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شام تصمیم بسیار خوبی گرفته اید!

به شام تربیک می گوییم که چنین تصمیمی را برای تعیین مسیر خدمات و 

پشتیبانی های بلندمدت خود گرفته اید! شام به اجتامعی متشکل از هزاران نفر از رسارس 

ایالت پیوسته اید که هامنند شام، بخشی از آژانس مشاوره ) TMG IRIS (ICA هستند.

کارهای چند هفته آتی از این قرار است:

 	
شام یک مشاور TMG IRIS انتخاب می کنید که نزدیکتان زندگی می کند. 

مشاور شام، پارترن همراه شام در IRIS است.

 	
شام و مشاورتان برای تعیین اهداف و ساخت طرح خدمات و پشتیبانی
 

 IRIS یک گفتگوی مقدماتی خواهید داشت. 

همه ما در TMG در متام گام ها در کنارتان هستیم. خوشحال می شویم که توصیه ها 

و اطالعامتان را در اختیارتان قرار دهیم، اما امکان انتخاب و کنرتل در دست شامست 

تا بهرتین تصمیم را برای خودتان بگیرید.

هر سؤالی را می توانید از طریق متاس با شامره تلفن )844) 864-8987 با ما 

در میان بگذارید. 

متشکریم که TMG را انتخاب کرده اید! ما مشتاق کمک کردن 

به شام برای روشن کردن راه پیش رو و دستیابی به اهداف شخصی تان هستیم.

گندولین دانکین
TMG مدیر ارشد

IRIS خدمات مشاوره

(844( 864-8987



بیشرت افراد به این دلیل تصمیم می گیرند خودشان مسیر برنامه IRIS را مشخص کنند که 

می خواهند مستقل باشند و قدرت انتخاب و کنرتل بیشرتی نسبت به خدمات و پشتیبانی های 

بلندمدت خود داشته باشند. طرح و مشاور IRIS شام می توانند به شام کمک کنند اهدافتان و 

فراتر از آن را به دست آورید! 

در مالقات اولیه خود با مشاور TMG IRIS خود، فرصت صحبت 
درباره اهدافتان در این زمینه ها را خواهید داشت:

اجتامع – دوست دارید به چه شکلی در اجتامع خود حضور داشته باشید؟ 	 

استخدام – از چه نوع کاری لذت می برید و دوست دارید کجا کار کنید؟ 	 

سالمت – آیا دوست دارید سالمت جسمی و روانی بیشرتی داشته باشید؟	 

مسکن – دوست دارید کجا زندگی کنید که آن را مانند خانه خود بدانید؟ 	 

رابطه – چه کسی برای شام مهم است و دوست دارید با چه کسی زمان بیشرتی را 	 

بگذرانید؟

ایمنی – چه چیزی باعث ایجاد حس ایمنی در خانه و اجتامع شام می شود؟	 

حمل و نقل – می توانید به مکان های مد نظرتان بروید؟	 

هنگام آماده شدن برای انتخاب مسیر خود، فکر کردن به این موضوعات را رشوع کنید. 
 مشاورتان به شام کمک می کند منابعی را در اجتامعتان پیدا کنید که می توانند رویاهایتان را 

 به واقعیت تبدیل کنند. ما توصیه می کنیم که افراد پشتیبانتان را دعوت کنید با مشاور
 TMG IRIS شام مالقات کنند. 

فکر کردن به اهدافتان



شام و مشاورتان
مشاور TMG IRIS کسی است که...

…شام و فرهنگتان را درک می کند.

…دارای ارتباطات خوبی در اجتامع شام است و می تواند
به شام کمک کند منابع مهمی را پیدا کنید.

…به شام کمک می کند یاد بگیرید چگونه یک کارفرما باشید یا
با یک آژانس برای یافنت افراد حامی خود کار کنید.

…همراه با شام رسیدن به اهدافتان را جشن می گیرد.

مشاور شام، همکاری است که کمکتان می کند راه پیش رو را روشن کنید!

اطالعات بیشرتی کسب کنید و نظرتان را به ما بگویید
با TMG آشنا شوید و درباره IRIS در مرکز خوشامدگویی

  .tmgwisconsin.com/welcomecenter آنالین ما بیشرت بدانید

می توانید این موارد را در سایت بیابید:

یک ویدیوی معرفی کوتاه	 

بیوگرافی مشاورتان	 

 	The Path Ahead ،خربنامه ما

اطالعات رویدادهای آتی	 

منابع متعدد و بسیاری موارد دیگر!	 

همچنین می توانید TMG را در فیسبوک و توییرت دنبال کنید. با تایپ کردن عبارت 

»TMG Wisconsin« در نوار جستجو ما را پیدا کنید، و به اجتامع آنالین ما بپیوندید. 

منتظر دیدار با شام در آنجا هستیم!

facebook.com/TMGWisconsin twitter.com/TMGWisconsin

 (844( 864-8987  .v 

info@tmgwisconsin.com  .e
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