ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਵਿਕਲਾਂ ਗ ਸੰ ਘ (Developmental Disabilities
Association) ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਅਯੋ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਅਤੇ
ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ।

"ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕੇ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂ ਝ
ਕਰਨ ਦੁ ਆਰਾ ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ
ਦੇ ਯੋ ਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਸਮੂਹਾਂ
ਦੁ ਆਰਾ, ਮੈ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋ ਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਦੁ ਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ
ਲੱ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇ ਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਅਸੀਂ
ਸਾਂ ਝੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ ।"
— ਚਿਗੁਆਸਾ ਬੀ (Chigusa B)

ਇਸ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਵੇ ਅ ਆਫ਼ ਦਾ ਲੋ ਅਰ ਮੇ ਨਲੈ ਂਡ
(United Way of the Lower Mainland) ਅਤੇ
ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਵਿਕਲਾਂ ਗ ਸੰ ਘ ਨੂੰ ਉਦਾਰਚਿਤ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋ ਂ
ਪ੍ ਰਾਪਤ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਫੰ ਡ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
ਯੂਨਿਟ 100-3851 ਸ਼ੈ ਲ
ੱ ਰੋ ਡ, ਰਿਚਮੰ ਡ ਬੀਸੀ V6X 2W2
ਟੈ ਲੀਫ਼ੋ ਨ: 604 273 9778 ਫੈ ਕਸ: 604 273 9770
www.develop.bc.ca

ਹਰੇ ਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱ ਖਣ ਲੋ ੜਾਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱ ਧਰ ਉੱਤ�ੇ ਹੋ ਵੋ , ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਮੌ ਜੂਦ ਹਾਂ ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੀਸਾਇਕਲ ਕਰੋ ।

ਪਰਿਵਾਰਕ
ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ
ਹਮਾਇਤ

www.develop.bc.ca

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ
ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ :
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਪ੍ ਰੀ-ਸਕੂਲ ਤੋ ਂ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ
ਤੋ ਂ ਕੰ ਮ, ਅਤੇ ਘਰੇ ਲੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋ ਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਨਾਲ ਨਜਿੱ ਠਣ
ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ
ਵਿਲੱ ਖਣ ਲੋ ੜਾਂ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ
ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ - ਮੰ ਤਰਾਲਿਆਂ , ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ
ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂ ਝੀ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਧਾ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ,
ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੈ ਟੱ ਵਰਕਾਂ , ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰਥਰਨ
ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ
ਪ੍ਰ ਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ੜਨਾ
ਸਿਖਲਾਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈ ਸ਼ਨ,
ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਰਥਨ
ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਆਯੋ ਜਨ ਕਰਨਾ
ਸਮਾਜਕ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੀਡੀਏ ਦੀ
ਕਿਤਾਬਾਂ , ਲੇ ਖਾਂ ਅਤੇ ਵਿਡੀਓ ਦੀ
ਲਾਇਬਰੇ ਰੀ ਲਈ ਪਹੁ ੰ ਚ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਰਥਨ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਬਹੁ ਤ
ਸੰ ਵੇ ਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਚੁਣੌ ਤੀ
ਭਰੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੇ ਧ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਮਾਇਤ
ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਨਾਲ ਚੰ ਗਾ ਸਮਾਂ ਮਾਣਨ ਲਈ ਪਲ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦਾਨ
ਕਰਨ ਕੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਮੈ ਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ
ਦੀ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼
ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ।

ਆਵਾਜਾਈ
- ਏਂ ਜਲਾ ਐੱਸ. (Angela S.)

ਘਰੇ ਲੂ ਸਮਰਥਨ ਸੇ ਵਾਵਾਂ

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੈ ਟੱ ਵਰਕ

ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋ ੜ?
ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੇ ਖਭਾਲ

ਸ੍ਰੋ ਤ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ

ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 273 9778
ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ । ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ
ਫ਼ੈ ਸਲੇ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਦਾਨ
ਕਰੇ ਗੀ।

ਵਿਦਿਆ

ਵਿੱ ਤੀ ਯੋ ਜਨਾ ਸਹਾਇਤਾ

ਵਧੇ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱ ਥੇ ਜਾਓ
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