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ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ  
ਇਥੇ ਹਾਂ।

ਉਹ ਦਖੇਭਾਲ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਜਿਚੱ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਰਜਹਣ ਲਈ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ
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ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਚੱ,  
ਸਾਨੰੂ ਪਰਿਾਹ ਹ।ੈ
ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਜਰਟੀ ਵਿੋਂ, ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਲੇਮ ਹਲੈਥ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹ ੋ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਜਵਚੱ ਜਿਵਸੇ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਹ।ੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵਚੱ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:

• ਜਡਮੇਿਸ਼ੀਆ ਕਅੇਰ

• ਹਮੋ ਕਅੇਰ

• ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਰੇ

• ਜਡਗੱਣ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ

• ਹਸੌਜਪਸ ਕਅੇਰ 

• ਵਲੈਿੇਸ ਸਹਾਇਤਾ

• ਸੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਾਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਿਾਿਾਂਗੇ ਜਿਸ 
ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹ।ੈ

1-800-387-7127
www.acclaimhealth.ca
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ਜਿੱਿੀ ਦਖੇਭਾਲ
ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤ ੇਸਨੇਹੀ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡ ੇਪਰਰਵਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਆਪਣ ੇਘਰ ਰਵਚੱ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦ ੇਦਖੇਭਾਲ ਦ ੇਪੱਧਰ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤ ੇਇਸ ਰਵਚੱ ਸਾਥ, ਰਨੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਨਰਰਸੰਗ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।

ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਘਰ ਰਵਚੱ ਦਖੇਭਾਲ ਹ:ੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਫਡੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਕਅੇਰ ਲਈ 
ਆਪਣ ੇਰਵਕਲਪਾਂ ਨੂੰ  ਵਧੱ ਤੋਂ ਵਧੱ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹ ੋਅਤ ੇਘਰ ਦੀ ਸਰੁਰੱਖਆ 
ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਾਂਗੇ।

ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਲੱਖਣ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਦ ੇਅਨਸੁਾਰ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖੇਭਾਲ 
ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ  905-827-8800 ‘ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ

ਜਿੱਿੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਾਡ ੇਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ 
ਰਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਰਹਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਉਚੱਤਮ ਗਣੁਵਤੱਾ 
ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡ ੇਸਾਰ ੇਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ 
ਰਵਆਪਕ ਰਨਰਤੰਰ ਰਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਰਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਰਬਨਾਂ ਰਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦ ੇਰਨੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੁਈੱਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
ਐਕਲੇਮ ਹਲੈਥ ਹਾਲਟਨ ਦ ੇਉਨ੍ਾਂ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਰਵਚੱੋਂ ਇੱਕ ਹ ੈਜੋ ਸਰਕਾਰ 
ਦਆੁਰਾ ਫਡੰ ਪ੍ਾਪਤ ਰਨੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹਨ।

ਪ੍ਾਈਵਟੇ ਘਰਲੂੇ ਅਤ ੇਰਨੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇ7 ਰਦਨ 
ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ

ਹਮੋ ਕਅੇਰ
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ਹਮੋ ਿਰਜਸੰਗ
ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰਲੂੇ ਨਰਰਸੰਗ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਦ ੇਆ ਰਹ ੇਹਾ,ਂ 
ਅਤ ੇਸਾਨੂੰ  ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਰਵਚੱ ਰਮਸਾਲੀ ਦਖੇਭਾਲ ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਦੀ ਇਸ 
ਪਰਪੰਰਾ ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਖੱਣ ‘ਤ ੇਮਾਣ ਹ।ੈ

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਸੋਤਾਨਾ ਅਤ ੇ
ਰਗਆਨਵਾਨ ਨਰਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਮਹੁਈੱਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਚੱ 
ਗਣੁਵਤੱਾ ਵਾਲੀ ਦਖੇਭਾਲ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ 
ਪੂਰੀ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਰਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਰਬਨਾਂ ਰਕਸੇ ਕੀਮਤ 
ਦ ੇਹਮੋ ਨਰਰਸੰਗ ਮਹੁਈੱਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਐਕਲੇਮ ਹਲੈਥ ਹਾਲਟਨ 
ਦ ੇਉਨ੍ਾਂ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਰਵਚੱੋਂ ਇੱਕ ਹ ੈਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਫਡੰ ਪ੍ਾਪਤ ਰਨੱਜੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਰਵਚੱ ਪ੍ਾਈਵਟੇ ਨਰਰਸੰਗ ਰਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇ7 ਰਦਨ 
ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ

ਿਰਜਸੰਗ ਕਲੀਜਿਕ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡ ੇਕਲੀਰਨਕਾਂ ਰਵਚੱੋਂ ਇੱਕ ਰਵਚੱ ਦਖੇਭਾਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਸੋਤਾਨਾ ਅਤ ੇ
ਰਗਆਨਵਾਨ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ  ਰਮਲੋਗੇ।

ਕਲੀਰਨਕ ਉਨ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ ਰਜਨ੍ਾਂ ਨੂੰ  
ਨਰਸ ਦੀ ਮਹੁਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਉਹ ਰਫਰ ਵੀ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤ ੇ
ਤਦੰਰਸੁਤੀ ‘ਤ ੇਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਦ ੇਰਬਨਾਂ ਆਪਣ ੇਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 
ਦ ੇਯੋਗ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਜਾਂ IV ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ 
ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਹਰੋ ਰਕਸਮ ਦ ੇਨਰਰਸੰਗ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਾਰੀ ਕਲੀਰਨਕ ਨਰਰਸੰਗ, ਰਸਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦਆੁਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਰਬਨਾਂ 
ਰਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦ ੇਮਹੁਈੱਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਐਕਲੇਮ ਹਲੈਥ ਹਾਲਟਨ ਦ ੇ
ਉਨ੍ਾਂ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਰਵਚੱੋਂ ਇੱਕ ਹ ੈਜੋ ਕਲੀਰਨਕ ਨਰਰਸੰਗ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਯੋਗ ਹਨ।

ਕਲੀਰਨਕ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਐਕਲੇਮ ਹਲੈਥ ਨਰਰਸੰਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 
ਹਨ, ਅਤ ੇਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹਮੋ ਕਅੇਰ
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ਜਿਜਲਪਸ ਲਾਈਿਲਾਈਿ  
(Philips Lifeline)
ਰਫਰਲਪਸ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਨਾਲ - ਰਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦ ੇਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਦਦ 
ਨੂੰ  ਬੁਲਾਓ – ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦ।ੇ ਰਫਰਲਪਸ ਲਾਈਫਲਾਈਨ 
ਵਰਤਣ ਰਵਚੱ ਅਸਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਰਟ ਰਸਸਟਮ ਹ।ੈ

ਸਾਇਨ ਅਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਰੋ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
1-888-339-6599 ਤ ੇਫਨੋ ਕਰ।ੋ
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ਮੈਮੋਰੀ ਜਵਜ਼ਜਟਗੰ (Memory Visiting)
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦ ੇਨਕੁਸਾਨ ਦ ੇਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਰਵਚੱ ਦਸੋਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰਖੱਣਾ 
ਮਸ਼ੁਕਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਰਫਰ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹਨੁਰਾਂ ਨੂੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰਖੱਣ 
ਅਤ ੇਖੁਸ਼ ਮਰਹਸਸੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਜਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਸਾਡ ੇਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਮੋਰੀ ਰਵਜ਼ਰਟਗੰ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ  ਰਡਮੇਨਸ਼ੀਆ, ਸਟ੍ਕੋ ਜਾਂ 
ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦ ੇਰਵਕਾਰ ਦ ੇਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨਭੁਵ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਰਸਖਲਾਈ ਰਦਤੱੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਮਲੁਾਕਤਾਂ ਆਮ ਤਰੌ ‘ਤ ੇ1-2 ਘੰਰਟਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤ ੇਰਵਚੱ ਇੱਕ ਵਾਰ 
ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਡਮੇਿਸ਼ੀਆ ਅਡਲਟ ਡ ੇਪ੍ੋਗਰਾਮ 
ਰਡਮੇਨਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹ ੇਲੋਕ ਪ੍ਫੁਲੱਤ ਹੁਦੰ ੇਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਜੀਵਨ ਦ ੇਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 

ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ, ਅਤ ੇਸਤੁਤੰਰਤਾ ਨੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਨੱਘੇ, 
ਦਸੋਤਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦ ੇਨਾਲ, ਲੋਕ ਸਾਡ ੇਅਡਲਟ ਡ ੇਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ, ਰਜੰਨ੍ਾਂ ਨੂੰ  
“ਕਲੱਬ” ਵੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਰਵਚੱ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਦਖੇਭਾਲ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇਹਨ ਰਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤ ੇਮੜੁ 
ਸੰਗਰਿਤ ਹਣੋ ਲਈ ਕੁਝ ਦਸ਼ੋ ਮਕੁਤ ਸਮਾਂ ਰਦਦੰਾ ਹ।ੈ

ਸਥਾਨ 

• ਬਰਰਲੰਗਟਨ
ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ਨੀਵਾਰ
905-632-8168

• ਓਕਰਵਲ 
ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤ ੇਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮਾਂ  
905-847-9559

ਪ੍ਤੀ ਰਦਨ ਇੱਕ ਮਾਮਲੂੀ ਫੀਸ ਹ।ੈ ਫੀਸ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ

ਜਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਕਅੇਰ
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ਮੰਮੀ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਵਖੱ-ਵਖੱ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਬਾਰ ੇ
ਦਸੱਦ ੇਹਏੋ ਘਰ ਆਉਦਂੀ ਹ।ੈ ਜਦੋਂ ਉਹ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਤਾਂ 
ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ।

“
- ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਲਾ
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ਪ੍ਾਈਵਟੇ ਰਸੇਜਪਟ ਕਅੇਰ  
(Private Respite Care)
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਦਖੇਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ ੈਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਕਲਾਸ, ਇਵੈਂਟ ਰਵਚੱ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕ ੋਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਰਸਰਫ ਇੱਕ ਬ੍ੇਕ ਦਣੇ ਲਈ? ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤ ੇ
ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡ ੇਆਪਣ ੇਘਰ ਰਵਚੱ ਤੁਹਾਡ ੇਰਡਮੇਨਸ਼ੀਆ 
ਵਾਲੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟ ੇਤੋਂ ਰਾਤ ਭਰ ਅਤ ੇਕਈ ਰਦਨਾਂ ਤਕੱ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹਾਂ। ਕੀਮਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦ ੇਪੱਧਰ ਅਤ ੇਅਵਧੀ ਤ ੇਰਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ

ਜਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਕਅੇਰ

8
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ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਜਲਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ 
ਅਤ ੇਜਸੱਜਖਆ
ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ

ਸਾਡ ੇਕਅੇਰਰਗਵਰ ਐਜੂਕਸ਼ੇਨ ਕਆੋਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਉਤੱਰ ਦਣੇ, 
ਦਖੇਭਾਲ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦ ੇਸਝੁਾਅ ਦਣੇ ਅਤ ੇਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰਪੂ ਰਵਚੱ, 
ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫ਼ਨੋ ‘ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਵਸੱਵਖਆ ਸੈਸ਼ਨ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਰਸਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦ ੇਕਰੋਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਾਂ:

• ਰਡਮੇਨਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ ਰਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
• ਰਬਮਾਰੀ ਦ ੇਵਧੱਣ ਨਾਲ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
• ਆਪਣੀ ਦਖੇਭਾਲ ਰਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
• ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤਕੱ ਰਕਵੇਂ ਪਹੁਚੰ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਸਪੋਰਟ ਸਮੂਹ

ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝ ੇਕਰਨ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਚਣੁਤੌੀਆਂ ਦ ੇਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ 
ਅਤ ੇਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰੋ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ 
ਵਾਰਲਆਂ ਨਾਲ ਰਮਲੋ। ਸਰਮਆਂ ਅਤ ੇਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂਚੋ।

ਜਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਕਅੇਰ

ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਦ ੇਨਾਲ ਵਦਤੱ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾਂ 
ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤ ੇ
ਦਖੇਭਾਲ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦ ੇਰਪੂ ਵਵਚੱ ਆਪਣੀ 
ਭੂਵਮਕਾ ਵਵਚੱ ਇੰਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਸੀ।

- ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਲਾ

“
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ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਾਰਜਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਖੱਣਾ ਰਸਹਤਮੰਦ 
ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕਾਂ ਰਵਚੱੋਂ ਇੱਕ ਹ।ੈ

ਅਡਲਟ ਡ ੇਪ੍ੋਗਰਾਮ
ਅਰਜਹ ੇਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਸੋਤਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋ 
ਵਖੋੱ ਵਖੱਰੀਆਂ ਚਣੁਤੌੀਆਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਸਮਾਰਜਕ ਇਕਲੱਤਾ ਦ ੇਜੋਖਮ ਤ ੇਹਨ। 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਦੰਰਸੁਤੀ ਲਈ ਸਹਾਰ ੇਦਾ ਅਨਭੁਵ ਕਰਗੋੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਾਥ, 
ਰਦਲਚਸਪ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਅਤ ੇਹਰੋ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਦ ੇਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢਗੰ 
ਨਾਲ ਜੀਣ ਰਦਦੰਾ ਹ।ੈ

ਪਰਰਵਾਰਕ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਪਰਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਆੁਰਾ 
ਸਰੁਰੱਖਅਤ, ਦਸੋਤਾਨਾ ਅਤ ੇਮਨੋਰਜੰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦਰੌਾਨ, 
ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬ੍ੇਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਸਥਾਨ 

• ਬੌਂਡ (ਓਕਰਵਲ)
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 
905-337-8937

• ਪਾਲੇਰਮੋ (ਨੌਰਥ ਓਕਰਵਲ) 
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 
905-847-3394

• ਕਪੌਰਟਕ (ਰਮਸੀਸਾਗਾ) 
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 
905-812-8222

ਪ੍ਤੀ ਰਦਨ ਇੱਕ ਮਾਮਲੂੀ ਫੀਸ ਹ।ੈ ਫੀਸ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ

ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਰ ੇਅਤ ੇਦਖੇਭਾਲ
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ਿਰੈਂਡਲੀ ਜਵਜ਼ਜਟਗੰ (Friendly Visiting)
ਸਾਡ ੇਰਨੱਘੇ ਅਤ ੇਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਵਰਜ਼ਟਰ, ਵਡਰੇੀ ਉਮਰ 
ਦ ੇਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤ ੇਸਰੀਰਕ ਚਣੁਤੌੀਆਂ ਦ ੇਕਾਰਨ 
ਇਕਲੇੱ ਛਟੋੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਦਸੋਤੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਸੈਰਾਂ ਮਹੁਈੱਆ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ਰਨਯਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤ ੇਦਸੋਤਾਨਾ ਰਵਜ਼ਟਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਇਕਲੇੱ ਰਰਹਣ ਨੂੰ  ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਅਤ ੇਘੱਟ ਇਕਲੱਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਟਲੈੀ-ਟਚੱ
ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਸੋਤਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਰੁਰੱਖਆ ਜਾਂ ਭਰਸੋਾ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਡਰੇੀ 
ਉਮਰ ਦ ੇਇਕਲੇੱ ਬਾਲਗ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ  ਭਰਸੋੇਮੰਦ ਟਲੈੀਫਨੋ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਨਯਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਆੁਰਾ ਕਾਲ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਆਰਟ ਇਿ ਦ ਹਾਉਸ (Art in 
the House)
ਚਣੁ ੇਹਏੋ ਹਾਲਟਨ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਹਾਊਰਸੰਗ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ੇਨ ਅਤ ੇਸਰਹਕਾਰੀ 
ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਵਚੱ ਰਰਹਣ ਵਾਲੇ ਵਡਰੇੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗ, ਪਤਝੜ, ਸਰਦੀ 
ਅਤ ੇਬਸੰਤ ਰਵਚੱ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਫੁਤ, ਡਰਪੌ-ਇਨ ਆਰਟ 
ਅਤ ੇਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਰ ੇਅਤ ੇਦਖੇਭਾਲ

ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰਵੱਖਆ ਕਬੰਲ ਵਰਗਾ ਹ।ੈ ਮੇਰ ੇ
ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਜਨ੍ਾਂ ਕਲੋ ਵਬਲਕੁਲ ਕਈੋ ਨਹੀਂ 
ਹ,ੈ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹ।ੈ

- ਟਲੈੀ-ਟਚੱ ਕਲਾਇੰਟ

“
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ਹਸੌਜਪਸ ਅਤ ੇਸੋਗ

ਹਸੌਜਪਸ ਕਅੇਰ
ਜੀਵਨ ਨੂੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇ
ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਮਾਰਜਕ ਅਤ ੇਅਰਧਆਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ।

ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਅਤ ੇਉਚੱ ਹਨੁਰਮੰਦ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ 
ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਤ ੇ- ਹਰ ਕਦਮ ਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਣੁਾਂਗੇ, 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਖਤ ਰਮਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਤ ੇ
ਤੁਹਾਡ ੇਪਰਰਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਧਨ ਸਾਂਝ ੇਕਰਾਂਗੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਬਦਲਣ ਦ ੇਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਵਾਧੂ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ।

12
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ਹਸੌਜਪਸ ਅਤ ੇਸੋਗ

ਵਲੈਿੇਸ ਸਹਾਇਤਾ
ਆਪਣ ੇਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਾ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਲੈਨੇਸ 
ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਦਰਦ, ਤਣਾਅ ਅਤ ੇਰਚੰਤਾ ਨੂੰ  ਘਟਾਉਦਂ ੇਹਏੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ 
ਤਦੰਰਸੁਤੀ ਨੂੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵਚੱ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੂਰਕ ਇਲਾਜਾਂ ਰਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਥੇਰਾਰਪਊਰਟਕ ਟਚੱ® (Therapeutic Touch®)
• ਰਮਊਰਜ਼ਕ ਥੈਰਪੇੀ
• ਰਕੇੀ (Reiki)
• ਹਥੱਾਂ ਅਤ ੇਬਾਹਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ

ਜੀਵਨ ਨੂੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਬਮਾਰੀਆਂ, ਰਡਮੇਨਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, 
ਜਾਂ ਉਚੱ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਦਖੇਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ।

ਸੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦ ੇਹਾਂ ਰਕ ਦੁਖੱ ਅਤ ੇਰਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ  ਗਆੁਉਣ ਦਾ ਅਨਭੁਵ 
ਕਰਨਾ ਰਕਨੰਾ ਮਸ਼ੁਕਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਸੋਗ ਲਈ ਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦ ੇਨਕੁਸਾਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇਕਲੇੱ 
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਸਾਡ ੇਰਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਵਲੰਟੀਅਰ 
ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਖੱ ਨਾਲ ਨਰਜੱਿਣ ਅਤ ੇਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਰਵਚੱ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਹਰੋ ਆਪਸੀ ਤਰੌ ਤ ੇ
ਸਰੁਵਧਾਜਨਕ ਸਥਾਨ ਤ ੇਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਪਾਉਜ਼ਲ/ਪਾਰਟਨਰ ਲੌਸ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁਪੱ 

ਉਨ੍ਾਂ ਹਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਮਲੋ ਰਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਰਕਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ  ਗਆੁ ਰਦਤੱਾ 
ਹ ੈਅਤ ੇਸਾਡ ੇਸੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਹੂਾਂ ਰਵਚੱ ਆਪਣਾ ਅਨਭੁਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰ।ੋ 
ਹਾਲਟਨ ਰਵਚੱ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਹੂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਸਰਮਆਂ ਅਤ ੇ
ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂਚੋ।
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ਹਮੋ ਸਪੋਰਟ ਕਸਰਤ ਪ੍ੋਗਰਾਮ
ਘਰ ਰਵਚੱ 12 ਹਫਰਤਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਾਂ ਵਡਰੇੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ 
ਲਈ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਰਦਦੰਾ ਹ ੈਜੋ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਕਸਰਤ ਕਲਾਸਾਂ ਰਵਚੱ 
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦ।ੇ

ਵਡਰੇੀ ਉਮਰ ਦ ੇਅਰਜਹ ੇਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰਜਹੜ ੇ
ਘਰ ਰਵਚੱ ਕਸਰਤ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਸੰਤੁਲਨ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤ ੇ
ਸਰਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰਵਚੱ ਸਧੁਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹਨ।

ਕਜਮਊਜਿਟੀ ਕਸਰਤ ਕਲਾਸਾਂ
ਸਾਰ ੇਹਲਟਨ ਰਵਚੱ ਖਾਸ ਤਰੌ ਤ ੇਵਡਰੇੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਰਤਆਰ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਫੁਤ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਕਸਰਤ ਕਲਾਸਾਂ।

ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤ ੇਸਰਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰਵਚੱ ਸਧੁਾਰ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇ
ਰਡਗੱਣ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨੂੰ  ਘਟਾਓ।

ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਫਮਾਰਕ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਵਲੈਨੇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਦੇਾਰੀ ਰਵਚੱ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਇਨ ਅਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਰੋ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ 
ਕਰਕ ੇਲਾਈਫਮਾਰਕ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਵਲੈਨੇਸ ਨਾਲ 1-877-696-1620 ਤ ੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ

ਜਿਗੱਣ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ

“ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦ ੇਵਲੰਟੀਅਰ ਨੰੂ 
ਵਪਆਰ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤ ੇਉਹ ਮੇਰੀ 
ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਵਚੱ ਬਹਤੁ ਫਰਕ 
ਵਲਆਉਦਂੀ ਹ।ੈ

- ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਲਾ
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ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋੋ
ਵਕਸੇ ਦ ੇਜੀਵਨ ਵਵਚੱ ਫਰਕ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ!

ਸਾਡ ੇਕਲੋ ਲਗਭਗ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਡੀਊਲ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਲੰਟੀਅਰ 
ਮੌਕ ੇਹਨ। 

ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਉਪਲਬਧ ਅਹਰੁਦਆਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:

 www.acclaimhealth.ca/volunteer 

 volunteering@acclaimhealth.ca

 1-800-387-7127 ਐਕਸਟਨੇਸ਼ਨ 2329

 905-827-8800 ਐਕਸਟਨੇਸ਼ਨ 2329 

15

ਸਾਿ ੇਨਾਲ ਿਲੰਟੀਅਰ ਕਰੋ

15



16 HS 01/21

ਦਆੁਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਾਪਤ

ਕੁਝ ਰਹਸੱਾ ਇੰਨ੍ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਫਡੰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ:

@acclaimhealth

2370 Speers Rd 
Oakville, ON 
L6L 5M2

(905) 827-8800 
1-800-387-7127 
ਫਕੈਸ: (905) 827-3390

www.acclaimhealth.ca

ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰਵਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਨੰਬਰ 
#11928 4602 RR0001

ਐਕਲੇਮ ਹਲੈਥ ਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਪ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਰਦਸ਼ੇਾਂ ਦ ੇਅਨਸੁਾਰ ਰਮਸੀਸਾਗਾ 
ਹਾਲਟਨ ਲੋਕਲ ਹਲੈਥ ਇੰਟੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ (MH LHIN/ ਸੈਂਟਰਲ ਰੀਜਨ) 
ਅਤ ੇਹਰੈਮਲਟਨ ਰਨਆਗਰਾ ਹਲੈਡੀਮੈਂਡ ਬ੍ੈਂਟ ਲੋਕਲ ਹਲੈਥ ਇੰਟੀਗ੍ੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ 
(HNHB LHIN/ਵਸੈਟ ਰੀਜਨ) ਦ ੇਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਨਰਰਸੰਗ ਅਤ ੇ
ਰਨੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਹੁਈੱਆ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤ ੇਗਏ ਰਵਚਾਰ ਐਕਲੇਮ 
ਹਲੈਥ ਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਜ਼ਰਰੂੀ ਤਰੌ ਤ ੇMH LHIN (ਸੈਂਟਰਲ ਰੀਜਨ), HNHB LHIN 
(ਵਸੈਟ ਰੀਜਨ) ਜਾਂ ਓਨਟਰੈਰਓ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਰਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਦਂ।ੇ


