ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ
ਇਥੇ ਹਾਂ।
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ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ,
ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਲੇ ਮ ਹੈਲਥ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਕੇਅਰ
• ਹੋਮ ਕੇਅਰ
• ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਰੇ
• ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
• ਹੌਸਪਿਸ ਕੇਅਰ
• ਵੈਲਨੇਸ ਸਹਾਇਤਾ
• ਸੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ
ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ।

1-800-387-7127
www.acclaimhealth.ca
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ਨਿੱ ਜੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਥ, ਨਿੱ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਅਰ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਾਂਗੇ।
ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱ ਖਣ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ
ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ 905-827-8800 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਨਿੱ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ੱ
ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਤਮ
ਗੁਣਵੱਤਾ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ
ਵਿਆਪਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਿੱ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਕਲੇ ਮ ਹੈਲਥ ਹਾਲਟਨ ਦੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਨਿੱ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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ਹੋਮ ਨਰਸਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਨਰਸਿੰਗ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇਸ
ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ
ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਰਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਚੱ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ
ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ
ਦੇ ਹੋਮ ਨਰਸਿੰਗ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਲੇ ਮ ਹੈਲਥ ਹਾਲਟਨ
ਦੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱ ਜੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਨਰਸਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ
ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਗੇ।
ਕਲੀਨਿਕ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ
ਨਰਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ
ਦੇ ਯੋਗ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ IV ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ
ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਸਾਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਰਸਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ
ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਕਲੇ ਮ ਹੈਲਥ ਹਾਲਟਨ ਦੇ
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕਲੀਨਿਕ ਨਰਸਿੰਗ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹਨ।
ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਕਲੇ ਮ ਹੈਲਥ ਨਰਸਿੰਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ
ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
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ਫਿਲਿਪਸ ਲਾਈਫਲਾਈਨ
(Philips Lifeline)
ਫਿਲਿਪਸ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਨਾਲ - ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਦਦ
ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ – ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਿਪਸ ਲਾਈਫਲਾਈਨ
ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।
ਸਾਇਨ ਅਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
1-888-339-6599 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
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ਮੈਮੋਰੀ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ (Memory Visiting)
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ
ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਵਾਲੰ ਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ, ਸਟ੍ ਕ
ਰੋ ਜਾਂ
ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਅਡਲਟ ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋ ਕ ਪ੍ਰਫਲ
ੱੁ ਤ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਤਤੰ ਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱ ਘੇ,
ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋ ਕ ਸਾਡੇ ਅਡਲਟ ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
“ਕਲੱ ਬ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ
ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨ
•

ਬਰਲਿੰ ਗਟਨ
ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ਨੀਵਾਰ
905-632-8168

•

ਓਕਵਿਲ
ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮਾਂ
905-847-9559

ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਫੀਸ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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“

ਮੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ
ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਆਉਦੀ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
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ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਸਪਿਟ ਕੇਅਰ
(Private Respite Care)
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ, ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣ ਲਈ? ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ
ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਭਰ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ। ਕੀਮਤ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ
ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ
ੱ ਦੇਣ,
ਸਾਡੇ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਐਜੂਕਸ਼
ੇ ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ,
ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
•
•
•
•

ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁਚ
ੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਸਪੋਰਟ ਸਮੂਹ
ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝ ੇ ਕਰਨ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ । ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂਚੋ।

“

ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾਂ
ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ
ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਸੀ।
- ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
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ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ
ਬੁਢਾਪੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਅਡਲਟ ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਅਜਿਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋ
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ,
ਦਿਲਚਸਪ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ
ਸੁਰਖਿ
ੱ ਅਤ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰਜ
ੰ ਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਅਨੰ ਦ ਲੈ ਣ ਦੌਰਾਨ,
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨ
•

ਬੌਂਡ (ਓਕਵਿਲ)
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
905-337-8937

•

ਪਾਲੇ ਰਮੋ (ਨੌਰਥ ਓਕਵਿਲ)
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
905-847-3394

•

ਕੌਪਟਿਕ (ਮਿਸੀਸਾਗਾ)
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
905-812-8222

ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਫੀਸ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ

ਫਰੈਂਡਲੀ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ (Friendly Visiting)
ਸਾਡੇ ਨਿੱ ਘੇ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ
ਦੇ ਅਲੱ ਗ-ਥਲੱ ਗ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਚੁਣਤ
ੌ ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਕੱਲੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਦੋਸਤੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੈਰਾਂ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਇਕੱਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਲੀ-ਟੱਚ
ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਡੇਰੀ
ਉਮਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਲਗ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਟ ਇਨ ਦ ਹਾਉਸ (Art in
the House)
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਲਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰਸ਼
ੇ ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ
ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ, ਪਤਝੜ, ਸਰਦੀ
ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫਤ, ਡਰੌਪ-ਇਨ ਆਰਟ
ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

“

ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ ਕੰਬਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ
ਵਰਗੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ।
- ਟੈਲੀ-ਟੱਚ ਕਲਾਇੰਟ
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ਹੌਸਪਿਸ ਕੇਅਰ
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ।
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਉਚੱ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਲੰ ਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ
ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ - ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਧਨ ਸਾਂਝ ੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ।
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ਵੈਲਨੇਸ ਸਹਾਇਤਾ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਨੇਸ
ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਦਰਦ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦੇਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂਰਕ ਇਲਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਥੇਰਾਪਿਊਟਿਕ ਟੱਚ® (Therapeutic Touch®)
• ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰਪ
ੇ ੀ
• ਰੇਕੀ (Reiki)
• ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ,
ਜਾਂ ਉਚੱ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਉਪਲਬਧ।

ਸੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਖ
ੱ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਗ ਲਈ ਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਲੰ ਟੀਅਰ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਖ
ੱ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱ ਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪਾਉਜ਼ਲ/ਪਾਰਟਨਰ ਲੌ ਸ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁਪ
ੱ
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।
ਹਾਲਟਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ
ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂਚੋ।
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ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਕਸਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਘਰ ਵਿੱਚ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ
ਲਈ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਸਰਤ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਸੰਤੁਲਨ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਸਰਤ ਕਲਾਸਾਂ
ਸਾਰੇ ਹਲਟਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਫਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਸਰਤ ਕਲਾਸਾਂ।
ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ, ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ
ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।
ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਫਮਾਰਕ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਵੈਲਨੇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਦ
ੇ ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਇਨ ਅਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਲਾਈਫਮਾਰਕ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਵੈਲਨੇਸ ਨਾਲ 1-877-696-1620 ਤੇ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

“

ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਨੂੰ
ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ
ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ
ਂ ਹੈ।
ਲਿਆਉਦੀ
- ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
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ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਕਰੋ

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ!
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਡੀਊਲ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਲੰ ਟੀਅਰ
ਮੌਕੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ:
www.acclaimhealth.ca/volunteer
volunteering@acclaimhealth.ca
1-800-387-7127 ਐਕਸਟੇਨਸ਼ਨ 2329
905-827-8800 ਐਕਸਟੇਨਸ਼ਨ 2329
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ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰ ਬਰ
#11928 4602 RR0001

@acclaimhealth

www.acclaimhealth.ca
(905) 827-8800
1-800-387-7127
ਫੈਕਸ: (905) 827-3390

2370 Speers Rd
Oakville, ON
L6L 5M2

ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਐਕਲੇ ਮ ਹੈਲਥ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ
ਹਾਲਟਨ ਲੋ ਕਲ ਹੈਲਥ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ (MH LHIN/ ਸੈਂਟਰਲ ਰੀਜਨ)
ਅਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਨਿਆਗਰਾ ਹੈਲਡੀਮੈਂਡ ਬ੍ਰੈਂਟ ਲੋ ਕਲ ਹੈਲਥ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ
(HNHB LHIN/ਵੈਸਟ ਰੀਜਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ
ਨਿੱ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਐਕਲੇ ਮ
ਹੈਲਥ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ MH LHIN (ਸੈਂਟਰਲ ਰੀਜਨ), HNHB LHIN
(ਵੈਸਟ ਰੀਜਨ) ਜਾਂ ਓਨਟੈਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉ ਂਦੇ।
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