
   
 

 ۲۰۲۲ آوریل   خانھ کردن دسترسی قابل جھت سازی  مناسب برای  سی بی تخفیف 
 1    برگ  گزاره

 )BC RAHA(سی برای مناسب سازی جھت قابل دسترسی کردن خانھ  تخفیف بی 
 گزاره برگ 

 درباره برنامھ 

بھ خانوارھای واجد شرایط دارای درآمد کم و متوسط  ) BC RAHA(سی برای مناسب سازی جھت قابل دسترسی کردن خانھ برنامھ تخفیف بی 
این برنامھ بھ سالمندان و افراد دارای معلولیت دائمی یا توانایی  . برای دسترسی تکمیل کنندھای خانھ را کند تا مناسب سازی کمک مالی می 

ھای  ، این برنامھ جایگزین برنامھ مناسب سازی ۲۰۲۱از مارس  . تضعیف شده امکان دسترسی بھ استقالل بیشتر در خانھ ھای خود را می دھد
 .دھدتری را ارائھ می ھای بیشتر و فرآیندھای اجرایی ساده یدنظر شده فرصت این برنامھ تجد. شودمی HAFIخانھ برای استقالل یا 

 واجد شرایط بودن 

 : صاحبان خانھ

 :باشید BC RAHAاگر کلیھ شرایط زیر را داشتھ باشید ممکن است واجد شرایط  •
o یکی از اعضای خانواده دارای معلولیت دائمی یا از دست دادن توانایی باشد . 
o  برخی از  . واجد شرایط باشد و بھ طور معقول بھ معلولیت دائمی یا از دست دادن توانایی مربوط باشد  ھااین مناسب سازی

 . ھا باید از طریق ارزیابی و توصیھ متخصص طب کار یا فیزیوتراپی پشتیبانی شودمناسب سازی 
o  ر این صورت مجاز بھ اقامت دائم  نیازمند بھ مناسب سازی شھروند کانادا باشند، یا در غی ) اشخاص(و شخص )  ھا(صاحبخانھ

شوند یا افرادی کھ درخواست  شود کھ توسط دولت کانادا حمایت مالی می این مورد شامل پناھندگانی ھم می. در کانادا باشند
 . اند و تحت حمایت شخصی نیستندوضعیت پناھندگی داده 

o  دالر باشد ۱۲۰،۹۰۰درآمد ناخالص خانوار کمتر از . 
o  ای کھ باید مناسب سازی شودبدون احتساب ارزش خانھ (دالر باشد   ۱۰۰۰۰۰کمتر از  دارایی ھای خانوار .( 
o  باشد کھ نیاز بھ مناسب سازی  ) اشخاصی (مالک در خانھ مورد مناسب سازی ساکن باشد و محل اصلی زندگی شخص

 . دارند
o سی، زیر حد ارزش خانھ قیمت خانھ بر طبق برآورد سازمان ارزیابی بی)HVL (برای منطقھ شما باشد . 
o  شود یک سکونتگاه واجد شرایط باشد ای کھ مناسب سازی می خانھ . 

 : مستأجران

 :باشید BC RAHAاگر کلیھ شرایط زیر را داشتھ باشید ممکن است واجد شرایط دریافت   •
o یکی از اعضای خانواده دارای معلولیت دائمی یا از دست دادن توانایی باشد . 
o  برخی از  . ھا واجد شرایط باشد و بھ طور معقول بھ معلولیت دائمی یا از دست دادن توانایی مربوط باشد این مناسب سازی

 . ھا باید از طریق ارزیابی و توصیھ متخصص طب کار یا فیزیوتراپی پشتیبانی شودمناسب سازی 
o نیازمند بھ مناسب سازی شھروند کانادا باشند، یا در غیر این صورت مجاز بھ اقامت دائم  ) اشخاص (و شخص ) ھا(مستأجر

شوند یا افرادی کھ درخواست  کانادا حمایت مالی می شود کھ توسط دولت این مورد شامل پناھندگانی ھم می. در کانادا باشند
 . اند و تحت حمایت شخصی نیستندوضعیت پناھندگی داده 

o   دالر باشد  ۱۲۰،۹۰۰درآمد ناخالص خانوار مستأجر کمتر از . 
o  دالر باشد ۱۰۰۰۰۰دارایی ھای خانوار مستأجر کمتر از . 
o  خانھ و سرویس بھداشتی کامل در داخل واحد باشد و یک  واحد برای مناسب سازی یک واحد قانونی، مستقل و دارای آشپز

 . محل اقامت واجد شرایط باشد
o  یعنی بدون دریافت کمک ھزینھ زندگی(کند این واحد تحت اجاره خانواری باشد کھ بھ طور مستقل زندگی می .( 
o  قرارداد اجاره منعقد شده باشد و اجاره بھا کمتر از حد استطاعت اجاره)RAL ( باشد . 
o ھا افزایش نخواھد یافت مناسب سازی شده در نتیجھ این مناسب سازی ) ھای( موجر موافقت کند کھ اجاره واحد . 

 .RAHA-bchousing.org/BC توانید در اینجا بیابیدھای درخواست را می معیارھای واجد شرایط بودن و فرم 
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 ۲۰۲۲ آوریل   خانھ کردن دسترسی قابل جھت سازی  مناسب برای  سی بی تخفیف 
 2    برگ  گزاره

 درخواست   چگونگی ارائھ

 . واجد شرایط بودن خود را بررسی کنید  :۱گام 

برای واحدھای اجاره ای، موجر بخش مربوط بھ موجر در  . اگر صاحبخانھ ھستید، فرم درخواست را تکمیل کنید :۲گام 
 .کندکند و مستأجر بخش مربوط بھ مستاجر را تکمیل می فرم درخواست را تکمیل می 

برای  . دریافت کنید) در صورت لزوم) ( PT( یا فیزیوتراپیست ) OT(ارزیابی در خانھ از درمانگر طب کار یک : ۳گام 
 .مراجعھ کنید RAHA-bchousing.org/BC بھ  PTیا  OTکسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه یافتن 

 ). در صورت لزوم (بخواھید فرم ارزیابی را تکمیل کند   OTاز  :۴گام 

 :  بھ این آدرس ارسال کنید) در صورت لزوم( درخواست تکمیل شده، اسناد پشتیبان و فرم ارزیابی خود را  : ۵گام 

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

 پرھیز کنید از تأخیر در پیگیری  

 . شوندھای کامال تکمیل شده ھمراه با کلیھ اسناد پشتیبان بھ ترتیب دریافت بررسی میدرخواست . بودجھ محدود است

 :ھا بایددرخواست 

 .کامل شده، امضا شده و دارای تاریخ باشد •
 .ھای موجر و مستأجر را تکمیل کنیدھا و اعالمیھ ھا از جملھ بخش در صورت لزوم، کلیھ بخش  •
 . مام اسناد پشتیبانی را ھمانطور کھ در چک لیست درخواست ذکر شده است، ضمیمھ کنیدت  •
 .اضافھ کنید) در صورت لزوم (فرم ارزیابی را کھ توسط یک متخصص طب کار یا فیزیوتراپی تکمیل شده است   •

 
 . شود روز نگھداری می ۹۰ھای ارسالی بدون مدارک الزم حداکثر درخواست 

 دیدن کنید از وبسایت ما 

 .   RAHA-bchousing.org/BC فرم ھای درخواست، سواالت متداول و برنامھ حداکثر تخفیف را می توانید در اینجا پیدا کنید
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