
قبل تقديم النموذج الخاص 
بك، يرجى التأكد مما يلي:

صندوق مستشفى Holland Bloorview لدعم األسرة

يقدم صندوق دعم األسرة الدعم المالي 
لألسر في Holland Bloorview التي 

تعاني من فترة انتقالية أو الواقعة تحت 
الضغوط.

لكي يتم النظر في أمر حصولك على التمويل، يجب أن يكون طفلك:

 لديه موعد إكلينيكي مع مستشفى 
Holland Bloorview في 

غضون سنتين من التاريخ 
المدون على الطلب

+
عمره أقل من 19 عاًما  

 ما الذي نقوم 
بتمويله / دعمه؟

الرعاية قصيرة األمد الترفيه األدويةالمعدات

يمكن أن نقوم بمنح 
ما يصل إلى:

سينظر الصندوق في الطلبات التي تصل قيمتها إلى 1000 دوالر لكل عميل لكل سنة مالية )من األول من أبريل حتى الحادي والثالثين من مارس(.

500 دوالر
لألدوية، والترفيه

حتى 500 دوالًرا
للرعاية قصيرة األمد

*يمكن أن يتم النظر في أمر المعدات المحددة التي تندرج تحت مفهوم "سالمة العميل" بما يصل إلى 1500 دوالر في السنة المالية. 

متى يمكنك التقديم؟
 3

أشهر 

قبل ما يصل إلى 3 أشهر من الوقت 
الذي تنوي فيه الوصول إلى العناصر / 

الخدمات التي تحتاج إلى دعم بشأنها

األول من أبريل –
الحادي والثالثين 

من مارس
خالل السنة المالية )من األول 

من أبريل إلى الحادي والثالثين 
من مارس(

من يمكنه مساعدتك في 
 ورش العمل - حفالت معلم األسرةاألخصائي االجتماعي تعبئة النموذج؟ 

تعبئة األوراق

حتى 1000 دوالر
للمعدات*

ما يصل إلى 

 أنك تستخدم النموذج األكثر حداثة. 
نصدر نماذجنا الجديدة يوم األول من 

أبريل من كل عام 

 توقيع النموذج وتاريخه 
)الصفحة 2(

  أرفق جميع األوراق المطلوبة مع النموذج )مثل 
خطاب الدعم من أحد أعضاء فريق الرعاية الخاص 
بك والذي يدعم حاجة طفلك للوصول إلى العناصر 

/ الخدمات التي ترغب في الحصول على تمويل من 
أجلها وتقدير التكلفة من المورد / موفر الخدمة وأي 

وثائق أخرى تكون مطلوبة في المعايير(

19<

 hollandbloorview.ca/familysupportfund للحصول على المزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع

 إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى التواصل مع Adva Budin عبر عنوان البريد اإللكتروني  
abudin@hollandbloorview.ca
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