربی عالقہ( یا حکومت اونٹاریو کی
عکاسی کریں۔
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