ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﯽﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺟﮭﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﮫ )(BC RAHA
ﮔﺰاره ﺑﺮگ
درﺑﺎره ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺧﻔﯾف ﺑﯽﺳﯽ ﺑرای ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزی ﺟﮭت ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ﮐردن ﺧﺎﻧﮫ ) (BC RAHAﺑﮫ ﺧﺎﻧوارھﺎی واﺟد ﺷراﯾط دارای درآﻣد ﮐم و ﻣﺗوﺳط
ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزیھﺎی ﺧﺎﻧﮫ را ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻣﻧدان و اﻓراد دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت داﺋﻣﯽ ﯾﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ
ﺗﺿﻌﯾف ﺷده اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﺑﯾﺷﺗر در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود را ﻣﯽ دھد .از ﻣﺎرس  ،۲۰۲۱اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزیھﺎی
ﺧﺎﻧﮫ ﺑرای اﺳﺗﻘﻼل ﯾﺎ  HAFIﻣﯽﺷود .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺟدﯾدﻧظر ﺷده ﻓرﺻتھﺎی ﺑﯾﺷﺗر و ﻓرآﯾﻧدھﺎی اﺟراﯾﯽ ﺳﺎدهﺗری را اراﺋﮫ ﻣﯽدھد.
واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺧﺎﻧﮫ:

•

اﮔر ﮐﻠﯾﮫ ﺷراﯾط زﯾر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت واﺟد ﺷراﯾط  BC RAHAﺑﺎﺷﯾد:
 oﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت داﺋﻣﯽ ﯾﺎ از دﺳت دادن ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد.
 oاﯾن ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزیھﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ طور ﻣﻌﻘول ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت داﺋﻣﯽ ﯾﺎ از دﺳت دادن ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣرﺑوط ﺑﺎﺷد .ﺑرﺧﯽ از
ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزیھﺎ ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﺗﺧﺻص طب ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷود.
 oﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ)ھﺎ( و ﺷﺧص)اﺷﺧﺎص( ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزی ﺷﮭروﻧد ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﺎ در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﻗﺎﻣت داﺋم
در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻣورد ﺷﺎﻣل ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ھم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗوﺳط دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷوﻧد ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ درﺧواﺳت
وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ دادهاﻧد و ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﺷﺧﺻﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
 oدرآﻣد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺧﺎﻧوار ﮐﻣﺗر از  ۱۱۷،۰۸۰دﻻر ﺑﺎﺷد.
 oداراﯾﯽ ھﺎی ﺧﺎﻧوار ﮐﻣﺗر از  ۱۰۰۰۰۰دﻻر ﺑﺎﺷد )ﺑدون اﺣﺗﺳﺎب ارزش ﺧﺎﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزی ﺷود(.
 oﻣﺎﻟﮏ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣورد ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزی ﺳﺎﮐن ﺑﺎﺷد و ﻣﺣل اﺻﻠﯽ زﻧدﮔﯽ ﺷﺧص )اﺷﺧﺎﺻﯽ( ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزی
دارﻧد.
 oﻗﯾﻣت ﺧﺎﻧﮫ ﺑر طﺑﻖ ﺑرآورد ﺳﺎزﻣﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯽﺳﯽ ،زﯾر ﺣد ارزش ﺧﺎﻧﮫ ) (HVLﺑرای ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد.
 oﺧﺎﻧﮫای ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزی ﻣﯽﺷود ﯾﮏ ﺳﮑوﻧﺗﮕﺎه واﺟد ﺷراﯾط ﺑﺎﺷد.

ﻣﺳﺗﺄﺟران:

•

اﮔر ﮐﻠﯾﮫ ﺷراﯾط زﯾر را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻣﻣﮑن اﺳت واﺟد ﺷراﯾط درﯾﺎﻓت  BC RAHAﺑﺎﺷﯾد:
 oﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده دارای ﻣﻌﻠوﻟﯾت داﺋﻣﯽ ﯾﺎ از دﺳت دادن ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد.
 oاﯾن ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزیھﺎ واﺟد ﺷراﯾط ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ طور ﻣﻌﻘول ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾت داﺋﻣﯽ ﯾﺎ از دﺳت دادن ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣرﺑوط ﺑﺎﺷد .ﺑرﺧﯽ از
ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزیھﺎ ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﺗﺧﺻص طب ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯽ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷود.
 oﻣﺳﺗﺄﺟر)ھﺎ( و ﺷﺧص)اﺷﺧﺎص( ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزی ﺷﮭروﻧد ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﺎ در ﻏﯾر اﯾن ﺻورت ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﻗﺎﻣت داﺋم
در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻣورد ﺷﺎﻣل ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ھم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗوﺳط دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷوﻧد ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ درﺧواﺳت
وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ دادهاﻧد و ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﺷﺧﺻﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد.
 oدرآﻣد ﻧﺎﺧﺎﻟص ﺧﺎﻧوار ﻣﺳﺗﺄﺟر ﮐﻣﺗر از  ۱۱۷،۰۸۰دﻻر ﺑﺎﺷد.
 oداراﯾﯽ ھﺎی ﺧﺎﻧوار ﻣﺳﺗﺄﺟر ﮐﻣﺗر از  ۱۰۰۰۰۰دﻻر ﺑﺎﺷد.
 oواﺣد ﺑرای ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزی ﯾﮏ واﺣد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻣﺳﺗﻘل و دارای آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ و ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﺎﻣل در داﺧل واﺣد ﺑﺎﺷد و ﯾﮏ
ﻣﺣل اﻗﺎﻣت واﺟد ﺷراﯾط ﺑﺎﺷد.
 oاﯾن واﺣد ﺗﺣت اﺟﺎره ﺧﺎﻧواری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘل زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد )ﯾﻌﻧﯽ ﺑدون درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ زﻧدﮔﯽ(.
 oﻗرارداد اﺟﺎره ﻣﻧﻌﻘد ﺷده ﺑﺎﺷد و اﺟﺎره ﺑﮭﺎ ﮐﻣﺗر از ﺣد اﺳﺗطﺎﻋت اﺟﺎره ) (RALﺑﺎﺷد.
 oﻣوﺟر ﻣواﻓﻘت ﮐﻧد ﮐﮫ اﺟﺎره واﺣد)ھﺎی( ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزی ﺷده در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳب ﺳﺎزیھﺎ اﻓزاﯾش ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت.

ﻣﻌﯾﺎرھﺎی واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن و ﻓرمھﺎی درﺧواﺳت را ﻣﯽﺗواﻧﯾد در اﯾﻧﺟﺎ ﺑﯾﺎﺑﯾد .bchousing.org/BC-RAHA
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﯽﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺟﮭﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﮫ
ﮔﺰاره ﺑﺮگ
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ﭼﮕوﻧﮕﯽ اراﺋﮫ درﺧواﺳت
ﮔﺎم  :۱واﺟد ﺷراﯾط ﺑودن ﺧود را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
ﮔﺎم  :۲اﮔر ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺳﺗﯾد ،ﻓرم درﺧواﺳت را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد .ﺑرای واﺣدھﺎی اﺟﺎره ای ،ﻣوﺟر ﺑﺧش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣوﺟر در
ﻓرم درﺧواﺳت را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺧش ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﺗﺎﺟر را ﺗﮑﻣﯾل ﻣﯽﮐﻧد.
ﮔﺎم  :۳ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ در ﺧﺎﻧﮫ از درﻣﺎﻧﮕر طب ﮐﺎر ) (OTﯾﺎ ﻓﯾزﯾوﺗراﭘﯾﺳت )) (PTدر ﺻورت ﻟزوم( درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﺑرای
ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﻧﺣوه ﯾﺎﻓﺗن  OTﯾﺎ  PTﺑﮫ  bchousing.org/BC-RAHAﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﮔﺎم  :۴از  OTﺑﺧواھﯾد ﻓرم ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧد )در ﺻورت ﻟزوم(.
ﮔﺎم  :۵درﺧواﺳت ﺗﮑﻣﯾل ﺷده ،اﺳﻧﺎد ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن و ﻓرم ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧود را )در ﺻورت ﻟزوم( ﺑﮫ اﯾن آدرس ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد:

BC Rebate for Accessible Home Adaptations
101 – 4555 Kingsway
Burnaby, BC V5H 4V8

از ﺗﺄﺧﯾر در ﭘﯾﮕﯾری ﭘرھﯾز ﮐﻧﯾد
ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮫ اﺳﻨﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ:

•
•
•
•

ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ،اﻣﻀﺎ ﺷﺪه و دارای ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﮐﻠﯿﮫ ﺑﺨﺶھﺎ و اﻋﻼﻣﯿﮫ ھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺨﺶھﺎی ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ را ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺿﻤﯿﻤﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮم ارزﯾﺎﺑﯽ را ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ طﺐ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )در ﺻﻮرت ﻟﺰوم( اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

درﺧواﺳتھﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑدون ﻣدارک ﻻزم ﺣداﮐﺛر  ۹۰روز ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷود.
از وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎ دﯾدن ﮐﻧﯾد
ﻓﺮم ھﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺨﻔﯿﻒ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ . bchousing.org/BC-RAHA

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﯽﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﺟﮭﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﮫ
ﮔﺰاره ﺑﺮگ
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