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ਐਕਸੈਰਸਰਿਲਟੀ ਲੈ ਰਿਲੇ ਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਾ)
ਰਮਰਨਸਟਿ ਦਾ ਸੰ ਦੇਸ਼
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 7,000 ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਅਨ੍ਾਂ ਦਾ ਧੰ ਨ੍ਵਾਦ ਕਰਨ੍ਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹਾਂ ਬ੍ਿਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੇ ਪ੍ਿਸਤਾਬ੍ਵਤ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਰਾਰੇ ਸਾਡੇ
ਹਾਲੀਆ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ੍ ਆਪ੍ਣੀ ਇਨ੍ਪ੍ਿ ਅਤੇ ਫੀਡਰੈਕ ਪ੍ਿਦਾਨ੍ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੰ ਯਕਤ ਰਾਸ਼ਿਰ ਦੇ ਬ੍ਸਧਾਂਤ 'ਸਾਡੇ ਰਾਰੇ
ਕਝ ਨ੍ਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਗੈਰ ਕਝ ਨ੍ਹੀਂ,' (‘nothing about us, without us’) ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਿਨ੍ਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ।
ਰਹਤ ਲੰਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਅਪ੍ਾਹਿ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਬ੍ਣਆ ਹੈ ਿੋ ਰੇਅਸਰ ਨ੍ੀਤੀਆਂ ਦਆਰਾ ਅਸੰ ਤਸ਼ਿ ਮਬ੍ਹਸਸ ਕਰਦੇ ਹਨ੍ ਬ੍ਕਉਂਬ੍ਕ ਉਹਨ੍ਾਂ
ਨ੍ੰ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਨ੍ੰ ਬ੍ਧਆਨ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਬ੍ਵਕਸਤ ਨ੍ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬ੍ਗਆ ਸੀ। ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ੍, ਮੈਨ੍ੰ ਪ੍ਿਾਂਤ ਬ੍ਵਿੱ ਚ 10
ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਮੀਬ੍ਿੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਰਚਅਲ ਿਾਉਨ੍ਹਾਲ ਬ੍ਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦਾ ਸਭਾਗ ਬ੍ਮਬ੍ਲਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਬ੍ਚੰ ਤਾ ਿੋ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਮੀਬ੍ਿੰ ਗਾਂ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸਣੀ, ਉਹ ਸੀ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਰਾਰੇ ਕੇਵਲ ਿਾਗਰਕ ਕਰਨ੍ ਅਤੇ ਿਾਗਰਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਿਾਣਾ
ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬ੍ਭਆਚਾਰ ਨ੍ੰ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ੍ਾ ਬ੍ਿਿੱ ਥੇ ਰਕਾਵਿਾਂ ਨ੍ੰ ਦਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਬ੍ਰਆ
ਮਬ੍ਹਸਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਕਸੀ ਵੀ ਪ੍ਿਕਾਰ ਦੀ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾ ਦੇ ਨ੍ਾਲ 926,000 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਅਨ੍ ਹਨ੍ - ਆਰਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 25% (2017) ਨ੍ੰ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਏ। ਬ੍ਿਵੇਂ-ਬ੍ਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਰਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਅਪ੍ਾਹਿ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਬ੍ਗਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਦੀ
ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਬ੍ਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨ੍ਾ ਹੈ, ਿੋ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਨ੍ੰ ਬ੍ਵਕਬ੍ਸਤ ਕਰਨ੍ ਦੀ
ਜ਼ਰਰਤ ਨ੍ੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਿਸਤਾਵਨ੍ਾ ਲਈ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨ੍ੰ ਬ੍ਤਆਰ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਦਆਰਾ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰ ਪ੍ਿੱ ਿ ਰੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਨ੍ੰ ਰਣਾਉਣ ਬ੍ਵਚ ਅਨ੍ਮੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ
ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤੇ ਐਕਸੈਬ੍ਸਰਲ ਕੈਨ੍ੇਡਾ ਐਕਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਾਰਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬ੍ਰਆਂ ਦਾ ਧੰ ਨ੍ਵਾਦ ਕਰਨ੍ਾ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹਾਂ ਬ੍ਿਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਵਚਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਪ੍ਿ ਪ੍ਿਦਾਨ੍
ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬ੍ਿਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
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ਭਾਗ 1 - ਭਰਮਕਾ
ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨ੍ਵੇਂ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਨ੍ੰ ਬ੍ਵਕਸਤ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਵਚਨ੍ਰਿੱ ਧ ਹੈ ਿੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਕਾਵਿਾਂ ਨ੍ੰ
ਪ੍ਛਾਣਨ੍, ਹਿਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ ਿੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਬ੍ਰਆਂ ਦੇ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਰਕਾਵਿ ਪ੍ਾਂਦੇ ਹਨ੍।
ਪ੍ਿਸਤਾਬ੍ਵਤ ਬ੍ਵਧਾਨ੍ਾਂ ਦੇ ਬ੍ਵਕਾਸ ਰਾਰੇ ਸਰਾ ਪ੍ਿੱ ਧਰੀ ਿਨ੍ਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 16 ਸਤੰ ਰਰ ਤੋਂ 29 ਨ੍ਵੰ ਰਰ, 2019 ਬ੍ਵਚਕਾਰ ਹੋਏ।
ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਲਈ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨ੍ੇ ਇਹਨ੍ਾਂ ਿਨ੍ਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਬ੍ਰਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੋਂ ਕੰ ਮ
ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਪ੍ਾਹਿ ਬ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਬ੍ਧਕਾਰਾਂ ਰਾਰੇ ਸੰ ਯਕਤ ਰਾਸ਼ਿਰ ਦੀ ਮਬ੍ਰਆਦਾ (ਯਐਨ੍ਸੀਆਰਪ੍ੀਡੀ) ਅਤੇ ਮਲ-ਬ੍ਨ੍ਵਾਸੀ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਬ੍ਧਕਾਰਾਂ ਰਾਰੇ ਸੰ ਯਕਤ ਰਾਸ਼ਿਰ ਦੇ ਐਲਾਨ੍ਨ੍ਾਮੇ ਦੇ ਬ੍ਸਧਾਂਤ (ਯਐਨ੍ਡੀਆਰਆਈਪ੍ੀ) ਦੇ ਬ੍ਸਧਾਂਤਾਂ ਦਆਰਾ ਸਬ੍ਚਤ ਇਕ ਬ੍ਵਧਾਇਕ
ਨ੍ਮਨ੍ੇ ਦਾ ਪ੍ਿਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਸੈਬ੍ਸਰਲ ਕੈਨ੍ੇਡਾ ਐਕਿ (ਏਸੀਏ) ਦਾ ਅਨ੍ਪ੍ਾਲਨ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰੇਮਵਰਕ
ਸ਼ਮਲੀਅਤ, ਅਨ੍ਕਲਤਾ, ਬ੍ਵਬ੍ਭੰ ਨ੍ਤਾ, ਸਬ੍ਹਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਬ੍ਨ੍ਰਣੇ ਦੇ ਬ੍ਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਨ੍ੰ ਪ੍ਛਾਣਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਿਸਤਾਬ੍ਵਤ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍, ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਵਕਾਸ, ਅਮਲ ਕਰਨ੍ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਾਹਿ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ
ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱ ਲ ਬ੍ਧਆਨ੍ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨ੍ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ੍ ਬ੍ਿਵੇਂ ਸਰਬ੍ਵਸ ਬ੍ਡਲੀਵਰੀ,
ਬ੍ਸਿੱ ਬ੍ਖਆ, ਰਜ਼ਗਾਰ, ਬ੍ਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਨ੍ਰਬ੍ਮਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਿਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਿੋਤਸਾਹਨ੍, ਪ੍ਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ੍
ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ੍ਾਂ ਦੇ ਢਕਵੇਂ ਬ੍ਮਸ਼ਰਣ 'ਤੇ ਬ੍ਨ੍ਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਨ੍ਾਗਬ੍ਰਕਾਂ ਨ੍ੰ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍, ਬ੍ਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ੍ ਦੇ ਢਾਂਬ੍ਚਆਂ ਨ੍ੰ ਇਹ ਸਬ੍ਨ੍ਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਬ੍ਕ ਉਹ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨ੍ੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ
ਪ੍ਿਸਤਾਬ੍ਵਤ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਖੇਤਰ ਰਾਰੇ ਬ੍ਿਿੱ ਪ੍ਣੀ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਬ੍ਕਹਾ ਬ੍ਗਆ ਸੀ।
ਇਹ ਬ੍ਰਪ੍ੋਰਿ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਮੀਬ੍ਿੰ ਗਾਂ, ਸਤੰ ਤਰ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਗਿੱ ਲਰਾਤਾਂ, ਇਿੱ ਕ ਵਰਚਅਲ ਿਾਉਨ੍ਹਾਲ, ਔਨ੍ਲਾਈਨ੍ ਪ੍ਿਸ਼ਨ੍ਾਵਲੀ, ਫੋਨ੍ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ
ਈ-ਮੇਲਾਂ ਦਆਰਾ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਡਰੈਕ ਦਾ ਸਾਰ ਬ੍ਦੰ ਦੀ ਹੈ।
ਔਨ੍ਲਾਈਨ੍ ਪ੍ਿਸ਼ਨ੍ਾਵਲੀ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਪ੍ੀ ਅੰ ਬ੍ਤਕਾ 1 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨ੍ਿੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਗ 2 - ਰਿਿਰਟਸ਼ ਕੋਲੰਿੀਆ ਨਾਲ ਿੜਨਾ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਅਨ੍ਾਂ ਨ੍ੇ ਅਪ੍ਣੇ ਬ੍ਵਚਾਰਾਂ, ਬ੍ਨ੍ਿੱਿੀ ਤਜ਼ਰਬ੍ਰਆਂ, ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਨ੍ਾਲ ਬ੍ਿਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਹੰ ਚ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਕਾਵਿਾਂ ਨ੍ੰ ਨ੍ੇਵੀਗੇਿ ਕਰਨ੍ਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਬ੍ਰਵਾਰਕ
ਮੈਂਰਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨ੍ੇ ਇਿੱ ਕ ਬ੍ਰਹਤਰ ਰੀ.ਸੀ. ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਵਚਾਰ ਅਤੇ ਯੋਿਨ੍ਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਫੀਡਰੈਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਿਾਂਤ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਆਈ। ਕਿੱ ਲ ਬ੍ਮਲਾ ਕੇ, 16 ਸਤੰ ਰਰ ਤੋਂ 29 ਨ੍ਵੰ ਰਰ, 2019 ਦੇ ਬ੍ਵਚਕਾਰ ਐਕਸੈਬ੍ਸਬ੍ਰਲਿੀ ਥਰ
ਲੈ ਬ੍ਿਸਲੇ ਸ਼ਨ੍ (Accessibility through Legislation) ਵੈਰਸਾਈਿ 'ਤੇ 23,700 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਬ੍ਵਬ੍ਜ਼ਿਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ੍।

3

ਸੰ ਖੇਪ ਰਿਪੋਿਟ

ਐਕਸੈਰਸਰਿਲਟੀ ਲੈ ਰਿਲੇ ਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਾ)
•

ਬ੍ਪ੍ਿੰ ਸ ਿੌਰਿ, ਫੋਰਿ ਸੇਂਿ ਿੌਨ੍, ਿੈਰੇਸ, ਕਾਮਲਪ੍ਸ, ਪ੍ੈਂਬ੍ਿਕਿਨ੍, ਨ੍ੈਲਸਨ੍, ਕੋਮੌਕਸ, ਸਰੀ, ਵੈਨ੍ਕਵਰ ਅਤੇ ਬ੍ਵਕਿੋਰੀਆ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਹੋਈਆਂ
10 ਖੇਤਰੀ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਮੀਬ੍ਿੰ ਗਾਂ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 500 ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

•

6,352 ਬ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਨ੍ੇ ਔਨ੍ਲਾਈਨ੍ ਪ੍ਿਸ਼ਨ੍ਾਵਲੀ ਨ੍ੰ ਭਬ੍ਰਆ ਬ੍ਿਸ ਬ੍ਵਿੱ ਚੋਂ 3,776 ਨ੍ੇ ਕੋਈ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ

•

ਵਰਚਅਲ ਿਾਉਨ੍ ਹਾਲ ਬ੍ਵਿੱ ਚ 57 ਬ੍ਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ

•

765 ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਏਐਸਐਲ ਵੀਡੀਓ ਬ੍ਿਿੱ ਪ੍ਣੀਆਂ ਨ੍ੰ engageaccessibility@gov.bc.ca ਨ੍ੰ ਭੇਬ੍ਿਆ ਬ੍ਗਆ ਸੀ

•

37 ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਿੋਲ-ਫਿੀ ਿੈਲੀਫੋਨ੍ ਨ੍ੰਰਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ

•

ਪ੍ਰੇ ਸਰੇ ਬ੍ਵਚ 75 ਸਤੰ ਤਰ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਗਿੱ ਲਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ੍ ਕੀਤਾ ਬ੍ਗਆ ਸੀ

ਐਕਸੈਬ੍ਸਬ੍ਰਲਿੀ ਲੈ ਬ੍ਿਲੇ ਸ਼ਨ੍ ਕਨ੍ਸਲਿੇਸ਼ਨ੍ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਿੀ (ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਰਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਿੀ)
ਂ ਪ੍ਾਵਰਿੀ ਬ੍ਰਡਕਸ਼ਨ੍ ਨ੍ੇ ਐਕਸੈਬ੍ਸਬ੍ਰਲਿੀ ਲੈ ਬ੍ਿਲੇ ਸ਼ਨ੍
ਇਸ ਕੰ ਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ੍ ਕਰਨ੍ ਲਈ, ਬ੍ਮਬ੍ਨ੍ਸਿਰੀ ਔਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਬ੍ਡਵੈਲਪ੍ਮੈਂਿ ਐਡ

ਕਨ੍ਸਲਿੇਸ਼ਨ੍ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਿੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮੰ ਗੀ। ਇਹ 14 ਮੈਂਰਰੀ ਕਮੇਿੀ ਰੈਰੀਅਰ ਫਿੀ ਰੀ.ਸੀ. (Barrier Free B.C.), ਰੀ.ਸੀ. ਦੇ
ਪ੍ਿਤੀਬ੍ਨ੍ਧੀਆਂ ਨ੍ਾਲ ਰਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਰਓਬ੍ਰਿਨ੍ਲ ਨ੍ੈਿੱਿਵਰਕ ਔਨ੍ ਬ੍ਡਸਅਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀ ਸੋਸਾਇਿੀ, ਰੀ.ਸੀ. (Aboriginal Network on
Disability Society, B.C.) ਚੈਂਰਰ ਔਫ਼ ਕੌ ਮਰਸ, ਰੀ.ਸੀ. (Chamber of Commerce, B.C.) ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ੍ ਔਫ਼ ਲੇ ਰਰ, ਰੀ.ਸੀ. (Federation
of Labour, B.C.) ਨ੍ੇਬ੍ਿਵ ਵਮੈਨ੍ਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ੍, ਕੈਨ੍ੇਡੀਅਨ੍ ਮੈਂਿਲ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ੍ - ਰੀ.ਸੀ. (Native Women’s Association,
ਂ ਐਡਲਿਸ (Chapter,
Canadian Mental Health Association – B.C.) ਚੈਪ੍ਿਰ, ਕਬ੍ਮਊਨ੍ੀਕੇਸ਼ਨ੍ ਅਬ੍ਸਸਿੈਂਸ ਫੌਰ ਯਥ ਐਡ
Communication Assistance for Youth and Adults), ਕਾਊਂਸਲ ਔਫ਼ ਸੀਨ੍ੀਅਰ ਬ੍ਸਬ੍ਿਜ਼ਨ੍ਜ਼ ਔਰਗਨ੍ਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ੍ਜ਼ ਔਫ਼ ਰੀ.ਸੀ. (Council
ਂ ਔਫ਼ ਰੀ.ਸੀ. (Disability Alliance of B.C.), ਗਿੇਿਰ ਵੈਨ੍ਕਵਰ
of Senior Citizens’ Organizations of B.C.), ਬ੍ਡਸਅਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀ ਅਲਾਏਸ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ੍ ਔਫ਼ ਦ ਡੈਫ (Greater Vancouver Association of the Deaf), ਇਨ੍ਕਲਜ਼ਨ੍ ਰੀ.ਸੀ. (Inclusion BC), ਪ੍ਿੈਜ਼ੀਡੈਂਿਸ ਗਰਿੱ ਪ੍
(Presidents Group), ਬ੍ਰਕ ਹੈਨ੍ਸਨ੍ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ੍ (Rick Hansen Foundation), ਸਪ੍ਾਈਨ੍ਲ ਕੌ ਰਡ ਇੰ ਿਰੀ ਰੀ.ਸੀ. (Spinal Cord Injury
B.C.), ਯਨ੍ੀਅਨ੍ ਔਫ਼ ਰੀ.ਸੀ. ਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਬ੍ਸਪ੍ੈਲਿੀਜ਼ (Union of B.C. Municipalities)। ਕਮੇਿੀ ਨ੍ੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਦੌਰਾਨ੍
ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ੍ ਪ੍ਿਦਾਨ੍ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨ੍ੇ ਇਹ ਸਬ੍ਨ੍ਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਸਲਾਹ ਬ੍ਦਿੱ ਤੀ ਬ੍ਕ ਇਸ
ਪ੍ਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਦੌਰਾਨ੍ ਬ੍ਿੰ ਨ੍ੇ ਵਿੱ ਧ ਸੰ ਭਵ ਹੋਣ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਅਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।

ਭਾਗ 3 - ਮੁੱ ਖ ਰਵਸ਼ੇ
ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਬ੍ਕਉਂ ਹੈ
ਰਕਾਵਿਾਂ ਨ੍ੰ ਤੋੜਨ੍ਾ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ੍, ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਕਾਵਿਾਂ ਰਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬ੍ਿਨ੍ਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੇ ਹਰ ਬ੍ਦਨ੍ ਸਾਹਮਣਾ
ਕੀਤਾ ਬ੍ਿਸ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ, ਬ੍ਵਹਾਰਕ, ਬ੍ਵਿੱ ਤੀ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਰੰ ਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ੍। ਲੋ ਕ ਸਪ੍ਿੱ ਸ਼ਿ ਸਨ੍ ਬ੍ਕ
ਇਿੱ ਥੇ ਅਨ੍ੇਕਾਂ ਬ੍ਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਕ “ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾ” ਦੀ ਪ੍ਬ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਨ੍ੰ ਬ੍ਵਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਸੰ ਬ੍ਮਬ੍ਲਤ ਰਣਾਉਣ ਦੀ
ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਆਰਾ ਅਨ੍ਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਰੇਂਿ ਤੇ ਬ੍ਵਚਾਰ ਕਰਨ੍ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜਹੇ
ਸਮੇਂ ਦੀ, ਐਪ੍ੀਸੋਬ੍ਡਕ ਿਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਬ੍ਦਿੱ ਖ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਬ੍ਿਹਨ੍ਾਂ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਬ੍ਦਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿੱ ਿਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ, ਬ੍ਸਖਲਾਈ
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ਐਕਸੈਰਸਰਿਲਟੀ ਲੈ ਰਿਲੇ ਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਾ)
ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ, ਔਬ੍ਿਜ਼ਮ ਸਪ੍ੈਕਿਿਮ 'ਤੇ ਮੌਿਦ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਉਹਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਨ੍ੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਚਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਿਗਿਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ 60% ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਬ੍ਲਆਂ ਨ੍ੇ ਦਿੱ ਬ੍ਸਆ ਬ੍ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੰ ਆਪ੍ਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੀ ਬ੍ਜ਼ੰ ਦਗੀ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਬ੍ਵਿੱ ਚ
ਰਕਾਵਿਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ੍ਾ ਬ੍ਪ੍ਆ। ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਰਕਾਵਿਾਂ ਨ੍ੇ ਅਕਸਰ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀਆਂ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਨ੍
ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਣਨ੍ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਗਬ੍ਹਰਾ ਅਸਰ ਪ੍ਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਅਤੇ ਰਰਾਰਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨ੍ੰ
ਯਕੀਨ੍ੀ ਰਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਣ ਿੀਚੇ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਰਕਾਵਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ੍ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੰ ਦਰ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬ੍ਤਆਰ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਰਾਰੇ ਸਬ੍ਣਆ।
ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਹਰ ਬ੍ਕਸੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਰਣਾਉਣ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲਾਭਾਂ ਰਾਰੇ ਦਿੱ ਬ੍ਸਆ ਬ੍ਿਸ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸਿਰੌਲਰਾਂ, ਰਿੱ ਬ੍ਚਆਂ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਰਜ਼ਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ੍। ਰਕਾਵਿਾਂ ਨ੍ੰ ਦਰ ਕਰਨ੍ ਅਤੇ ਸਾਬ੍ਰਆਂ ਲਈ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ੍ ਵਾਲੇ ਸੰ ਮਬ੍ਲਤ ਰੀ.ਸੀ. ਨ੍ੰ ਰਣਾਉਣ ਨ੍ੰ
ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਣ ਿੀਚੇ ਵਿੋਂ ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ ਬ੍ਗਆ ਸੀ।

“ਮੇਰੀਆਂ ਅਬ੍ਦਿੱ ਖ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਹਨ੍। ਮੇਰੇ ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਰਕਾਵਿ ਹੈ ਪ੍ਰ ਬ੍ਕਉਂਬ੍ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾ ਨ੍ੰ ਦੇਖ
ਨ੍ਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਬ੍ਵਧਾਵਾਂ ਨ੍ੰ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ੍ਾ ਮਸ਼ਕਲ ਹੈ।"

“ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬ੍ਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨ੍ੌਿਵਾਨ੍ਾਂ ਬ੍ਵਚ ਇਕ ਸਬ੍ਭਆਚਾਰਕ ਤਰਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਆਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿੋ ਹਣ ਸਕਲ ਬ੍ਵਚ ਛਪ੍ੀਆਂ

ਂ
ਹੋਈਆਂ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਬ੍ਿਵੇਂ ਬ੍ਕ ਏਡੀਐਚਡੀ (ADHD), ਬ੍ਚੰ ਤਾ (ਐਗਜ਼ਾਇਿੀ
) ਅਤੇ ਆਿੋ ਇਬ੍ਮਊਨ੍ ਬ੍ਵਕਾਰਾਂ ਬ੍ਿਹੇ ਬ੍ਕਸੇ ਪ੍ਿਕਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ

ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾ ਦੇ ਆਸ-ਪ੍ਾਸ ਹਨ੍। ਇਿੱ ਕ ਸਬ੍ਭਆਚਾਰ ਦੇ ਰਪ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ, ਸਾਡੀ ਗਿੱ ਲਰਾਤ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਤੇ ਕੇਂਬ੍ਦਿਤ ਹੈ ਬ੍ਕ ਬ੍ਕਸੇ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਚਣੌਤੀਆਂ
ਕੀ ਹਨ੍ (ਅਰਥਾਤ ਇਿੱ ਕ ਐਕਸੈਸ ਰੈਂਪ੍ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਣਾ) ਪ੍ਰ ਇਿੱ ਥੇ ਬ੍ਨ੍ਊਰੋਡਾਇਵਰਬ੍ਸਿੀ (ਬ੍ਿਵੇਂ ਬ੍ਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕੰ ਮ ਕਰਨ੍ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਹੋਣਾ) ਨ੍ੰ
ਅਨ੍ਕਲ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਵਿੱ ਧਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ।"

ਮਨ੍ਿੱ ਖੀ ਅਬ੍ਧਕਾਰਾਂ ਨ੍ੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣਾ
ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਅਨ੍ਾਂ ਦੇ ਮਨ੍ਿੱ ਖੀ ਅਬ੍ਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਿੋ ਬ੍ਵਅਕਤੀ ਦੇ ਮਲਭਤ ਗੌਰਵ ਦੇ
ਸਬ੍ਤਕਾਰ ਨ੍ੰ ਯਕੀਨ੍ੀ ਰਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਪ੍ਿੱ ਸ਼ਿ ਸਨ੍ ਬ੍ਕ ਨ੍ਵੇਂ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ਾਂ ਲਈ, UNCRPD ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਵਾਅਦੇ, "ਸਾਡੇ ਰਾਰੇ ਕਝ
ਨ੍ਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਗੈਰ ਕਝ ਨ੍ਹੀਂ" ਨ੍ੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਬ੍ਧਕਾਰਾਂ ਨ੍ੰ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ੍ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ੍ੇ
ਇਿੱ ਕ ਬ੍ਵਸਬ੍ਤਿਤ ਅਤੇ ਬ੍ਵਆਪ੍ਕ ਪ੍ਹੰ ਚ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨ੍ਣਾ ਪ੍ਾਇਆ - ਉਹ ਿੋ ਬ੍ਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਨ੍ੰ ਪ੍ਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਦਾ ਿਵਾਰ ਬ੍ਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨ੍ੀ ਰਣਾਉਣ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਕ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ੍ ਉਪ੍ਲਰਧ ਹਨ੍। ਬ੍ਵਅਕਤੀਗਤ ਬ੍ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ
ਿਵਾਰ ਬ੍ਵਚ ਰਕਾਵਿਾਂ ਨ੍ੰ ਦਰ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਰਿਾਏ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਿਣਾਲੀਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨ੍ਾਲ ਰਕਾਵਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ੍ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੰ ਦਰ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਚ
ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਨ੍ੰ ਵੀ ਬ੍ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਬ੍ਲਆਂ ਦਆਰਾ ਇਕ ਮਿੱ ਖ ਤਰਿੀਹ ਵਿੋਂ ਪ੍ਛਾਬ੍ਣਆ ਬ੍ਗਆ।
“ਸੰ ਯਕਤ ਰਾਸ਼ਿਰ ਦੇ ਮਨ੍ਿੱ ਖੀ ਅਬ੍ਧਕਾਰਾਂ ਰਾਰੇ ਬ੍ਵਸ਼ਵਬ੍ਵਆਪ੍ੀ ਘੋਸ਼ਣਾ (United Nations Universal Declaration of Human Rights)

ਨ੍ੰ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਦੇ ਅਬ੍ਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ੍ ਭਾਗਾਂ ਬ੍ਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਵਿੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ [ਚਾਹੀਦਾ] ਹੈ।”
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ਐਕਸੈਰਸਰਿਲਟੀ ਲੈ ਰਿਲੇ ਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਾ)
“ਇਕ ਅਬ੍ਿਹੀ ਿਗਹਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬ੍ਿਿੱ ਥੇ ਉਹ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗ ਲੋ ਕ ਿੋ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬ੍ਵਚ ਬ੍ਵਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ੍, ਮਦਦ ਅਤੇ

ਸੇਧ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ੍...”

ਬ੍ਨ੍ਰਪ੍ਿੱ ਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ੍ਤਾ ਨ੍ੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ
ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਆਪ੍ਣੇ ਤਜ਼ਰਬ੍ਰਆਂ, ਬ੍ਪ੍ਛੋਕੜ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਅਨ੍ਸਾਰ ਬ੍ਵਬ੍ਵਧ ਹੰ ਦੇ ਹਨ੍। ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਨ੍ੰ ਬ੍ਵਕਬ੍ਸਤ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਤਜ਼ਰਬ੍ਰਆਂ ਦੀ ਬ੍ਵਬ੍ਭੰ ਨ੍ਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਆਰਾ ਅਿੱ ਗੇ ਬ੍ਲਆਂਦੀ ਗਈ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਦੇ ਬ੍ਵਚਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ
ਦੌਰਾਨ੍ ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਦਆਰਾ ਉਿਾਗਰ ਕੀਤਾ ਬ੍ਗਆ। ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਪ੍ਿਗਿ ਕੀਤਾ ਬ੍ਕ ਰਰਾਰਰਤਾ ਅਤੇ ਮੌਬ੍ਕਆਂ ਤਿੱ ਕ ਰਰਾਰਰ ਪ੍ਹੰ ਚ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦਾ
ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਿਮਿੱ ਖ ਬ੍ਹਿੱ ਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਢਲਾ ਬ੍ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ।
ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ੍ੇ ਇਹ ਸਬ੍ਨ੍ਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਰਾਰੇ ਵੀ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਬ੍ਕ ਭਗੋਬ੍ਲਕ ਵਖਰੇਬ੍ਵਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨ੍ਾਂ
ਤਿੱ ਕ ਉਬ੍ਚਤ ਪ੍ਹੰ ਚ ਸਮੇਤ ਬ੍ਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਚਅਲ ਿਾਉਨ੍ਹਾਲ ਬ੍ਵਚ ਬ੍ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਬ੍ਲਆਂ ਨ੍ੇ ਦਿੱ ਬ੍ਸਆ ਬ੍ਕ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਨ੍ੰ
ਬ੍ਵਕਸਤ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਬ੍ਭੰ ਨ੍ਤਾ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਨ੍ਾਲ ਤਜ਼ਰਬ੍ਰਆਂ ਦੀ ਇਕਸਰਤਾ ਨ੍ੰ ਬ੍ਵਚਾਰਨ੍ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ
ਨ੍ੇ ਨ੍ੋਿ ਕੀਤਾ ਬ੍ਕ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਬ੍ਪ੍ਛੋਕੜ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬ੍ਰਆਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਬ੍ਵਆਪ੍ਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਬ੍ਕਆਂ ਤਿੱ ਕ
ਪ੍ਹੰ ਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਭਬ੍ਮਕਾ ਬ੍ਨ੍ਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨ੍ਾਂ ਬ੍ਵਿੱ ਚੋਂ ਰਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਬ੍ਿਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੇ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਮੀਬ੍ਿੰ ਗਾਂ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਬ੍ਹਿੱ ਸਾ ਬ੍ਲਆ ਅਤੇ/ਿਾਂ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਰਾਹੀਂ ਫੀਡਰੈਕ ਪ੍ਿਦਾਨ੍ ਕੀਤੀ, ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ੇ ਕਲੰਬ੍ਕਤ ਿਾਂ ਧਾਰਨ੍ਾ ਰਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨ੍ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ੍ ਰਾਰੇ
ਦਿੱ ਬ੍ਸਆ ਅਤੇ ਉਹਨ੍ਾਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਿੋ ਇਹ ਸੰ ਬ੍ਮਲਤ ਕਰਨ੍ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਰਪ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ੍।
ਅਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇਿੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਵਕਾਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ੍ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬ੍ਰਆਂ ਦੀ ਬ੍ਭੰ ਨ੍ਤਾ ਨ੍ੰ ਬ੍ਵਚਾਰਨ੍ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਰਾਰੇ ਸਬ੍ਣਆ, ਤਾਂ ਬ੍ਕ ਇਹ
ਸਬ੍ਨ੍ਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ ਬ੍ਕ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਅਨ੍ਾਂ ਨ੍ੰ ਆਪ੍ਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਬ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਰਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਬ੍ਕਆਂ ਨ੍ਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
ਦਾ ਮੌਕਾ ਬ੍ਮਲੇ । ਇਸ ਬ੍ਵਚ ਗਿੱ ਲਰਾਤ ਨ੍ੰ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬ੍ਨ੍ਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਬ੍ਕ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
ਸਣੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ੍, ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਿਾਂਤ ਤੋਂ ਬ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ੍ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਬ੍ਵਆਪ੍ਕ ਕਰਾਸ-ਸੈਕਸ਼ਨ੍ ਦੀ ਪ੍ਿਤੀਬ੍ਨ੍ਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ
ਇਹ ਹੈ ਬ੍ਕ ਇਹ ਸਬ੍ਨ੍ਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ੍ਾ ਬ੍ਕ ਬ੍ਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬ੍ਰਆਂ ਦੀ ਬ੍ਵਸਬ੍ਤਿਤ ਰੇਂਿ ਤੋਂ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਰਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ
ਨ੍ੰ ਲਾਗ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰਣਨ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਹਨ੍।
ਅਸੀਂ ਸਬ੍ਣਆ ਹੈ ਬ੍ਕ ਉਬ੍ਚਤ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਨ੍ੰ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਕੋਲ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾ ਦੀ ਬ੍ਵਆਪ੍ਕ ਪ੍ਬ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ। ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ
ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨ੍ਬ੍ਸਕ, ਰੌਬ੍ਧਕ, ਬ੍ਗਆਨ੍ ਸਰੰ ਧੀ, ਬ੍ਸਿੱ ਖਲਾਈ, ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰ ਵੇਦੀ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਨ੍ਾਲ ਅਸਥਾਈ, ਸਥਾਈ ਿਾਂ ਐਪ੍ੀਸੋਬ੍ਡਕ ਸਮੇਤ ਰਹਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਬ੍ਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਿਾਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਅਤੇ ਸੰ ਰੰ ਬ੍ਧਤ ਪ੍ਿਸ਼ਾਸਨ੍ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨ੍ੰ ਬ੍ਵਕਬ੍ਸਤ ਕਰਨ੍ ਸਮੇਂ
ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬ੍ਰਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਸ਼ਿੇਣੀ ਤੇ ਬ੍ਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਐਕਸੈਰਸਰਿਲਟੀ ਲੈ ਰਿਲੇ ਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਾ)
“ਬ੍ਵਕਲਾਂਗ ਬ੍ਵਅਕਤੀ ਦਾ ਤਰਦੀਲੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ੍ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਮਹਿੱ ਤਵਹੀਣ ਬ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਨ੍ੰ ਆਵਾਜ਼

ਦੇਣਾ ਸਿੱ ਚਮਿੱ ਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਰਣਨ੍ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਬ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨ੍ਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਵਬ੍ਭੰ ਨ੍ ਚਣੌਤੀਆਂ ਨ੍ੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਕਦੇ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗ ਬ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਲ ਨ੍ੰ ਅੰ ਤਰਸੰ ਖੇ ਅਤੇ ਨ੍ਾਲ
ਹੀ ਬ੍ਵਬ੍ਭੰ ਨ੍ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਬ੍ਕਉਂਬ੍ਕ ਲੋ ੜ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਰਹਤ ਸਾਰੇ ਗੰ ਝਲਦਾਰ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਹਨ੍।"
“ਇਕ ਨ੍ਸਲੀ ਬ੍ਵਅਕਤੀ ਅਤੇ 1.5 ਪ੍ੀੜਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨ੍ਾਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ੍ ਹੈ ਬ੍ਕ ਬ੍ਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਕਝ ਵੀ ਇਕ

ਇੰ ਿਰਸੈਕਸ਼ਨ੍ਲ ਤਰੀਕੇ ਨ੍ਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਏ, ਤਾਂ ਬ੍ਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਲੰਗ, ਨ੍ਸਲ, ਵਰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਿਨ੍ਸੀ ਰਝਾਨ੍ ਨ੍ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਨ੍ੰ ਬ੍ਮਆਰੀ ਰਣਾਉਣ ਿਾਂ ਤਰਦੀਲੀ ਰਾਰੇ ਬ੍ਵਚਾਰ ਵਿਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੌਿਦਾ ਭਾਈਚਾਬ੍ਰਆਂ ਿਾਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਬ੍ਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਦਾ ਬ੍ਵਕਾਸ
ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਅਨ੍ ਸਪ੍ਿੱ ਸ਼ਿ ਸਨ੍ ਬ੍ਕ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗ ਬ੍ਵਅਕਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱ ਖ ਬ੍ਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ੍ਹਭਾਗੀਆਂ ਬ੍ਵਚਕਾਰ ਸਬ੍ਹਯੋਗਤਮਕ
ਰਪ੍ ਨ੍ਾਲ ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਨ੍ੰ ਬ੍ਵਕਸਤ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਿਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 85% ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਮਬ੍ਹਸਸ ਕੀਤਾ ਬ੍ਕ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਰਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਵਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਬ੍ਵਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ੍ ਿਾਂ ਰਹਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ੍ ਸੀ। ਅਸੀਂ
ਸਬ੍ਣਆ ਹੈ ਬ੍ਕ ਸਰਵ ਬ੍ਵਆਪ੍ਕ ਅਤੇ ਅਨ੍ਕਲ ਬ੍ਡਜ਼ਾਇਨ੍ ਦੇ ਬ੍ਸਧਾਂਤਾਂ ਨ੍ੰ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡਾਂ ਦੇ ਬ੍ਵਕਾਸ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ੍ ਕਰਨ੍ ਅਤੇ
ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ੰ ਸਬ੍ਚਤ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ੍ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨ੍ੀ ਰਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਬ੍ਕ ਬ੍ਨ੍ਰਬ੍ਮਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤਿੱ ਕ
ਪ੍ਹੰ ਬ੍ਚਆ ਿਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋ ਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਸੰ ਭਵ ਰਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਿਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਨ੍ਾਂ।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਿਾਂਤ ਭਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬ੍ਨ੍ਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਰਾਰੇ ਵੀ ਸਬ੍ਣਆ ਹੈ ਬ੍ਕ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਵਕਾਸ ਬ੍ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ੍।

ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਲਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨ੍ੇ ਸਝਾਅ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ ਸੀ ਬ੍ਕ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡ ਇਹਨ੍ਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਬ੍ਵਕਸਤ ਕੀਤੇ
ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ੍:
•

ਸਿਰਵਸ ਡਰਲਵਿੀ ਰਿਵੇਂ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਸਟਮਿ ਸਿਰਵਰਸਜ਼, ਰਸੁੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਿੀਟੇਲ (ਪਿਚਨ)। ਰਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਨ੍ੋਿ
ਕੀਤਾ ਬ੍ਕ ਇਹ ਇਕ ਵਿੱ ਡੀ ਸ਼ਿੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਿਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨ੍ਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿੇ ਇਸ ਨ੍ੰ ਬ੍ਧਆਨ੍ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ੍
ਵਾਲੇ ਖੰ ਡਾਂ ਬ੍ਵਚ ਤੋਬ੍ੜਆ ਿਾਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੋਂ, ਕਝ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ੍ੇ ਸਝਾਅ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ ਬ੍ਕ ਬ੍ਸਹਤ ਅਤੇ ਬ੍ਸਿੱ ਬ੍ਖਆ ਲਈ ਬ੍ਧਆਨ੍ ਕੇਂਦਰਤ
ਕਰਨ੍ ਦਾ ਵਿੱ ਖਰਾ ਖੇਤਰ ਹੋਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ੍ਵਸ ਡਬ੍ਲਵਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬ੍ਵਿੱ ਚ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ੍ੇ ਇਹ ਵੀ ਨ੍ੋਿ ਕੀਤਾ ਬ੍ਕ
ਸਰਬ੍ਵਸ ਡਬ੍ਲਵਰੀ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਲਿੱਗੇ ਸਿਾਫ ਲਈ ਬ੍ਸਖਲਾਈ ਨ੍ੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰ ਚਾਰ ਨ੍ੰ ਯਕੀਨ੍ੀ ਰਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਕਾਵਿਾਂ ਨ੍ੰ ਤੋੜਨ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਬ੍ਵਚਾਬ੍ਰਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਸਾਰਵਿਨ੍ਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨ੍ੰ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਢੰ ਗ ਨ੍ਾਲ ਪ੍ਿਦਾਨ੍ ਕਰਨ੍ ਨ੍ੰ
ਸਬ੍ਨ੍ਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ।

•

ਹਾਇਰਿੰ ਗ ਅਤੇ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਿਜ਼ਗਾਿ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ੍, ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਨ੍ੋਿ ਕੀਤਾ ਬ੍ਕ ਰਜ਼ਗਾਰ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰ ਚ
ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਲਈ ਅਬ੍ਭੰ ਨ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜ਼ਗਾਰ ਢਕਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਕ ਇਸ ਸਬ੍ਨ੍ਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ ਬ੍ਕ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ

7

ਸੰ ਖੇਪ ਰਿਪੋਿਟ

ਐਕਸੈਰਸਰਿਲਟੀ ਲੈ ਰਿਲੇ ਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਾ)
ਵਾਲੇ ਬ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਨ੍ੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨ੍ੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਬ੍ਕਆਂ ਤਿੱ ਕ
ਪ੍ਹੰ ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣ। ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਨ੍ੇ ਅਰਥਪ੍ਰਨ੍ ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ
ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰ ਚਣ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਮਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ੍ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨ੍ਾਲ ਹੀ ਉਹਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨ੍ੰ ਯਕੀਨ੍ੀ ਰਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਿਸਥਾਨ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ
ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਢਕਵੇਂ ਪ੍ਿਰੰਧਾਂ ਨ੍ੰ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਮਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਰੇ ਦਿੱ ਬ੍ਸਆ। ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਬ੍ਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਰਾਰ ਦੀਆਂ ਿਰਰਤਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਲਈ ਬ੍ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਸੰ ਭਾਬ੍ਵਤ ਪ੍ਿਰੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨ੍ਸਾਰ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਰਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱ ਬ੍ਸਆ, ਬ੍ਿਸ ਬ੍ਵਿੱ ਚ
ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦਆਰਾ ਪ੍ਾਰਿ-ਿਾਈਮ ਬ੍ਵਕਲਪ੍ਾਂ, ਨ੍ੌਕਰੀ-ਕਾਰਬ੍ਵੰ ਗ (ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਨ੍ੌਕਰੀ ਦੇ ਕਝ
ਪ੍ਬ੍ਹਲਆਂ ਨ੍ੰ ਸੋਧਣਾ ਿਾਂ ਨ੍ਵੀਂ ਨ੍ੌਕਰੀ ਰਣਾਉਣਾ) ਰਾਰੇ ਬ੍ਵਚਾਬ੍ਰਆ ਿਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ੍।
•

ਿਣਾਏ ਵਾਤਾਵਿਣ ਰਿਵੇਂ ਰਕ ਪਿਵੇਸ਼ ਦਆਿ, ਪਾਿਕ, ਫੁੱ ਟਪਾਥ ਅਤੇ ਪਾਿਰਕੰ ਗ। ਬ੍ਨ੍ਰਬ੍ਮਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਅਨ੍-ਉਪ੍ਲਰਿੱ ਧਤਾ ਰਾਰੇ
ਰਹਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ “ਕਰਰ ਕਿੱ ਿਾਂ” ਦਾ ਵਰਣਨ੍ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿੋ ਫਿੱ ਿਪ੍ਾਥ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਮੇਲ ਨ੍ਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਬ੍ਰਨ੍ਾਂ ਆਿੋਮੈਬ੍ਿਕ ਓਪ੍ਨ੍ਰਾਂ
ਦੇ ਦਰਵਾਬ੍ਜ਼ਆਂ ਤਿੱ ਕ ਿਾਂਦੇ ਰੈਂਪ੍ ਅਤੇ ਨ੍ਾਲ ਹੀ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਵਾਸ਼ਰਮ ਿੋ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਨ੍ਹੀਂ ਹਨ੍। ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਰਕਾਵਿਾਂ ਨ੍ੰ ਦਰ ਕਰਨ੍ ਅਤੇ
ਸਥਾਨ੍ਾਂ ਤਿੱ ਕ ਮਨ੍ਾਸਰ ਪ੍ਹੰ ਚ ਰਣਾਉਣ ਵਿੱ ਲ ਵਿੱ ਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨ੍ੀ ਰਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਬ੍ਕ
ਉਹ ਹਰ ਬ੍ਕਸੇ ਦਆਰਾ ਵਰਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ੍। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ੍ੇ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਪ੍ਬ੍ਹਲਆਂ ਰਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਬ੍ਿਸ ਬ੍ਵਿੱ ਚ
ਚਿੱ ਲ ਰਹੇ ਰਿੱ ਖ-ਰਖਾਅ, ਸਾਈਨ੍ੇਿ ਅਤੇ ਵੇਅਫਾਈਬ੍ਡੰ ਗ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਨ੍ਾਲ ਅਤੇ ਅੰ ਦਰਨ੍ੀ ਬ੍ਡਜ਼ਾਈਨ੍ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ
ਫਰਨ੍ੀਚਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬ੍ਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਰਕਾਵਿ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ
ਸਪ੍ਲਾਈਆਂ ਦਆਰਾ ਵਾਸ਼ਰਮਾਂ ਨ੍ੰ ਰਲਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ੍। ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਢਕਵੀਂ, ਬ੍ਕਫਾਇਤੀ, ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਬ੍ਰਹਾਇਸ਼ ਲਿੱਭਣ ਬ੍ਵਚ ਵੀ ਆਪ੍ਣੀ
ਮਸ਼ਕਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਪ੍ਾਰਬ੍ਕੰ ਗ ਵੀ ਇਕ ਮਿੱ ਦਾ ਸੀ ਿੋ ਉਪ੍ਲਰਧ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਣਵਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਿਕਾਰ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਨ੍ਾਲ
ਬ੍ਰਹਤਰ ਲਾਗ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਛਾਬ੍ਣਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ।

•

ਿਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਿ ਉਦਾਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵੈਿਸਾਈਟਾਂ, ਰਪਿੰ ਟ ਸਮਗਿੀ, ਐਮਿਿੈਂਸੀ ਿਾਣਕਾਿੀ। ਰਹਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਵਚਾਰ ਵਿਾਂਦਰੇ
ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ, ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰ ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿੱ ਥ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਆਪ੍ਣੀ ਬ੍ਨ੍ਰਾਸ਼ਾ ਨ੍ੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਬ੍ਕ ਰਹਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਵੈਰਸਾਈਿਾਂ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਨ੍ਹੀਂ ਹਨ੍। ਇਸ ਨ੍ਾਲ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨ੍ਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ
ਪ੍ਹੰ ਚ ਦੇ ਰਾਹ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਰਕਾਵਿਾਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ੍। ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਨ੍ੰ ਯਕੀਨ੍ੀ ਰਣਾਉਣ ਲਈ
ਫਾਰਮੈਿਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਰੇਂਿ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲਰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਨ੍ੰ ਵੀ ਨ੍ੋਿ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਏਐਸਐਲ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨ੍ੇ
ਉਹਨ੍ਾਂ ਮਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਿਦਾਨ੍ ਕੀਤੀ ਿੋ ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ੰ ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਤਕ ਪ੍ਹੰ ਚਣ ਅਤੇ ਏਐਸਐਲ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ
ਪ੍ੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ੍। ਨ੍ਾਲ ਹੀ ਅੰ ਨ੍ਹੇ ਬ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਨ੍ੇ ਰਿੇਲ ਿਾਂ ਬ੍ਕਸੇ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਸ਼ਰਦ ਫਾਰਮੈਿ ਬ੍ਵਚ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪ੍ਹੰ ਚ ਦੀ
ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਰਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ। ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੰ ਝਲਦਾਰਤਾ ਨ੍ੰ ਕਝ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਮੀਬ੍ਿੰ ਗਾਂ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਬ੍ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਬ੍ਲਆਂ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਇਿੱ ਕ
ਰਕਾਵਿ ਵਿੋਂ ਵੀ ਉਿਾਗਰ ਕੀਤਾ ਬ੍ਗਆ ਸੀ, ਿੋ ਇਹ ਸਝਾਉਂਦੇ ਹਨ੍ ਬ੍ਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰ ਚ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ੍
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਵਾਧ ਸਾਧਨ੍ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਿੋ ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ੰ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਹਨ੍।

•

ਆਵਾਿਾਈ, ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ ਿੁੱ ਸਾਂ, ਫੈਿੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ। ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਆਵਾਿਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰ ਚ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਰਾਰੇ ਗਿੱ ਲ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨ੍ਾਂ ਦਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਨ੍ਾ ਪ੍ਹੰ ਚ ਪ੍ਾਉਣ ਰਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਬ੍ਨ੍ਰਸ਼ਾਵਾਂ ਨ੍ੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸਿਾਫ
ਦੀ ਬ੍ਸਖਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਨ੍ਾਲ ਉਹਨ੍ਾਂ ਦਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰ ਚ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਪ੍ਬ੍ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰ ਗੀ
ਤਰਾਂ ਰਿੱ ਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ੍ ਅਪ੍ੌਇੰਿਮੈਂਿਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰ ਚਣ ਲਈ ਆਵਾਿਾਈ ਤਿੱ ਕ
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ਐਕਸੈਰਸਰਿਲਟੀ ਲੈ ਰਿਲੇ ਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਾ)
ਪ੍ਹੰ ਚ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਰਾਰੇ ਵੀ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨ੍ਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਬ੍ਮਕਾ ਿੋ ਆਵਾਿਾਈ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰ ਚ ਸਿੱ ਚੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਨ੍ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ੍
ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਬ੍ਨ੍ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ੍ੇ ਆਵਾਿਾਈ ਪ੍ਿਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬ੍ਸਖਲਾਈ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ
ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਵੀਲਚੇਅਰਾਂ ਨ੍ੰ ਸਰਿੱ ਬ੍ਖਅਤ ਢੰ ਗ ਨ੍ਾਲ ਰਿੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਾਂ ਸੰ ਚਾਰ ਰਕਾਵਿਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ੍ ਕਰਨ੍ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋਣ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਿਵਾਰ ਬ੍ਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ (87%) ਨ੍ੇ ਬ੍ਕਹਾ ਬ੍ਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ੰ ਿ ਖੇਤਰ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ੍ ਸਨ੍।
“ਰੌਬ੍ਧਕ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਰਗਾਂ ਨ੍ੰ ਅਕਸਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਿਦਾਨ੍ ਕਰਨ੍ ਿਾਂ ਔਨ੍ਲਾਈਨ੍ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਬ੍ਕਹਾ

ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਿੋ ਤਕਨ੍ਾਲੋ ਿੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬ੍ਵਚ ਰਕਾਵਿਾਂ ਕਾਰਨ੍ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਨ੍ਹੀਂ ਹੰ ਦਾ। ਬ੍ਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰ ਚਾਰ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰ ਚਣ ਦੀ ਕੋਬ੍ਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਪ੍ ਨ੍ਾਲ ਇਿੱ ਕ ਮਿੱ ਦਾ ਹੈ।”

"ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ੍ ਿਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪ੍ਯੋਗ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਸਬ੍ਵਧਾਿਨ੍ਕ ਪ੍ਿਰੰਧਾਂ ਬ੍ਿਵੇਂ ਬ੍ਕ ਦਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਯੰ ਤਰ ਤਕ ਪ੍ਹੰ ਚਣ

ਨ੍ੰ ਸੌਖਾ ਰਣਾਉਣਾ। ਘਿੱ ਿ ਅੜਚਨ੍ਾਂ ਬ੍ਿਹਨ੍ਾਂ ਬ੍ਵਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵ,ੇ ਿੋ ਲੋ ੜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਿਮਰਿੱ ਧ ਪ੍ਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆਵਾਂ।”
“ਐਲੀਵੇਿਰ ਰਿਨ੍ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ੍, ਬ੍ਿਸ ਨ੍ਾਲ ਵੀਲਚੇਅਰ ਉਪ੍ਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦਆਰਾ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨ੍ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਰਿੇਲ

ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ੍ ਿੋ ਦੇਖ ਨ੍ਹੀਂ ਸਕਦੇ।”

“ਮੈਂ ਮਬ੍ਹਸਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬ੍ਕ ਬ੍ਸਿੱ ਬ੍ਖਆ ਨ੍ੰ ਬ੍ਕਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਣ
ੇ ੀ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਨ੍ਹੀਂ ਰਿੱ ਬ੍ਖਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਬ੍ਸਿੱ ਬ੍ਖਆ ਿੋ ਸੰ ਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ

ਬ੍ਵਬ੍ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬ੍ਡਜ਼ਾਈਨ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਹਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਰਿੱ ਬ੍ਚਆਂ ਲਈ ਰਾਲਗ ਰਣਨ੍ ਦੀ ਅਵਸਥਾ
ਬ੍ਨ੍ਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਸਤੰ ਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ੍।”

ਸ਼ਾਸਨ੍ ਪ੍ਿਣਾਲੀ
ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ, ਸੇਵਾ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਰਾਰਾਂ ਨ੍ੇ ਸਭ ਨ੍ੇ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਸੰ ਰੰ ਧੀ ਪ੍ਿਸ਼ਨ੍ਾਂ, ਰੇਨ੍ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਦਾ ਇਕ
ਬ੍ਰੰ ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਰਾਰੇ ਚਾਨ੍ਣਾ ਪ੍ਾਇਆ। ਵਰਚਅਲ ਿਾਉਨ੍ਹਾਲ ਦੇ ਨ੍ਾਲ-ਨ੍ਾਲ ਸਾਬ੍ਖਆਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਦੀ
ਬ੍ਨ੍ਗਰਾਨ੍ੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ' ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ ਬ੍ਗਆ ਸੀ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨ੍ੇ ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ ਬ੍ਕ ਬ੍ਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ੍ ਪ੍ਿਰੰਧਨ੍ ਨ੍ੰ ਮਹਾਰਤ ਨ੍ੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾ ਦੇ ਿੀਬ੍ਵਤ ਤਿਰਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ੍ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸਬ੍ਨ੍ਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ੍ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬ੍ਕ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ
ਤਜ਼ਰਰੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਬ੍ਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ੍ ਲਈ ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਵਕਾਸ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਬ੍ਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ੍।
“ਸਾਨ੍ੰ ਬ੍ਨ੍ਗਰਾਨ੍ੀ, ਪ੍ਿਸ਼ਾਸਨ੍ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ੍ ਪ੍ਿਦਾਨ੍ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਕੇਂਦਬ੍ਰਤ ਸਮਹ ਦੀ ਿਰਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਹ ਨ੍ੰ ਉਬ੍ਚਤ ਰਪ੍ ਨ੍ਾਲ ਸਿਾਫ

ਅਤੇ ਫੰ ਡ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ ਿਾਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਤਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਦਸ਼ਾ ਬ੍ਨ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨ੍ਹੀਂ ਕਰ

ਸਕਦੇ ਿੇ ਉਹ ਸਮਰਥਨ੍ ਉਪ੍ਲਰਧ ਨ੍ਹੀਂ ਹੰ ਦੇ ਿੋ ਮਸ਼ਕਲਾਂ ਨ੍ਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਨ੍ੰ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ੍ ਿਦੋਂ ਉਹ ਹੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ੍ - ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ੍।"
"ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਪ੍ਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਬ੍ਵਬ੍ਵਧ ਪ੍ਿਤੀਬ੍ਨ੍ਿੱਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ।"
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ਐਕਸੈਰਸਰਿਲਟੀ ਲੈ ਰਿਲੇ ਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਾ)
ਪ੍ਾਲਣਾ, ਲਾਗ ਕਰਨ੍ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਿੋਤਸਾਹਨ੍
ਕੰ ਮ ਦੀ ਪ੍ਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ੍, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬ੍ਨ੍ਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਰਾਰੇ ਸਬ੍ਣਆ ਬ੍ਕ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਗ ਕਰਨ੍
ਦੀਆਂ ਬ੍ਕਸਮਾਂ ਰਾਰੇ ਬ੍ਵਚਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨ੍ੰ ਉਤਸ਼ਾਬ੍ਹਤ ਕਰਨ੍ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ੍ ਕਰਨ੍ ਰਾਰੇ ਰਹਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਬ੍ਵਚਾਰ
ਸਣੇ। ਸੰ ਭਾਵਤ ਪ੍ਿੋਤਸਾਹਨ੍ ਅਤੇ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦੇ ਬ੍ਵਚਾਰਾਂ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਿੈਕਸ ਇੰ ਨ੍ਸੈਂਬ੍ਿਵ ਿਾਂ ਸਾਧਨ੍ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰ ਦੇ ਹਨ੍ ਬ੍ਿਿੱ ਥੇ ਬ੍ਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ੍
ਢਕਵੀਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ੍। ਸੰ ਭਾਵਤ ਬ੍ਸਖਲਾਈ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮਾਂ ਿਾਂ ਪ੍ਿਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਨ੍ਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਉੱਤਮ ਅਬ੍ਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਿਮਿੱ ਖ ਅਬ੍ਭਆਸਾਂ ਨ੍ੰ ਰਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਬ੍ਕਆਂ ਰਾਰੇ ਵੀ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਣ ਬ੍ਵਚਾਰ ਵਿਾਂਦਰੇ ਹੋਏ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਬ੍ਤੰ ਨ੍-ਚੌਥਾਈ ਿਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਬ੍ਲਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨ੍ੇ ਬ੍ਕਹਾ ਹੈ ਬ੍ਕ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਨ੍ੰ ਸਮਰਥਨ੍ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰ ਬ੍ਡੰ ਗ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ ਨ੍ਵੇਂ
ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ੍ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ੍। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨ੍ੇ ਹੇਠ ਬ੍ਦਿੱ ਤੇ ਕਿਮ
ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾਲਣਾ ਲਈ ਸਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਨ੍ੰ ਦਰਿਾ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ:

1. ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾਨ੍ੰ ਬ੍ਰਹਤਰ ਰਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰ ਬ੍ਡੰ ਗ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ (ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ 77%)
2. ਸੰ ਗਠਨ੍ਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਬ੍ਸਖਲਾਈ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਸਾਧਨ੍ਾਂ ਦੀ ਬ੍ਸਰਿਣਾ (ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ 67%)
3. ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਇੰ ਸਪ੍ੈਕਸ਼ਨ੍ਾਂ (ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ 63%)
4. ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਯੋਿਨ੍ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਿਗਤੀ ਬ੍ਰਪ੍ੋਰਿਾਂ (ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ 58%)
5. ਬ੍ਵਿੱ ਤੀ ਜ਼ਰਮਾਨ੍ੇ (ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ 43%)
6. ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ੍ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਸਰਿਣਾ (ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ 39%)
ਸਾਬ੍ਖਆਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਮੀਬ੍ਿੰ ਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ੍, ਅਸੀਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਬ੍ਭਆਚਾਰ ਨ੍ੰ ਰਣਾਉਣ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ੍, ਬ੍ਸਖਲਾਈ,
ਬ੍ਸਿੱ ਬ੍ਖਆ ਅਤੇ ਿਨ੍ਤਕ ਿਾਗਰਕਤਾ ਪ੍ਿਦਾਨ੍ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਨ੍ਵੇਂ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਰਾਰੇ ਸਬ੍ਣਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਿਦਾ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ਾਂ ਨ੍ੰ ਲਾਗ ਕਰਨ੍
ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਮਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਕਝ ਚਣੌਤੀਆਂ ਰਾਰੇ ਵੀ ਸਬ੍ਣਆ ਹੈ ਿੋ ਇਸ ਨ੍ੇ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਰਣਾਈਆਂ ਹਨ੍। ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਆਰਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਣਾ ਦੀ ਬ੍ਕਸਮ ਰਾਰੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਬ੍ਨ੍ਿੱਿੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨ੍ਾਲ ਹੀ ਉਹਨ੍ਾਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਰਾਰੇ
ਵੀ ਦਿੱ ਬ੍ਸਆ ਿੋ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਅਬ੍ਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨ੍ਮਾਨ੍ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਰਾਰੇ ਅਨ੍ਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ੍। ਇਸ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਪ੍ਾਰਬ੍ਕੰ ਗ ਦੇ ਦਆਲੇ ਮੌਿਦਾ
ਬ੍ਵਧਾਨ੍ਕ ਢਾਂਚੇ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਾੜੇ ਦੇ ਮਾਬ੍ਧਅਮ ਤੋਂ ਰਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਬ੍ਕਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪ੍ਹੰ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
“ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ/ਕੰ ਪ੍ਨ੍ੀਆਂ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਿਵਾਨ੍ਤ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਪ੍ਿਮਾਣੀਕਰਣ/ਸਦਿੱ ਸਤਾ ਿੋ ਬ੍ਨ੍ਮਨ੍ਤਮ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡਾਂ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਿੱ ਧਣ ਨ੍ੰ

ਉਤਸ਼ਾਬ੍ਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਿਵੇਂ ਬ੍ਕ ਵਰਕਸੇਫਰੀਸੀ ਦਾ ਸੀਓਆਰ ਪ੍ਿਮਾਣੀਕਰਣ (WorksafeBC's COR certification)। ਫੰ ਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਬ੍ਦੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਕੌ ਨ੍ਿਿੈਕਿ ਲਈ ਰੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਿਾਂ ਪ੍ਰਬ੍ਮਿ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂਰਰਬ੍ਸ਼ਪ੍ ਇਿੱ ਕ ਫਾਇਦਾ ਿਾਂ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਨ੍ਵੇਂ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਕੋਲ ਉਪ੍ਕਰਣ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ।"
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ਐਕਸੈਰਸਰਿਲਟੀ ਲੈ ਰਿਲੇ ਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਾ)
“ਇਹ ਸਬ੍ਨ੍ਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰੋ ਬ੍ਕ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨ੍ਾ ਕਰਨ੍ਾ ਢਕਵੀਂ ਲਾਗ ਕਰਨ੍ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਆਰਾ ਸਮਰਬ੍ਥਤ ਹੈ। ਸੰ ਗਠਨ੍ਾਂ ਨ੍ੰ ਪ੍ਬ੍ਹਲੇ

ਬ੍ਦਨ੍ ਤੋਂ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ੀ ਪ੍ਹੰ ਚ ਦੀ ਿਰਰਤਾਂ ਪ੍ਰੀਆਂ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਬ੍ਹਣ ਲਈ ਿਵਾਰਦੇਹ ਰਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਮਿੱ ਦੇ ਨ੍ੰ ਸਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਸਿੱ ਬ੍ਖਆ ਅਤੇ ਮੌਬ੍ਕਆਂ ਨ੍ਾਲ ਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨ੍ਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ/ਜ਼ਰਮਾਨ੍ੇ ਲਈ
ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਵਿੱ ਤੀ ਜ਼ਰਮਾਨ੍ੇ ਉਬ੍ਚਤ ਹੰ ਦੇ ਹਨ੍, ਿੇ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਹੋਵੇ ਬ੍ਕ ਅਪ੍ਾਲਣਾ (ਰੇਦਖਲੀ) ਹੋਣ ਨ੍ਾਲ ਦਾਅ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ।"

ਸਬ੍ਭਆਚਾਰਕ ਤਰਦੀਲੀ
ਕੰ ਮ ਦੀ ਪ੍ਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ੍ ਅਸੀਂ ਸਬ੍ਣਆ ਹੈ ਬ੍ਕ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਨ੍ੰ ਬ੍ਵਆਪ੍ਕ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੀ ਰਣਨ੍ੀਤੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ੍ ਬ੍ਹਿੱ ਸਾ ਰਣਨ੍ ਦੀ
ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿੀਚਾ ਸਬ੍ਭਆਚਾਰਕ ਤਰਦੀਲੀ ਬ੍ਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ੍ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ੍ਾ ਹੈ। ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੇ
ਸਬ੍ਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ੍ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਕਸਮਾਂ ਰਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬ੍ਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਬ੍ਸਿੱ ਬ੍ਖਆ ਅਤੇ ਿਾਗਰਕਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ੍ਾ
ਪ੍ਹੰ ਚ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੀ ਬ੍ਵਆਪ੍ਕ ਪ੍ਹੰ ਚ ਦੇ ਅਬ੍ਨ੍ਿੱਖੜਵੇਂ ਬ੍ਹਿੱ ਸੇ ਵਿੋਂ ਬ੍ਸਿੱ ਬ੍ਖਆ ਅਤੇ ਿਾਗਰਕਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ ਬ੍ਗਆ ਸੀ। ਵਿੱ ਧ ਰਹੀ
ਿਾਗਰਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨ੍ੰ ਵਧਾਉਣ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਝਾਵਾਂ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ੍:
•

ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਵਚ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ਧਦੀ ਬ੍ਦਿੱ ਖ

•

ਿਨ੍ਤਕ ਬ੍ਸਿੱ ਬ੍ਖਆ ਅਬ੍ਭਆਨ੍

•

ਇਹ ਸਬ੍ਨ੍ਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ੍ਾ ਬ੍ਕ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਿੀਹਾਂ ਬ੍ਵਚ ਝਲਕਦੇ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੰ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਦੇ ਬ੍ਵਕਾਸ
ਬ੍ਵਚ ਬ੍ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬ੍ਮਲਦੇ ਹਨ੍;

•

ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਪ੍ੇਬ੍ਸ਼ਆਂ ਲਈ ਲਕਬ੍ਸ਼ਤ ਬ੍ਸਿੱ ਬ੍ਖਆ ਅਤੇ ਬ੍ਸਖਲਾਈ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬ੍ਵਕਾਸ ਿੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਿਦਾਨ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ੍

•

ਸਕਲ ਅਤੇ ਯਨ੍ੀਵਰਬ੍ਸਿੀ ਬ੍ਸਿੱ ਬ੍ਖਆ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮਾਂ ਬ੍ਵਚ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਮੌਬ੍ਕਆਂ ਨ੍ੰ ਯਕੀਨ੍ੀ ਰਣਾਉਣਾ

•

ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਚੈਂਪ੍ੀਅਨ੍ਾਂ ਦਾ ਿਸ਼ਨ੍ ਮਨ੍ਾਉਣਾ

•

ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰ ਵੇਦਨ੍ਸ਼ੀਲਤਾ ਬ੍ਸਖਲਾਈ

“ਰਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਅਬ੍ਦਿੱ ਖ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ੍। ਰਵਿੱ ਈਆਂ ਨ੍ੰ ਰਦਲਣ ਲਈ ਿਨ੍ਤਕ ਬ੍ਸਿੱ ਬ੍ਖਆ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ। ਬ੍ਵਕਲਾਂਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬ੍ਖਲਾਫ

ਇਿੱ ਕ ਕਲੰ ਕ ਹੈ ਿੋ ਸਾਨ੍ੰ ਿੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ੍ ਵਾਬ੍ਲਆਂ 'ਤੇ ਰੋਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਿੇ ਇਹ ਨ੍ਜ਼ਰ ਨ੍ਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।"
"ਇਿੱ ਥੇ ਇਿੱ ਕ ਸਬ੍ਭਆਚਾਰਕ ਤਰਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਿੋ ਸਰਕਾਰ ਨ੍ਾਲ ਸ਼ਰ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।"

ਸਮਾਵੇਸ਼ - ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ
ਪ੍ਰੇ ਰੀ.ਸੀ. ਬ੍ਵਿੱ ਚ, ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਅਰਥਪ੍ਰਨ੍ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਕੇਵਲ ਰਕਾਵਿਾਂ ਨ੍ੰ ਦਰ ਕਰਨ੍ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਿਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ।
ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਸਾਰਵਿਨ੍ਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵ ਬ੍ਵਆਪ੍ਕ ਬ੍ਡਜ਼ਾਇਨ੍ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਨ੍ਾਲ ਸਬ੍ਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨ੍ੋਰੰ ਿਨ੍
ਦੀਆਂ ਗਤੀਬ੍ਵਧੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਵਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ ਿੋ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੇ ਸਿੱ ਚੇ ਸਬ੍ਭਆਚਾਰ ਨ੍ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ੍ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ੍ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਇਹ ਸਬ੍ਨ੍ਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ੍ ਬ੍ਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਬ੍ਿਆਂ ਸਾਬ੍ਰਆਂ ਲਈ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਹਨ੍।
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ਐਕਸੈਰਸਰਿਲਟੀ ਲੈ ਰਿਲੇ ਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਾ)
“ਮੈਂ ਨ੍ਹੀਂ ਚਾਹੰ ਦਾ ਬ੍ਕ ਲੋ ਕ ਪ੍ਿੇਬ੍ਰਤ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ੍ ਹੋਣਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਬ੍ਕ ਮੈਂ ਸਧਾਰਣ ਗਤੀਬ੍ਵਧੀਆਂ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਬ੍ਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ੈਰਾ ਸਪ੍ੋਰਿਸ ਿਾਂ ਕਲਾ

ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨ੍ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ।”

"ਇਹ ਉਹਨ੍ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਬ੍ਭਆਚਾਰ ਨ੍ੰ ਰਦਲਣ ਰਾਰੇ ਹੈ ਬ੍ਿਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਹਕ ਬ੍ਹਿੱ ਸੇ ਵਿੋਂ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਚਣੌਤੀਆਂ

ਹਨ੍, ਨ੍ਾ ਬ੍ਕ ਇਿੱ ਕ ਐਡ-ਆਨ੍ ਦੀ ਤਰਾਂ।"

ਸਰਕਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਬ੍ਕ ਸਰਕਾਰ ਨ੍ੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬ੍ਭਆਚਾਰ ਨ੍ੰ ਰਣਾਉਣ ਬ੍ਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ੍ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜ਼ਗਾਰ
ਲਈ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਰਣਨ੍ੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬ੍ਵਕਾਸ ਕਰਨ੍ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ੍, ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਨ੍ੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਬ੍ਵਚਲੀਆਂ ਪ੍ਦਾਰਥਕ ਰਕਾਵਿਾਂ ਨ੍ੰ ਦਰ ਕਰਨ੍
ਅਤੇ ਇਹ ਸਬ੍ਨ੍ਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਰਾਰੇ ਦਿੱ ਬ੍ਸਆ ਬ੍ਕ ਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਬ੍ਲਕ ਸਰਬ੍ਵਸ ਸਿਾਫ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਨ੍ੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢਕਵੇਂ
ਸਮਰਥਨ੍ਾਂ ਦੇ ਰਾਰੇ ਿਾਣ ਹੈ। ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਪ੍ਿਮਿੱ ਖ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨ੍ਾਲ ਬ੍ਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ੍ਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ
ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ ਿੋ "ਸਾਡੇ ਰਾਰੇ ਕਝ ਨ੍ਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਗੈਰ ਕਝ ਨ੍ਹੀਂ" ਦੇ ਬ੍ਵਚਾਰ ਪ੍ਿਤੀ ਵਚਨ੍ਰਿੱ ਧਤਾ ਨ੍ੰ ਪ੍ਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
“ਮੇਰੇ ਬ੍ਖਆਲ ਬ੍ਵਚ ਤਰਦੀਲੀ ਨ੍ੰ ਉਪ੍ਰੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੇ ਸਥਾਨ੍ਕ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਰਮ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸੀ

ਅਤੇ ਿਿੈਬ੍ਫਕ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਰਕਾਵਿ ਪ੍ਾਏ ਰਗੈਰ ਵੀਲਚੇਅਰ ਉਪ੍ਯੋਗਕਰਤਾ ਨ੍ੰ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਕੋਈ ਿਗਹਾ ਨ੍ਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਰਸੀਆਂ ਬ੍ਹਲਾਈਆਂ
ਨ੍ਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਬ੍ਕਉਂਬ੍ਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨ੍ੰ ਕੰ ਧ ਨ੍ਾਲ ਰੋਲਿ ਕੀਤਾ ਬ੍ਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਨ੍ੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਉਿਾਗਰ ਕੀਤਾ ਬ੍ਕ ਿੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ

ਮਹਿੱ ਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਫੈਬ੍ਸਲਿੀਆਂ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ੍ੀ ਦੀ ਗਿੱ ਲ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਕ ਪ੍ਿਾਈਵੇਿ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫੈਬ੍ਸਲਿੀਆਂ
ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਅਿੇ ਵੀ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ੍। ”

“ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹਾਂ ਬ੍ਕ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ੍ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬ੍ਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ੰ ਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਡਗਰੀ ਅਤੇ

ਪ੍ੋਸਿ ਰੈਚਲਰ ਬ੍ਡਪ੍ਲੋ ਮਾ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਨ੍ ਦੇ ਰਾਵਿਦ ਰਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰ ਬ੍ਰਹਾ ਹਾਂ।”

ਸਾਰੇ ਅਬ੍ਧਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ
ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਰਣਾਉਣ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸਬ੍ਹਯੋਗ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਦਿੱ ਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਬ੍ਣਆ ਹੈ ਬ੍ਕ ਸਾਰੇ ਸਰਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰ ਤਰਾਬ੍ਲਆਂ ਨ੍ੰ
ਰੀ.ਸੀ. ਨ੍ੰ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗ ਰਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਤੇ ਬ੍ਮਉਂਬ੍ਸਪ੍ਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨ੍ਾਲ ਬ੍ਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ
ਨ੍ੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਯਤਨ੍ਾਂ (ਐਕਸੈਬ੍ਸਰਲ ਕੈਨ੍ੇਡਾ ਐਕਿ) ਦੇ ਪ੍ਰਕ ਦੇ ਲਈ ਸਰਾਈ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੇ ਸਾਡੇ ਨ੍ਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਉਤਸ਼ਾਹ ਨ੍ੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
“ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਦੀ ਹਾਰਮੋਨ੍ਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ੍ ਸਰਾਈ ਅਤੇ ਬ੍ਮਊਂਸੀਪ੍ਲ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਨ੍ੰ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡਾਂ ਨ੍ੰ ਉਲਝਾਉਣ ਨ੍ਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ (ਅਰਥਾਤ ਦ

ਸਿਿੈਿਾ ਐਕਿ, ਬ੍ਮਊਂਸਪ੍ਲ ਪ੍ਾਰਬ੍ਕੰ ਗ ਰਾਇ-ਲਾਜ਼)।”
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ਐਕਸੈਰਸਰਿਲਟੀ ਲੈ ਰਿਲੇ ਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਾ)
ਭਾਗ 4 ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ/ਰਸੁੱ ਟਾ
ਰਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਬ੍ਿੰ ਗਾਂ ਦਆਰਾ, ਸਾਬ੍ਖਆਤ ਅਤੇ ਵਰਚਅਲ, ਅਤੇ ਨ੍ਾਲ ਹੀ ਸਤੰ ਤਰ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਗਿੱ ਲਰਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਿਤੀਬ੍ਕਿਆਵਾਂ
ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਬ੍ਣਆ ਹੈ ਬ੍ਕ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਅਨ੍ ਐਕਸੈਬ੍ਸਬ੍ਰਲਿੀ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਅਨ੍ਸਾਰ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਦੇ ਬ੍ਵਕਾਸ ਦਾ
ਪ੍ਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ੍ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਬ੍ਣਆ ਹੈ ਬ੍ਕ ਬ੍ਕਸੇ ਅਬ੍ਿਹੇ ਸਰੇ ਵਿੱ ਲ ਵਧਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਹਤ ਸਾਰੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਿੋ
ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹੋਵ।ੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿੱ ਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਵਚਾਰਾਂ, ਿੋਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਿਤੀਰਿੱ ਧਤਾ ਨ੍ੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਸਭ ਦਾ
ਧੰ ਨ੍ਵਾਦ ਕਰਨ੍ਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨ੍ੰ ਪ੍ੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਰਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਬ੍ਸਿੱ ਬ੍ਖਆ ਅਤੇ ਿਾਗਰਕਤਾ ਦੀ
ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ, ਿਾਂ ਬ੍ਿਸ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀਆਂ ਦੀ ਯੋਿਨ੍ਾ ਰਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਿਸ ਢੰ ਗ ਨ੍ਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ੍ੰ ਬ੍ਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਰੈਕ ਦੇ
ਮਾਬ੍ਧਅਮ ਨ੍ਾਲ ਪ੍ਹੰ ਚਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬ੍ਵਸ਼ਵਬ੍ਵਆਪ੍ਕ ਬ੍ਡਜ਼ਾਇਨ੍ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨ੍ੰ ਇਿੱ ਕ ਹਕੀਕਤ
ਰਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਿਾਂਤ ਦੇ ਰਪ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸਾਨ੍ੰ ਰਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਿਾਈ, ਬ੍ਰਹਾਇਸ਼, ਬ੍ਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਬ੍ਸਿੱ ਬ੍ਖਆ, ਬ੍ਨ੍ਰਬ੍ਮਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨ੍ਾਲ ਨ੍ਾਲ
ਸੇਵਾ ਡਬ੍ਲਵਰੀ (ਪ੍ਰਬ੍ਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਿਾਈਵੇਿ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਿਥਾਵਾਂ ਨ੍ੰ ਬ੍ਵਕਸਤ ਕਰਨ੍ ਅਤੇ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਵਿੱ ਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ੍ਾ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿੋ ਇਨ੍ਪ੍ਿ ਅਤੇ ਫੀਡਰੈਕ ਅਸੀਂ ਿਨ੍ਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਆਰਾ ਸਣੀ ਸੀ, ਰੀ.ਸੀ. ਦਆਰਾ ਬ੍ਵਚਾਰੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨ੍ਵੇਂ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ
ਦੇ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਦੇ ਬ੍ਵਕਾਸ ਨ੍ੰ ਸਬ੍ਚਤ ਕਰਨ੍ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ। ਨ੍ਾਲ ਹੀ, ਰੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਵਅਕਤੀਆਂ, ਸਥਾਨ੍ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ,
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋ ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਿਮਿੱ ਖ ਬ੍ਹਿੱ ਸੇਦਾਰ ਸਮਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬ੍ਵਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਅਦ ਦੇ ਬ੍ਨ੍ਯਮਾਂ ਬ੍ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ੍ਾ ਿਾਰੀ
ਰਿੱ ਖੇਗੀ।
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ਐਕਸੈਰਸਰਿਲਟੀ ਲੈ ਰਿਲੇ ਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਾ)
ਅੰ ਰਤਕਾ 1 - ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ - ਔਨਲਾਈਨ ਪਿਸ਼ਨਾਵਲੀ
1. ਕੀ ਤਹਾਨੰ ਿੋਜ਼ਮਿਹਾ ਦੀ ਰਜ਼ੰ ਦਗੀ ਰਵਚ ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਰਵਚ ਿਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? [ਇਿੱ ਕੋ ਚੋਣ]
•

ਹਾਂ

•

ਕੋਈ ਿੋ ਮੇਰੇ ਨ੍ੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਨ੍ਯਮਤ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਕਾਵਿਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

•

ਨ੍ਹੀਂ

•

ਅਬ੍ਨ੍ਸ਼ਬ੍ਚਤ

1a. ਰਵਕਲਰਪਕ: ਕਝ ਵਾਕਾਂ ਰਵੁੱ ਚ, ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਪਹੰ ਚ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਿਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਣਨ ਕਿੋ। ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ
ਅਰਿਹੀ ਕੋਈ ਿਾਣਕਾਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਿੋ ਿੋ ਤਹਾਡੀ ਿਾਂ ਦਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੇ। [1000 ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦਾ ਓਪ੍ਨ੍ ਿੈਕਸਿ ਰਾਕਸ]

2. ਰਿਿਰਟਸ਼ ਕੋਲੰਿੀਆ ਦਾ ਪਿਾਂਤ ਨਵੇਂ ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਦਾ ਰਵਕਾਸ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਿੋ ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਰਮਆਿਾਂ ਨੰ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਆਰਗਆ
ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਪਦੰ ਡ ਕਈ ਰਕਸਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਿਾਂ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ:
•

ਸਰਬ੍ਵਸ ਡਬ੍ਲਵਰੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਬ੍ਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਸਿਮਰ ਸਰਬ੍ਵਬ੍ਸਜ਼, ਬ੍ਸਿੱ ਬ੍ਖਆ)

•

ਰਜ਼ਗਾਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਾਇਬ੍ਰੰ ਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿੈਂਸ਼ਨ੍)

•

ਭੌਬ੍ਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪ੍ਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਪ੍ਾਰਕ, ਫਿੱ ਿਪ੍ਾਥ, ਪ੍ਾਰਬ੍ਕੰ ਗ)

•

ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਵੈਰਸਾਈਿਾਂ, ਬ੍ਪ੍ਿੰ ਿ ਸਮਗਰੀਆਂ, ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਿਾਣਕਾਰੀ)

•

ਿਿਾਂਸਪ੍ੋਰਿੇਸ਼ਨ੍ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਰਿੱ ਸ, ਫੈਰੀਆਂ, ਿੈਕਸੀਆਂ)

ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਨਹਾਂ ਖੇਤਿਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਿਾਂ ਤਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਹੁੱ ਤਤਾ ਦੇ ਅਨਸਾਿ ਿੈਂਕ ਰਦਓ। [ਰੇਬ੍ਿੰ ਗ, ਸਕੇਲਡ ਿਵਾਰ - ਬ੍ਰਲਕਲ
ਵੀ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਣ ਨ੍ਹੀਂ ਤੋਂ ਰਹਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਣ]
2a. ਰਵਕਲਰਪਕ: ਕੀ ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਿ ਖੇਤਿ ਹਨ ਿੋ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੁੱ ਤਵਪਿਣ ਹਨ? ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਸਾਨੰ ਹੋਿ
ਦੁੱ ਸੋ। [500 ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦਾ ਓਪ੍ਨ੍ ਿੈਕਸਿ ਰਾਕਸ]

3. ਹੇਠਾਂ ਰਦੁੱ ਤੇ ਰਵਕਲਪਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ, ਤਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਰਕ ਰਵਅਕਤੀਆਂ, ਿਨਤਕ ਅਤੇ ਰਨਿੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨੰ ਨਵੇਂ ਪਹੰ ਚਯੋਗ ਕਾਨੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕਿਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਲਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੋ। [ਮਲਿੀਪ੍ਲ ਚੋਣ ਿਵਾਰ - ਲਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬ੍ਰਆਂ
'ਤੇ ਚੈਿੱਕ ਲਗਾਓ]
•

ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਯੋਿਨ੍ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਿਗਤੀ ਬ੍ਰਪ੍ੋਰਿਾਂ

•

ਬ੍ਵਿੱ ਤੀ ਜ਼ਰਮਾਨ੍ੇ

•

ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਇੰ ਸਪ੍ੈਕਸ਼ਨ੍ਾਂ

•

ਸੰ ਗਠਨ੍ਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਬ੍ਸਖਲਾਈ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬ੍ਸਰਿਣਾ
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ਐਕਸੈਰਸਰਿਲਟੀ ਲੈ ਰਿਲੇ ਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਾ)
•

ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ੍ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਸਰਿਣਾ

•

ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਨ੍ੰ ਬ੍ਰਹਤਰ ਰਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰ ਬ੍ਡੰ ਗ ਪ੍ਿੋਗਰਾਮ

•

ਹੋਰ, ਬ੍ਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਪ੍ਸ਼ਿ ਕਰੋ: [1000 ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦਾ ਓਪ੍ਨ੍ ਿੈਕਸਿ ਰਾਕਸ]।

4. ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਦੁੱ ਸੋ ਰਕ ਤਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਪਿਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਹੇਠ ਰਲਰਖਆਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਹਿੇਕ ਨੰ ਰਕੰ ਨਾ ਮਹੁੱ ਤਵਪਿਣ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋ: [ਰੇਬ੍ਿੰ ਗ,
ਸਕੇਲਡ ਿਵਾਰ - ਬ੍ਰਲਕਲ ਵੀ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ੍ ਨ੍ਹੀਂ ਤੋਂ ਰਹਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਨ੍]
•

ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਵਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਬ੍ਕ ਨ੍ਵੇਂ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਅਤੇ ਬ੍ਮਆਰ ਿਲਦੀ ਵਾਪ੍ਰਨ੍)

•

ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹਾਂ ਬ੍ਕ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਅਤੇ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡਾਂ
ਦੇ ਬ੍ਵਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਬ੍ਵਚ ਸਣਵਾਈ ਹੋਵੇ)

•

ਉਹਨ੍ਾਂ ਸੰ ਗਠਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਿੋ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ੍ ਕਰਦੇ ਹਨ੍ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੰ ਦਾ ਹਾਂ ਬ੍ਕ
ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਅਤੇ ਮਾਪ੍ਦੰ ਡਾਂ ਦੇ ਬ੍ਵਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆ ਦੇ ਬ੍ਹਿੱ ਸੇ ਵਿੋਂ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਸੰ ਗਠਨ੍ਾਂ ਨ੍ਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ
ਿਾਵੇ)

•

ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਤੋਂ ਰਾਹਰ ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਨ੍ਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ

•

ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਆਲੇ ਆਮ ਸਬ੍ਭਆਚਾਰ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਬ੍ਰਵਰਤਨ੍ ਦਾ ਸਮਰਥਨ੍ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਸਾਧਨ੍

5. ਿੀ.ਸੀ. ਰਵਚ ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਿਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੇ ਰਵਚ ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਮਿਥਨ ਕਿਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਿ ਕੀ ਕਿ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਤਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵਾਧ ਰਟੁੱ ਪਣੀਆਂ ਹਨ? [1000 ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦਾ ਓਪ੍ਨ੍ ਿੈਕਸਿ ਰਾਿੱਕਸ ਿਵਾਰ]
6. ਇਸ ਸਿਵੇਖਣ ਨੰ ਪਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਤਹਾਡਾ ਧੰ ਨਵਾਦ। ਇਸ ਿਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿੇ ਦੌਿਾਨ, ਿੀ.ਸੀ. ਸਿਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੰ ਫੀਡਿੈਕ
ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਿੀਰਕਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿੇਗਾ। ਤਸੀਂ ਹੋਿ ਰਕਹੜੇ ਤਿੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿਰਕਰਿਆ ਰਵਚ ਰਹੁੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਿਣਾ ਿਹੇ
ਹੋ? [ਮਲਿੀਪ੍ਲ ਚੋਣ ਿਵਾਰ - ਲਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬ੍ਰਆਂ ਤੇ ਚੈਿੱਕ ਲਗਾਓ]
•

ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਰਾਰੇ ਔਨ੍ਲਾਈਨ੍ ਵਰਚਅਲ ਿਾਉਨ੍ਹਾਲ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ

•

ਪ੍ਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਰਾਰੇ ਸਾਬ੍ਖਆਤ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਮੀਬ੍ਿੰ ਗ ਬ੍ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ

•

ਮੇਰੀਆਂ ਤਰਿੀਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨ੍ੰ ਨ੍ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪ੍ਏਗਾ ਰਾਰੇ ਬ੍ਲਖਤੀ ਰੇਨ੍ਤੀ ਬ੍ਤਆਰ ਕਰਨ੍ਾ

•

ਮੈਨ੍ੰ ਪ੍ਿੱ ਕਾ ਯਕੀਨ੍ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਕ ਮੈਂ ਅਿੱ ਗੇ ਬ੍ਹਿੱ ਸਾ ਲਵਾਂਗਾ ਿਾਂ ਨ੍ਹੀਂ

•

ਮੈਂ ਅਿੱ ਗੇ ਬ੍ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਯੋਿਨ੍ਾ ਨ੍ਹੀਂ ਰਣਾ ਬ੍ਰਹਾ
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ਐਕਸੈਰਸਰਿਲਟੀ ਲੈ ਰਿਲੇ ਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਾ)
ਅੰ ਰਤਕਾ 2 - ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਚੀ
ਸਰਮੀਸ਼ਨ੍ਾਂ https://engage.gov.bc.ca/accessibility/written-submissions/ 'ਤੇ ਔਨ੍ਲਾਈਨ੍ ਉਪ੍ਲਰਧ ਹਨ੍।
ਹੇਠ ਬ੍ਲਖੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨ੍ੇ ਿਨ੍ਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਬ੍ਮਆਦ ਦੌਰਾਨ੍ ਰਸਮੀ ਬ੍ਲਖਤ ਰੇਨ੍ਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ:
•

ਅਮੈਲਗਮੇਬ੍ਿਡ ਿਰਾਂਬ੍ਜ਼ਿ ਯਨ੍ੀਅਨ੍ (Amalgamated Transit Union)

•

ਏਓਡੀਏ ਅਲਾਇੰ ਸ (AODA Alliance)

•

ਰੀ.ਸੀ. ਗਵਰਮੈਂਿ ਇਮਪ੍ਲੌ ਈ ਯਨ੍ੀਅਨ੍ (B.C. Government Employees Union)

•

ਰੀ.ਸੀ. ਹਾਊਬ੍ਸੰ ਗ ਮੈਨ੍ੇਿਮੈਂਿ ਕਬ੍ਮਸ਼ਨ੍ (B.C. Housing Management Commission)

•

ਰੀ.ਸੀ. ਹਾਈਡਿੋ (B.C. Hydro)

•

ਰੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਬ੍ਲਕ ਸਰਬ੍ਵਸ ਇਮਪ੍ਲੌ ਈ ਐਕਸੈਬ੍ਸਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਊਂਸਲ (B.C. Public Service Employee

•

Accessibility Advisory Council)
ਰੀ.ਸੀ. ਸਬ੍ਕਜ਼ੋਫਰੇਨ੍ੀਆ ਸਸਾਇਿੀ (B.C. Schizophrenia Society)

•

ਰੀ.ਸੀ. ਸਕਲ ਿਰਿੱ ਸਿੀਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ੍ (B.C. School Trustees Association)

•

ਰੀ.ਸੀ. ਸਪ੍ਾਈਨ੍ਲ ਕੌ ਰਡ ਇੰ ਿਰੀ ਨ੍ੈਿਵਰਕ (B.C. Spinal Cord Injury Network)

•

ਰੀਕਨ੍ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਸਰਬ੍ਵਬ੍ਸਜ਼ (Beacon Community Services)

•

ਰਰੌਡਰੈਂਿ ਇੰ ਸਿੀਬ੍ਿਊਿ (Broadbent Institute)

•

ਕੈਨ੍ੇਡੀਅਨ੍ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ੍ ਔਫ਼ ਔਬ੍ਕਉਪ੍ੇਸ਼ਨ੍ਲ ਥੈਰੇਬ੍ਪ੍ਸਿਸ ਰੀ.ਸੀ. (Canadian Association of Occupational Therapists

•

B.C.)
ਕੈਨ੍ੇਡੀਅਨ੍ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ੍ ਔਫ਼ ਦ ਰਲਾਇੰ ਡ (Canadian Federation of the Blind)

•

ਕੈਨ੍ੇਡੀਅਨ੍ ਹੋਮਬ੍ਰਲਡਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ੍ (Canadian Homebuilders Association)

•

ਂ ਹੈਲਥ ਇੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ੍ (Canadian Life and Health Insurance Association)
ਕੈਨ੍ੇਡੀਅਨ੍ ਲਾਈਫ ਐਡ

•

ਕੈਨ੍ੇਡੀਅਨ੍ ਮੈਂਿਲ ਹੈਲਥ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ੍ ਰੀ.ਸੀ. (Canadian Mental Health Association B.C.)

•

ਕੈਨ੍ੇਡੀਅਨ੍ ਨ੍ੈਸ਼ਨ੍ਲ ਇੰ ਸਿੀਬ੍ਿਊਿ ਫ਼ੌਰ ਦ ਰਲਾਇੰ ਡ (Canadian National Institute for the Blind)

•

ਸੈਂਿਰ ਫ਼ੌਰ ਐਕਸੈਬ੍ਸਰਲ ਪ੍ੋਸਿ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਿਕੇਸ਼ਨ੍ ਬ੍ਰਸੋਰਬ੍ਸਜ਼ ਰੀ.ਸੀ. (Centre for Accessible Post-Secondary

•

Education Resources B.C.)
ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਲੀਗਲ ਅਬ੍ਸਸਿੈਂਸ ਸਸਾਇਿੀ (Community Legal Assistance Society)

•

ਡਗਲਸ ਕੌ ਲੇਿ (Douglas College)

•

ਫਸਿ ਨ੍ੇਸ਼ਨ੍ਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਥੌਬ੍ਰਿੀ (First Nations Health Authority)

•

ਹੈਰੀਿੇਿ ਰੀਸੀ (Heritage BC)

•

ਲਕਵੀਆਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬ੍ਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ

•

ਹੰ ਬ੍ਿੰ ਗਿਨ੍ ਸਸਾਇਿੀ (Huntington Society)

•

ਇੰ ਕਲਜ਼ਨ੍ ਰੀ. ਸੀ. (Inclusion B.C)

•

ਂ ਇਨ੍ਫਰਮੇਸ਼ਨ੍ ਿੈਕਨ੍ੌਲੋ ਿੀ ਇੰ ਡਸਿਰੀ ਕਾਉਂਸਲ (Information
ਇਨ੍ਫਰਮੇਸ਼ਨ੍ ਿੈਕਨ੍ੌਲੋ ਿੀ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ੍ ਔਫ਼ ਕੈਨ੍ੇਡਾ ਐਡ

•

Technology Association of Canada and Information Technology Industry Council)
ਇੰ ਿਰਨ੍ੈਸ਼ਨ੍ਲ ਕੋਲੈਰਰੇਸ਼ਨ੍ ਔਨ੍ ਬ੍ਰਪ੍ੇਅਰ ਬ੍ਡਸਕਵਰੀ (International Collaboration on Repair Discovery)

•

ਬ੍ਲਫਿ (Lyft)
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•

ਮਾਰਚ ਔਫ਼ ਡਾਈਮਜ਼ ਕੈਨ੍ੇਡਾ/ਸਿਿੋਕ ਬ੍ਰਕਵਰੀ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ੍ ਔਫ਼ ਰੀ.ਸੀ. (March of Dimes Canada/Stroke Recovery

•

Association of B.C.)
ਮਲਿੀਪ੍ਲ ਸਕਲੇ ਰੋਬ੍ਸਸ ਸਸਾਇਿੀ ਔਫ਼ ਕੈਨ੍ੇਡਾ (Multiple Sclerosis Society of Canada)

•

ਂ ਫਾਈਰਰੋਮਾਈਲਿੀਆ ਸਸਾਇਿੀ (Myalgic Encephalomyelitis and
ਮਾਈਐਲਬ੍ਿਕ ਐਨ੍ਸੇਫੈਲੋਮਾਈਬ੍ਲਬ੍ਿਸ ਐਡ

•

Fibromyalgia Society)
ਂ ਬ੍ਰਸਰਚ (National Institute of Disability Management and
ਨ੍ੈਸ਼ਨ੍ਲ ਇੰ ਸਿੀਬ੍ਿਊਿ ਔਫ਼ ਬ੍ਡਸਅਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀ ਮੈਨ੍ੇਿਮੈਂਿ ਐਡ

•

Research)
ਨ੍ਾਇਡਸ (Nidus)

•

ਂ ਬ੍ਡਸਅਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀ ਇਸ਼ਜ਼ (North Shore Advisory Committee on Disability Issues)
ਨ੍ੌਰਥ ਸ਼ੋਰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਬ੍ਮਿੀ ਐਡ

•

ਪ੍ਿੈਜ਼ੀਡੈਂਿਸ ਗਰਿੱ ਪ੍ (Presidents Group)

•

ਬ੍ਪ੍ਿਜ਼ਨ੍ਰਜ਼ ਲੀਗਲ ਸਰਬ੍ਵਬ੍ਸਜ਼ (Prisoners’ Legal Services)

•

ਂ ਦ ਐਕਸੈਬ੍ਸਰਲ ਬ੍ਰਸੋਰਸ ਸੈਂਿਰ ਰੀ. ਸੀ. (Provincial Resource
ਪ੍ਿੋਬ੍ਵੰ ਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਸੋਰਸ ਸੈਂਿਰ ਫ਼ੌਰ ਦ ਬ੍ਵਜ਼ਅਲੀ ਇਮਪ੍ੇਅਰਡ ਐਡ

•

Centre for the Visually Impaired and the Accessible Resource Centre B.C.)
ਰੀਅਲਵੀਲਜ਼ (Realwheels)

•

ਬ੍ਰਕ ਹੈਨ੍ਸਨ੍ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ੍ (Rick Hansen Foundation)

•

ਸਕਲ ਬ੍ਡਸਬ੍ਿਿਕਿ 74 (School District 74)

•

ਸਾਈਮਨ੍ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯਨ੍ੀਵਰਬ੍ਸਿੀ ਸਿਡੈਂਿ ਸਸਾਇਿੀ (Simon Fraser University Student Society)

•

ਸਰੀ ਰੋਰਡ ਔਫ਼ ਿਿੇਡ (Surrey Board of Trade)

•

ਦ ਵੌਰ ਅਮੈਪ੍ਸ (The War Amps)

•

ਿਿਾਂਸਬ੍ਲੰਕ (TransLink)

•

ਿਿੈਵਲ ਫ਼ੌਰ ਔਲ (Travel For All)

•

ਵੈਨ੍ਬ੍ਸਿੀ (Vancity)

•

ਵੋਕਲਆਈ (VocalEye)

•

ਵੌਇਸ ਔਫ਼ ਦ ਸੈਰੀਰਿਿੱ ਲ ਪ੍ਾਲਸੀਡ ਔਫ਼ ਗਿੇਿਰ ਵੈਨ੍ਕਵਰ (Voice of the Cerebral Palsied of Greater Vancouver)

•

ਵੇਵਫਰੰ ਿ ਸੈਂਿਰ ਫ਼ੌਰ ਕਬ੍ਮਊਨ੍ੀਕੇਸ਼ਨ੍ ਐਕਸੈਬ੍ਸਬ੍ਰਲਿੀ (Wavefront Centre for Communication Accessibility)

ਹੇਠ ਬ੍ਲਖੀਆਂ ਸਥਾਨ੍ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨ੍ੇ ਰੇਨ੍ਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ:
•

ਬ੍ਸਿੀ ਔਫ਼ ਵੈਨ੍ਕਵਰ (City of Vancouver)

•

ਬ੍ਸਿੀ ਔਫ਼ ਬ੍ਵਕਿੋਰੀਆ (City of Victoria)

•

ਯਨ੍ੀਅਨ੍ ਔਫ਼ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਬ੍ਸਪ੍ੈਬ੍ਲਿੀਜ਼ (ਯਰੀਸੀਐਿੱਮ) (Union of British Columbia Municipalities (UBCM))

•

ਬ੍ਵਲੇ ਿ ਔਫ਼ ਕੰ ਰਰਲੈਂ ਡ (Village of Cumberland)
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ਅੰ ਰਤਕਾ 3 - ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਕਾਿਾਂ ਰਿਨਹਾਂ ਨੰ ਸਤੰ ਤਿ ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸੰ ਵਾਦਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਿਾਨੀ ਲਈ ਫੰ ਡ ਪਿਾਪਤ ਹੋਏ
ਹੇਠ ਬ੍ਲਖੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨ੍ੰ ਸਤੰ ਤਰ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਗਿੱ ਲਰਾਤ ਅਤੇ ਬ੍ਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰੇਨ੍ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ੍ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਫੰ ਡ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਹੋਏ:
•

ਔਬ੍ਿਸਬ੍ਿਕਸ ਯਨ੍ਾਈਬ੍ਿਡ ਕੈਨ੍ੇਡਾ - ਬ੍ਨ੍ਊਰੋਡਾਈਵਰਬ੍ਸਿੀ ਬ੍ਲਸਬ੍ਨ੍ੰਗ ਸਸਾਇਿੀ (Autistics United Canada - Neurodiversity

•

Listening Society)
ਰੀਸੀ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ੍ ਔਫ਼ ਗਾਈਡ ਡੌਗਜ਼/ਕੈਨ੍ੇਡੀਅਨ੍ ਕਾਊਂਸਲ ਔਫ਼ ਦ ਰਲਾਇੰ ਡ (BC Coalition of Guide Dogs/Canadian

•

Council of the Blind)
ਰੀਸੀ ਪ੍ੀਪ੍ਲ ਫਸਿ (BC People First)

•

ਰੀਸੀ ਪ੍ਾਵਰਿੀ ਬ੍ਰਡਕਸ਼ਨ੍ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ੍ (BC Poverty Reduction Coalition)

•

ਰੀਕਨ੍ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਸਰਬ੍ਵਬ੍ਸਜ਼ (Beacon Community Services)

•

ਰੇਿਾ ਕਲੈ ਕਬ੍ਿਵ/ਗਿੇਿਰ ਵੈਨ੍ਕਵਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ੍ (Beta Collective/Greater Vancouver Association)

•

ਕੈਨ੍ੇਡੀਅਨ੍ ਹਾਰਡ ਔਫ਼ ਬ੍ਹਅਬ੍ਰੰ ਗ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ੍ - ਰੀਸੀ ਚੈਪ੍ਿਰ (Canadian Hard of Hearing Association - BC Chapter)

•

ਂ ਬ੍ਡਸਬ੍ਿਿਕਿ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ੍ ਫ਼ੌਰ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਬ੍ਲਬ੍ਵੰ ਗ (Campbell River and District Association for
ਕੈਂਪ੍ਰੈਲ ਬ੍ਰਵਰ ਐਡ

•

Community Living)
ਕੈਬ੍ਪ੍ਲੈ ਨ੍ੋ ਸਿਡੈਂਿਸ ਯਨ੍ੀਅਨ੍ (Capilano Students' Union)

•

ਬ੍ਚਲੀਵੈਕ ਸਸਾਇਿੀ ਫ਼ੌਰ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਬ੍ਲਬ੍ਵੰ ਗ (Chilliwack Society for Community Living)

•

ਬ੍ਸਿੀਜ਼ਨ੍ਜ਼ ਫ਼ੌਰ ਐਕਸੈਬ੍ਸਰਲ ਨ੍ੇਰਰਹਿੱ ਡਜ਼ (ਸੀਏਐਿੱਨ੍) (Citizens for Accessible Neighbourhoods (CAN))

•

ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਕਨ੍ੈਕਸ਼ਨ੍ਜ਼ (Community Connections)

•

ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਐਲਰੀਸੀ (ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਬ੍ਲਬ੍ਵੰ ਗ ਰੀ ਸੀ) (Community Council CLBC (Community Living BC))

•

ਕੋਕਬ੍ਵਿਲਾਮ ਪ੍ਰਬ੍ਲਕ ਲਾਇਰਿੇਰੀ (Coquitlam Public Library)

•

ਬ੍ਡਸਅਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀ ਅਲਾਇੰ ਸ ਰੀਸੀ (Disability Alliance BC)
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•

ਂ ਰਸ ਈਸਿਸਾਈਡ ਵਰਕਸ (Embers Eastside Works)
ਐਰ

•

ਂ ਪ੍ੈਂਬ੍ਿਕਿਨ੍ ਇੰ ਡੀਅਨ੍ ਰੈਂਡ (Footprints Centre Neil Squire Society and
ਫਿੱ ਿਬ੍ਪ੍ਿੰ ਿਸ ਸੈਂਿਰ ਨ੍ੀਲ ਸਕਆਇਰ ਸਸਾਇਿੀ ਐਡ

•

Penticton Indian Band)
ਫੌਸਿਬ੍ਰੰ ਗ ਚੇਂਿ (ਫਸਿ ਕਾਲ ਰੀਸੀ) (Fostering Change (First Call BC))

•

ਗਰੇਿਰ ਵੈਨ੍ਕਵਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ੍ ਔਫ਼ ਦ ਡੈਫ (Greater Vancouver Association of The Deaf)

•

ਗਿੀਨ੍ਵਿੱ ਡ ਰੋਰਡ ਔਫ਼ ਿਿੇਡ (Greenwood Board of Trade)

•

ਬ੍ਹਲੇ ਰੀ ਮਾਰਕਸ (ਸਵੈ-ਪ੍ਿੱ ਖ-ਪ੍ਰਕ) (Hilary Marks (self advocate))

•

ਇੰ ਡੀਪ੍ੈਂਡੈਂਿ ਬ੍ਲਬ੍ਵੰ ਗ ਸੈਂਿਰ (ਵਰਨ੍ਨ੍) (Independent Living Centre (Vernon))

•

ਇੰ ਡੀਬ੍ਵਜ਼ਅਲਾਈਜ਼ਡ ਫੰ ਬ੍ਡੰ ਗ ਬ੍ਰਸੋਰਸ ਸੈਂਿਰ ਸਸਾਇਿੀ (Individualized Funding Resource Centre Society)

•

ਂ ਕਲਚਰ (Kickstart Disability Arts and Culture)
ਬ੍ਕਿੱ ਕਸਿਾਰਿ ਬ੍ਡਸਅਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀ ਆਰਿਸ ਐਡ

•

ਲੈਂ ਗਲੀ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਸਰਬ੍ਵਬ੍ਸਜ਼ ਸਸਾਇਿੀ (Langley Community Services Society)

•

ਲੋ ਅਰ ਬ੍ਸਬ੍ਮਲਕਾਮੀਨ੍ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਸਰਬ੍ਵਬ੍ਸਜ਼ ਸਸਾਇਿੀ (Lower Similkameen Community Services Society)

•

ਂ ਹੈਲਥ ਸਸਾਇਿੀ (Lu'ma Native Housing and Health Society)
ਲ'ਮਾ ਨ੍ੇਬ੍ਿਵ ਹਾਉਬ੍ਸੰ ਗ ਐਡ

•

ਂ ਬ੍ਡਸਬ੍ਿਿਕਿ ਲੇ ਰਰ ਕਾਊਂਸਲ (New Westminster and District Labour Council)
ਬ੍ਨ੍ਊ ਵੈਸਿਬ੍ਮੰ ਸਿਰ ਐਡ

•

ਮੇਨ੍ ਆਈਲੈਂ ਡ ਅਬ੍ਸਸਬ੍ਿਡ ਬ੍ਲਬ੍ਵੰ ਗ ਸਸਾਇਿੀ (Mayne Island Assisted Living Society)

•

ਨ੍ੌਰਥ ਆਈਲੈਂ ਡ ਮੈਬ੍ਿਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ੍ (North Island Metis Association)

•

ਓਕਨ੍ਾਗਨ੍ ਰੀਿਨ੍ਲ ਲਾਇਰਿੇਰੀ (Okanagan Regional Library)

•

ਓਸੋਯਸ ਐਕਸੈਬ੍ਸਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀ ਕਮੇਿੀ (Osoyoos Accessibility Committee)

•

ਪ੍ੀਪ੍ਲ ਇਨ੍ ਮੋਸ਼ਨ੍ (ਕੈਲੋਨ੍ਾ) (People in Motion (Kelowna))

•

ਬ੍ਪ੍ਵਿ ਲੀਗਲ ਸਸਾਇਿੀ (Pivot Legal Society)

•

ਂ ਬ੍ਡਸਬ੍ਿਿਕਿ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਸਰਬ੍ਵਬ੍ਸਜ਼ ਸਸਾਇਿੀ (Princeton & District Community Services Society)
ਬ੍ਪ੍ਿੰ ਸਿਨ੍ ਐਡ

•

ਬ੍ਰਚਮੰ ਡ ਸੈਂਿਰ ਫੌਰ ਬ੍ਡਸਅਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀ (ਆਰਸੀਡੀ) (Richmond Centre for Disability (RCD))

•

ਸਾਲਿ ਸਪ੍ਬ੍ਰੰ ਗ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਅਲਾਇੰ ਸ ਸਸਾਇਿੀ (Salt Spring Community Alliance Society)

•

ਸਕ ਰੀਿਨ੍ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਨ੍ੈਿਵਰਕ (Sooke Region Communities Health Network)

•

ਸੈਕੈਲਿ ਪ੍ਰਬ੍ਲਕ ਲਾਇਰਿੇਰੀ (Sechelt Public Library)

•

ਸੇਮੀਆਹਮ ਹਾਉਸ ਸਸਾਇਿੀ (ਯਬ੍ਨ੍ਿੀ) (Semiahmoo House Society (Uniti))

•

ਸਪ੍ੈਕਿਿਮ ਸਸਾਇਿੀ ਫ਼ੌਰ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਬ੍ਲਬ੍ਵੰ ਗ (Spectrum Society for Community Living)

•

ਸਪ੍ਬ੍ਰੰ ਗ ਹਾਵਜ਼ (ਸਵੈ-ਪ੍ਿੱ ਖ-ਪ੍ਰਕ) (Spring Hawes (self advocate))

•

ਸਕਵੇਅਰ ਪ੍ੈਿੱਗ ਸਸਾਇਿੀ (Square Peg Society)

•

ਸਿੈਿੱਪ੍ਸ ਫੌਰਵਰਡ (Steps Forward)

•

ਦ ਬ੍ਡਸਅਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ੍ (The Disability Foundation)

•

ਂ ਔਬ੍ਕਉਪ੍ੇਸ਼ਨ੍ਲ ਥੈਰੇਪ੍ੀ (UBC Faculty of
ਯਰੀਸੀ ਫੈਕਲਿੀ ਔਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ੍ ਬ੍ਡਪ੍ਾਰਿਮੈਂਿ ਔਫ਼ ਔਬ੍ਕਉਪ੍ੇਸ਼ਨ੍ਲ ਸਾਇੰ ਸ ਐਡ

•

Medicine Department of Occupational Science and Occupational Therapy)
ਂ ਲਰਬ੍ਨ੍ੰਗ ਸੈਂਿਰ (University of the Fraser Valley Teaching and Learning
ਯਨ੍ੀਵਰਬ੍ਸਿੀ ਔਫ਼ ਦ ਫਿੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਿੀਬ੍ਚੰ ਗ ਐਡ

•

Centre)
ਯਨ੍ੀਵਰਬ੍ਸਿੀ ਔਫ਼ ਬ੍ਵਕਿੋਰੀਆ ਸਿਡੈਂਿਸ ਯਨ੍ੀਅਨ੍ (University of Victoria Students' Union)
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ਐਕਸੈਰਸਰਿਲਟੀ ਲੈ ਰਿਲੇ ਸ਼ਨ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ (ਪਹੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਿੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਾ)
•

ਯਨ੍ੀਕ ਗੈਿੱਿ ਿਗੈਦਰ ਸਸਾਇਿੀ (Unique Get Together Society)

•

ਯਬ੍ਨ੍ਿੀ ਸੈਂਿਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ੍ ਫ਼ੌਰ ਰਲੈ ਕ ਕਲਚਰਜ਼ (ਯਸੀਏਰੀਸੀ) (Unity Centre Association for Black Cultures

•

(UCABC))
ਂ ਸੀਨ੍ੀਅਰਜ਼ ਨ੍ੈਿੱਿਵਰਕ (West End Seniors Network)
ਵੈਸਿ ਐਡ

ਹੇਠ ਬ੍ਲਖੀਆਂ ਸਥਾਨ੍ਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨ੍ੇ ਸਤੰ ਤਰ ਕਬ੍ਮਊਬ੍ਨ੍ਿੀ ਗਿੱ ਲਰਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਾਨ੍ੀ ਕੀਤੀ:
•

ਿਾਊਨ੍ ਔਫ਼ ਬ੍ਗਰਸਨ੍ਜ਼ (Town of Gibsons)

•

ਬ੍ਡਸਬ੍ਿਿਕਿ ਔਫ਼ ਮਕੈਂਜ਼ੀ (District of Mackenzie)

•

ਬ੍ਸਿੀ ਔਫ਼ ਮੇਪ੍ਲ ਬ੍ਰਿੱ ਿ (City of Maple Ridge)

•

ਬ੍ਸਿੀ ਔਫ਼ ਪ੍ਾਵਲ ਬ੍ਰਵਰ (City of Powell River)

•

ਂ ਐਕਸੈਬ੍ਸਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀ (City of Surrey, Support Services and Accessibility)
ਬ੍ਸਿੀ ਔਫ਼ ਸਰੀ, ਸਪ੍ੋਰਿ ਸਰਬ੍ਵਬ੍ਸਜ਼ ਐਡ
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