
 

 

 ر: حقوق اإلنسان في ألبرتايجتأحقوقك عند ال

 

 دور رعاية المسنين :المسنينإسكان 

 

إلى ممرضة مسجلة حيث يمكنهم الوصول  المعقدةن ذوي االحتياجات الطبية م لمسنينل سكن مكان وهر رعاية المسنين اد

 في ألبرتا. المطبقةر رعاية المسنين ود قواعدب يخبركرعاية المسنين دور  قانون .في الدارساعة  24على مدار 

 :قانون بيوت التمريض ما يجب أن تعرفه عن

 رعاية المسنينللعيش في دار  للمسنين دفعهمن المبلغ الذي يمكن  يحد 

 واألدوية على النحو الذي يحدده الطبيب،  والعقاقير وجبات الطعامو إلقامة األساسيةل للمسنين حقوق يعطي

 المسنين لرعايةإذا كانوا يعيشون في دار  المحددة وبعض خدمات الرعاية الشخصية

 الومالشخصية بما في ذلك األ المسنين ملكية تتبع ر رعاية المسنينودمن  تطلب 

  على المدى الطويل ومعايير خدمة الرعاية  يةمعايير الرعاية السكن تلبية المسنين ر رعايةودمن  تطلب

 من قبل حكومة ألبرتاالمستمرة الموضوعة الصحية 

 مستندات مثل: تقديم ، يجب عليكبًا للعيش في دار لرعاية المسنينعندما تقدم فطل

o  جدمالي )إتوكيل  (ن و 

o جدإالشخصية ) رعايةتوكيل لل  (ن و 

o  العام المنقلي تقييمإشعار 

o توجيهات الرعاية الصحية المتقدمة 

o رقم خطة التأمين الصحي في ألبرتا 

o رقم التأمين االجتماعي 

وإال قد يتم إعطاؤه لشخص  الستخدام سريرك المخصص أيام مدة خمسة سيكون لديك إذا تم قبولك في دار لرعاية المسنين،

 آخر.

 .أم ال يجب عليك االستمرار في العيش هناكإن كان  لجنة ما تقررفس كنت تعيش في دار لرعاية المسنين، إذا

الذي يعيش في دار لرعاية المسنين أو  المسنين" لوصف أحد في منشأةمعيشة الاستخدام مصطلح " في بعض األحيانيمكن 

 األمد. ةمستمرة فطويلالرعاية ال غيرها من منشآت

 

 

 



 

 

 :رعاية المسنينلدور  التماس يمكن تقديم

  فيمكنك تقديم التماس إلى مجلس المنطقة.لبك للعيش في دار لرعاية المسنينرفض فطإذا تم ، 

 قرار مسؤول الشكوى.على  ستئنافار لرعاية المسنين، فيمكنك تقديم اإذا كنت تعيش في د 

 يمكنك االتصال بمكتب ك غير ناجحلتماسين أو إذا كان اإذا تم رفض فطلبك للعيش في دار لرعاية المسن ،

 تناسب احتياجاتك.التي لخدمات البديلة المتاحة معرفة االمنزلية ل الرعاية

 في دار لرعاية المسنين: سالمة المسنينأو معاملة إذا كان لديك مخاوف بشأن إساءة 

 حماية األشخاص في الرعاية مركز اتصل ب

 1.888.357.9339الرقم المجاني )على مستوى المقافطعة(: 

 

 


