
ਬੀਸੀ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਗਾਇਡ

12ਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ



ii www.seniorsbc.ca

ਸਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ  ਸੁਨੇਹਾ
ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਸਹਤਮੰਦ ਸਰਗਰਮ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ 
ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜੰਨਾ ਵਚਰ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਰਵਹਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਵਜੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੰਭਿ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਦਦ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ 
ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹ਼ੈ।
ਬੀਸੀ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਗਾਇਡ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਧਨ ਹ਼ੈ ਜੋ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਵਜਸਦੀ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਮਰ ਿਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹ਼ੈ। ਇਸ 
ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਂ, ਵਸਹਤ, ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ, ਵਰਹਾਇਸ, ਆਿਾਜਾਈ, ਵਿੱਤ, ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਹਫਾਜਤ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ 
ਹ਼ੈ। ਇਹ ਅੰਗਰਿੇਜ਼ੀ, ਫਰਿੈਂਚ, ਪੰਜਾਬੀ, ਚੀਨੀ, ਕੋਰੀਅਨ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ। 
ਗਾਇਡ ਵਕਤਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮ਼ੈਿ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹ਼ੁੰ ਚਯੋਗ ਹ਼ੈ। ਬੀਸੀ ਐਲਡਰਜ਼ ਗਾਇਡ ਿਡੇਰੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ੁਦੇਸੀ, ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਿੀ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਮਲਦਾ ਜ਼ੁਲਦਾ 
ਸਾਧਨ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 
ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਬੀਸੀ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਗਾਇਡ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਐਲਡਰਜ਼ ਗਾਇਡ ਦੋਿਾਂ ਨੰੂ 
www.gov.bc.ca/seniorsguide 'ਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਾਡੀ ਖ਼ੁਸਵਕਸਮਤੀ ਹ਼ੈ ਵਕ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮਰ ਿਧਣ ਦ ੇਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨਦਾਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬੀਸੀ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਗਾਇਡ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਸਾਧਨ ਦਾ ਵਜੰਨਾ ਸੰਭਿ ਹ ੋਸਕੇ 
ਪਹ਼ੁੰ ਚਯੋਗ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹ਼ੈ ਇਸੇ ਕਰਕ ੇਹੀ ਅਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ 
ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਕਰਿਾਇਆ ਹ਼ੈ। ਮ਼ੈੰ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਲ਼ੈਕਿਰਿੌਵਨਕ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਉਨੇਂ  ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਿੇਗਾ।
ਵਦਲੋਂ,

ਏਡਰੀਅਨ ਵਡਕਸ (Adrian Dix) 
ਵਸਹਤ ਮੰਤਰੀ

ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਗਾਇਡ ਦਾ 12ਿਾਂ ਸੰਸਕਰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਛਾਵਪਆ 
ਵਗਆ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਕਾਸਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਗਾਇਡ ਦ ੇਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਅੱਪਡੇਿਾਂ 
ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ, ਫਰਿੈਂਚ, ਪੰਜਾਬੀ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਕੋਰੀਅਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਵਿੱਚ 
ਉਪਲਬਧ ਅਨ਼ੁਿਾਵਦਤ ਸੰਸਕਰਨ ਲਈ www.gov.bc.ca/seniorsguide 
'ਤ ੇਜਾਓ।

http://www.gov.bc.ca/seniorsguide
http://www.gov.bc.ca/seniorsguide
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ਮੁੱ ਖ ਸਾਧਨ
ਹੇਠ ਵਦੱਤ ੇਮ਼ੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਵਹਣ ਸਵਹਣ, ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ 
ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਹੈਲਥਸਲੰਕ ੍ੀਸੀ (HEALTHLINK BC)
ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਵਿਖ ੇਪਰਿਤੀਵਨਧੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਮਦਦ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਤੀ ਵਦਨ 24 ਘੰਿ ੇਉਪਲਬਧ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ, ਖ਼ੁਰਾਕ 
ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਵਸਸਿ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 8-1-1 ਡਾਇਲ ਕਰਕ ੇਜਾਂ 
ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਰਾਹੀਂ ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 8-1-1
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ [TTY]): 7-1-1
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca

ਸਵਧਾਨ ਸਿਾ ਦ ੇਮੈਂ੍ਰ (ਸਵਧਾਇਕ)
ਵਕਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇ
ਵਿਧਾਇਕ ਲੱਭਣ ਿਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Legislative Assembly of British Columbia MLA 
Finder) ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.leg.bc.ca/mla/3-1-1.htm

ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦ ੇਵਕੀਲ (ਸੀਨੀਅਰਿ ਐਡਵੋਕੇਟ) ਦਾ ਦਫਤਰ
ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦ ੇਿਕੀਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹ਼ੈ। ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ 
ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ੇਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਈਮਲੇ ਕਰਨ 
ਜਾਂ ਿ਼ੱੈਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦ ੇਿਕੀਲ ਦ ੇਦਫਤਰ ਨਾਲ ਵਕਰਪਾ 
ਕਰਕ ੇਸਿਰੇੇ 8:30 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸਾਮ 4:30 ਿਜੇ ਦ ੇਵਿਚਕਾਰ, ਸਮੋਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ, ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Office of the Seniors Advocate
6th Floor – 1405 Douglas Street
PO Box 9651, STN PROV GOVT
Victoria BC V8W 9P4 

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 952-3181
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 952-3181
ਈਮੇਲ: info@seniorsadvocatebc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.seniorsadvocatebc.ca

SENIORSBC.CA
SeniorsBC.ca ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨਾਂ 
ਦ਼ੁਆਰਾ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ-
ਨਾਲ ਵਸਹਤ, ਵਿੱਤ, ਲਾਭ, ਵਰਹਾਇਸ਼, ਆਿਾਜਾਈ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਜੀਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਝਾਅ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਿੀ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.seniorsbc.ca

http://www.healthlinkbc.ca/
http://www.leg.bc.ca/mla/3-1-1.htm
mailto:info@seniorsadvocatebc.ca
http://www.seniorsadvocatebc.ca/
http://SENIORSBC.CA
http://SeniorsBC.ca
http://www.seniorsbc.ca/
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ਸਰਸਵਸ ੍ੀਸੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। ਪਰਿਤੀਵਨਧੀ 
ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 7:30 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 5 ਿਜ ੇਤੱਕ, ਕਾਨੰੂਨੀ ਛ਼ੁੱਿੀਆ ਂਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ, 
ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ। 140 ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7867
ਫ਼ੋਨ (ਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 660-2421
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-6121
ਬਵਹਰ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਡੀਿਾਈਸ (TDD): 711 (ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ)
ਫ਼ੋਨ (ਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 775-0303
ਿ਼ੈਕਸਿ ਮ਼ੈਸੇਜ: 604 660-2421
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.servicebc.gov.bc.ca

ਓਮ੍ਡਿਪਰਸਨ (ਲੋਕਪਾਲ) ਦਾ ਦਫਤਰ
ਜ ੇਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵਕ ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਕਸੇ 
ਹੋਰ ਸੂਬਾਈ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿੀ ਨੇ ਅਨ਼ੁਵਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਹ਼ੈ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ 
ਮਦਦ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਫਤਰ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ, 
ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵਨਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ 
ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦ ੇਹੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਸਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਸ਼ੁਧਾਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਜ ੋਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆ ਂ
ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ।
ਿਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਵਸਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕੰਮ ਦ ੇਵਦਨ ਨੰੂ ਸਿੇਰੇ 8:30 ਿਜ ੇ
ਤੋਂ ਸਾਮ 4:30 ਿਜ ੇਦ ੇਦਰਵਮਆਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦ ੇਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Office of the Ombudsperson
2nd Floor 947 Fort Street
Victoria BC V8V 3K3

ਫੋਨ (ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ):
1 800 567-3247

ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ):  
250 387-5855

ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ:
PO Box 9039
STN PROV GOVT

Victoria BC V8W 9A5
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ:

www.bcombudsperson.ca

ਵੈਲਕਮ ੍ੀਸੀ (WELCOME BC)
ਿ਼ੈਲਕਮ ਬੀਸੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਨਊਕਮਰਜ਼ ਗਾਇਡ  
ਨੰੂ ਪਰਿਕਾਵਸਤ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਗਾਇਡ ਦੀ ਵਪਰਿੰ ਿ ਕਾਪੀ ਮੰਗਿਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਦੇਖ:ੋ
ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ (ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7867

ਪਰਿਤੀਵਨਧੀ ਸੋਮਿਾਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 7:30 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 5 ਿਜ ੇਤੱਕ ਉਪਲਬਧ 
ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.welcomebc.ca

http://www.servicebc.gov.bc.ca/
http://www.bcombudsperson.ca/
http://www.welcomebc.ca
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ਨੋਟਸ

ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
www.SeniorsBC.ca 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਵਸਹਤਮੰਦ ਬ਼ੁਢਾਪ ੇਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ, 
ਇਸ ਸਾਈਿ www.HealthLinkBC.ca 'ਤ ੇਜਾਓ

ਜਾਂ ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ

http://www.SeniorsBC.ca
http://www.HealthLinkBC.ca
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੍ਿਰੁਗ ਏਸਜੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪਸਰਿਾਸਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ

2028 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਆਬਾਦੀ 65 ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਹ ੋਜਾਿੇਗੀ। ਅੱਜ ਦ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗ 
ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਿਧੀ ਹੋਈ ਸੰਭਾਿਨਾ ਅਤੇ ਆਮਤੌਰ ਤ ੇਪਵਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਬਹਤਰ ਵਸਹਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ 
ਹਨ। ਬਹ਼ੁਤ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ-ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ 
ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਿੀ ਵਪਛਲੀਆ ਂਪੀੜ੍ਹੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਵਬਹਤਰ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਹ਼ੈ।
ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਵਹਣਾ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਵਸਹਤਮੰਦ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਜੀਉਣ 
ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਵਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬ਼ੁਢਾ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ ਦਾ ਵਸਰਫ 30 ਪਰਿਤੀਸਤ ਹੀ ਜੀਿ 
ਵਿਵਗਆਨ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨੇਵਿਕਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ; ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰ ਵਦਨ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਤ ੇਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ਼ੁਢ ੇਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ। 
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਵਹਣਾ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾਣਾ, ਸਮਾਵਜਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਿਅਸਤ 
ਰਵਹਣਾ, ਤਮਾਕੂਨੋਸੀ ਅਤੇ ਿੇਵਪੰਗ ਛੱਡਣਾ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਨ਼ੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ਼ੁਰਾਣੀ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।
ਬੀਸੀ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਗਾਇਡ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਸਹਤਮੰਦ 
ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਗਤਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ 
ਵਿੱਚ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਸਹਤੰਮਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਕਤਾਬਚਾ - ਅੰਗਰਿੇਜ਼ੀ, ਫਰਿੈਂਚ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 
ਉਪਲਬਧ - ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੰੂ ਉਤਸਾਵਹਤ ਕਰਨ, ਵਡੱਗਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ਼ੁਢਾਪ ੇਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਉਮਰ ਭਰ ਵਸੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦ ੇਮੌਵਕਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲ਼ੈਣਾ ਵਸਹਤਮੰਦ, ਸਰਗਰਮ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਗਾਇਡ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਅਵਜਹੀਆ ਂਪੋਸਿ-ਸ਼ੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਘਿਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮ਼ੁਫਤ ਵਿਊਸਨ; ਬਾਲਗ ਵਸਵਖਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 
ਅੰਗਰਿੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ; ਅਤੇ ਕੈਂਪਸਾਈਿ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂ'ਤ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ 
ਲਈ ਛੋਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਸਹਤਮੰਦ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆ ਂਚੋਣਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇwww.SeniorsBC.ca 'ਤ ੇਜਾਓ।

http://www.SeniorsBC.ca/
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SeniorsBC.ca
SeniorsBC ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ 
ਲਈ ਪੇਸ ਕੀਤ ੇਗਏ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਵਿੱਚ 
ਵਸਹਤ, ਵਿੱਤ, ਲਾਭ, ਵਰਹਾਇਸ, ਆਿਾਜਾਈ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਰਵਹਣ ਲਈ ਸ਼ੁਝਾਅ ਅਤੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ 
ਮਹੱਤਿ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਆਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹ਼ੈ। ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਾਇਡ (ਬੀਸੀ 
ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਗਾਇਡ) ਦ ੇਅੰਗਰਿੇਜ਼ੀ, ਫਰਿੈਂਚ, ਚੀਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਿੀਅਤਨਾਮੀ, ਕੋਰੀਅਨ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦ ੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਸੀ ਐਲਡਰਜ਼ ਗਾਇਡ, ਜ ੋਵਕ ਸ਼ੁਦੇਸੀ, ਫਸਿ ਨੇਸਨਜ਼ ਅਤੇ 
ਮੇਿੀ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਣਕੂਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹ਼ੈ, ਿੀ ਸਾਮਲ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.seniorsbc.ca

ਏਸਜੰਗ ਵੈੱਲ (Aging Well)
ਏਵਜੰਗ ਿ਼ੈੱਲ ਵਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ 
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਕਿੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹ਼ੈ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਿ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 
ਜ਼ੁਗਤਾਂ, ਿੀਡੀਓ ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਵਦਮਾਗੀ ਵਸਹਤ, ਵਰਹਾਇਸ਼, ਵਿੱਤੀ 
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਛੋਿਾਂ, ਆਿਾਜਾਈ, ਸਮਾਵਜਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜ਼ੁੜੇ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਬਹ਼ੁਤ ਕ਼ੁਝ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹ਼ੈ।

Website: www.healthlinkbc.ca/aging-well

ਹੈਲਥਸਲੰਕ ੍ੀਸੀ (HealthLink BC)
ਵਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਵਿੱਤ, ਵਰਹਾਇਸ਼, ਆਿਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੁੜ ੇਰਵਹਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣ:ੋ
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.HealthLinkBC.ca

ਿੂਿ ਟੂ ਮੂਵ (Choose to Move)
ਚੂਜ਼ ਿ ੂਮੂਿ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਛ ੇਮਹੀਵਨਆ ਂਦਾ ਮ਼ੁਫਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਹ਼ੈ। 
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੋਚ ਿੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਰਥਨ ਪਰਿਾਪਤ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਭਾਗੀਦਾਰਾਂ 
ਨੰੂ ਿੀਚੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਾਪਤ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਚ਼ੁਣੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਿ ੂਮੂਿ ਦ ੇਹੋਰ 
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦ ੇਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।
ਚੂਜ਼ ਿ ੂਮੂਿ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸਮਾਵਜਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ 
ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਤੰਤਰਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਵਦੰਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸਫਲ ਪਰਿੋਗਰਾਮ YMCA ਅਤੇ ਵਬਰਿਵਿਸ 
ਕੋਲੰਬੀਆ ਰੇਕਰਿੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਡਵਲਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ: 604 875-4111 ਐਕਸ. 21790
ਈਮੇਲ: contact@choosetomove.info
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.choosetomove.info/

http://SeniorsBC.ca
http://www.seniorsbc.ca
http://www.HealthLinkBC.ca
tel:1-604-875-4111
mailto:contact@choosetomove.info
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ਹੈਲਥਸਲੰਕ ੍ੀਸੀ ਸਵਖੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਸਵਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਦ ੇਹਰ ਪੱਧਰ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਅਵਜਹੀ ਮ਼ੁਫਤ ਯੋਜਨਾ ਹ਼ੈ ਵਜਹੜੀ 
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਬਸ ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਵਿਖ ੇਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆ ਂਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜ,ੋ 
ਵਜੱਥ ੇਯੋਗ ਕਸਰਤ ਪੇਸੇਿਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤ ੇਬਣਾਈਆ ਂ
ਗਈਆ ਂਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ:

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 8-1-1
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ [TTY]): 7-1-1
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.HealthLinkBC.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਫਵਜ਼ਕਲ ਐਕਿੀਵਿਿੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼” ਵਲਖੋ)

੍ੀਸੀ ੍ਿਰੁਗਾਂ ਦ ੇਕਸਮਊਸਨਟੀ ਪਾਰਕ

ਬੀਸੀ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦ ੇਕਵਮਊਵਨਿੀ ਪਾਰਕ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਗਤੀਸੀਲਤਾ, ਤਾਲਮੇਲ 
ਅਤੇ ਸੰਤ਼ੁਲਨ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ 
ਵਿਸੇਸ ਬਾਹਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਪਕਰਣ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਕ ਮ਼ੁਫਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇ
ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: ਐਬਿਸਫਰਡ, ਬਰਨਬੀ, ਕਰਿਨੇ, ਕਰਿ਼ੈਨਬਰ਼ੁਕ, ਡੌਸਨ ਕਰੀਕ, 
ਕ਼ੈਮਲੂਪਸ, ਕੇਲੋਨਾ, ਨਨਾਏਮੋ, ਨੈਲਸਨ, ਨੌਰਥ ਕੌਿੀਚੇਨ, ਨੌਰਥ ਿ਼ੈਨਕੂਿਰ (ਵਜ਼ਲ੍ਹਾ ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ), 
ਓਕ ਬੇਅ, ਵਪਰਿੰ ਸ ਜੌਰਜ, ਵਰਚਮੰਡ, ਵਸਡਨੀ, ਸਰੀ, ਿੇਰੇਸ, ਸਿ਼ੈਸਨ ਅਤੇ ਿ਼ੈਨਕੂਿਰ।
ਛਿੋ ੇਆਨਲਾਈਨ ਿੀਡੀਓ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਬੀਸੀ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦ ੇਕਵਮਊਵਨਿੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਵਿੱਚ 
ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿ।ੇ ਇਹ ਿੀਡੀਓ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦ ੇਹਰੇਕ ਿ਼ੁਕੜੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਸਧੇਾਂ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਦ ੇਿੱਖ-ਿੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 
ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਅਨ਼ੁਕਲੂ ਬਣਾਏ ਵਿਕਲਪਕ ਅਵਭਆਸਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (“ਬੀਸੀ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਪਾਰਕਸ” ਵਲਖੋ)

ਮੂਵ ਫੌਰ ਲਾਇਫ! ਡੀਵੀਡੀ

ਮੂਿ ਫੌਰ ਲਾਇਫ! ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਡੀਿੀਡੀ, ਬੀਸੀ ਰੇਕਰਿੀਏਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਪਾਰਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਿਡੇਰੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਝਾਅ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ 
ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹ਼ੈ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹ਼ੈ। ਮੂਿ ਫੌਰ ਲਾਇਫ! ਨੰੂ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਤੋਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 8-1-1
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (“ਮੂਿ ਫੌਰ ਲਾਇਫ ਡੀਿੀਡੀ” ਵਲਖੋ)

http://www.HealthLinkBC.ca
http://www.gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
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੍ਿਰੁਗਾਂ ਲਈ ਸਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ

ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਕਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿਧੀਆ,ਂ ਮੀਨੂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ 
ਪੋਸਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਵਕਤਾਬਚਾ ਅੰਗਰਿੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਿੈਂਚ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨੰੂ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਨ਼ੁਕੂਲ ਿੀ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ 
ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ਼ੈ।
ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆ ਂਵਤੰਨ ਰ਼ੁਝਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 
ਇੰਿਰਐਕਵਿਿ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆ ਂਹਨ ਜ ੋਵਕਤਾਬਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮ਼ੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 
ਪੇਸਕਾਰੀਆ ਂਦਾ ਮਕਸਦ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ। ਪੇਸਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਵਡਵਲਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਵਸਵਲਿੇਿਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਾਇਡ 
ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ਼ੈ।
ਵਕਤਾਬਚਾ, ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਫਵਸਵਲਿੇਿਰ ਗਾਇਡ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਾਂ 
ਹ਼ੈਲਥ ਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਜਾਂ ਆਰਡਰ ਫਾਰਮ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਲੰਕ ਦ਼ੁਆਰਾ ਮ਼ੁਫਤ ਕਾਗਜ਼ੀ 
ਕਾਪੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 8-1-1
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ [TTY]): 7-1-1
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(“ਹ਼ੈਲਦੀ ਈਵਿੰਗ ਫਾਰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹੈਂਡਬ਼ੁੱਕ” ਵਲਖੋ)

ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ DAISY ਅਤੇ MP3 ਫਾਰਮ਼ੈਿਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਵਕਤਾਬ ਦ ੇ
ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਿੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਆਡੀਓ ਵਕਤਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ.ਸੀ. ਜਨਤਕ 
ਲਾਇਬਰਿੇਰੀਆ ਂਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.seniorsbc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਹ਼ੈਲਦੀ ਈਵਿੰਗ ਫਾਰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼” ਵਲਖੋ)

ਵਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪੋਸਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰ ੇ
ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਦਾ ਿ਼ੈੱਬਪੇਜ ਦੇਖੋ। ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ (50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ) 
ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿ਼ੈ-ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਉਪਕਰਣ, ਵਨਊਿਰਿੀ -ਈਸਕਰਿੀਨ (Nutri-eSCREEN), 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਵਕ ਕੀ ਸਹੀ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ਼ੈ, ਕਾਰਿਾਈ 
ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਾਧਨ ਵਕੱਥੇ ਲੱਭਣੇ ਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/your-age-and-stage/
seniors

Nutri-eSCREEN direct link: www.nutritionscreen.org/bc/escreen/

http://www.gov.bc.ca
http://www.seniorsbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/your-age-and-stage/seniors
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating/your-age-and-stage/seniors
http://www.nutritionscreen.org/bc/escreen/
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ਰਸਜਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਪੋਸਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮ਼ੁਫਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜ ੇਤੱਕ 
ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ੋ(ਜਾਂ ਕੰਮ ਦ ੇਘੰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਨੇਹਾ ਛੱਡੋ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਵਜਸਿਰਡ 
ਡਾਇਿੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤ,ੇ 130 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 8-1-1
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ [TTY]): 7-1-1

ਇੱਕ ਰਵਜਸਿਰਡ ਡਾਇਿੀਸ਼ੀਅਨ ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ 
ਫਾਰਮ ਿਰਤੋ।
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਕੌਨਿ਼ੈਕਿ ਏ ਡਾਇਿੀਸ਼ੀਅਨ” ਵਲਖੋ)

ਫਸਟ ਨੇਸਨਿ ਸਸਹਤ ਅਥਾਰਟੀ - ਸਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਰਸਹਣਾ

ਬੀਸੀ ਐਲਡਰਜ਼ ਗਾਇਡ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਸ਼ੁਦੇਸੀ, ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਿੀ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਮਲਦਾ ਜ਼ੁਲਦਾ ਸਾਧਨ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ 
ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੈ।
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.fnha.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਬੀਸੀ ਐਲਡਰਜ਼ ਗਾਇਡ” ਵਲਖੋ)
ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ, ਸਮ਼ੁੱਚੀ ਵਸਹਤ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਧਾਰਾਿਾਂ 
ਦ ੇਵਹੱਸ ੇਿਜੋਂ, ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤ ਰਵਹਣ 
ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਵਲੰਕ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.fnha.ca/wellness/wellness-and-the-first-nations-
health-authority/wellness-streams

ਇੱਕ ਸਕਸਰਆਸੀਲ ਅਤ ੇਸਸਹਤਮੰਦ ਸਦਮਾਗ

ਵਦਮਾਗ ਨੰੂ ਸਵਕਰਿਅਤਾ ਪੂਰਿਕ ਚੰਗੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਾਨਵਸਕ ਵਤੱਖੇਪਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ 
ਹ਼ੈ। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਜਹ ੇਵਸਹਤਮੰਦ ਵਿਿਹਾਰ ਹਨ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰ਼ੁਿੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਵਡਮੇਨਸੀਆ (dementia) ਦ ੇਕ਼ੁਝ ਰੂਪਾਂ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਿਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੰਬਾਕੂਨੋਸੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਿਾਈਪ 2 ਦੀ ਡਾਇਬੀਿੀਜ਼, ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰਿ਼ੈਸਰ 
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪਰਿਬੰਵਧਤ ਕਰਨਾ ((ਖਾਸਕਰ ਵਮਡ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ), ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ 
ਸਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਭ ਿਧ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤ ਵਦਮਾਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਵਦਮਾਗੀ ਵਸਹਤ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਆਸਾਨ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਯੌਰ ਬਰਿੇਨ ਮ਼ੈਿਰਜ਼ 
(Your Brain Matters) ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਦੇਖੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: https://alzheimer.ca/en/bc/About-dementia/Brain-health

https://www.healthlinkbc.ca
http://www.fnha.ca
http://www.fnha.ca/wellness/wellness-and-the-first-nations-health-authority/wellness-streams
http://www.fnha.ca/wellness/wellness-and-the-first-nations-health-authority/wellness-streams
https://alzheimer.ca/en/bc/About-dementia/Brain-health
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ਅਲਿਾਇਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਫ ੍ੀਸੀ

ਅਲਜ਼ਾਇਮਰ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਔਫ ਬੀਸੀ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਵਡਮੇਨਸੀਆ ਲਈ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: https://alzbc.org/risk-factors

ਪਾਰਸਕੰਸਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ੍ੀਸੀ

ਪਾਰਵਕੰਸਨ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫਾ ਚ਼ੈਰੀਿੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਹ਼ੈ ਵਜਸਦਾ ਉਦੇਸ 
ਿਕਾਲਤ, ਵਸੱਵਖਆ, ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਵਕੰਸਨ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ 
ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਬੋਝ ਨੰੂ ਘੱਿ ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ।
ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹ਼ੈ ਵਕ ਪਾਰਵਕੰਸਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਛੋਵਹਆ ਵਗਆ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ 
ਹੱਕਦਾਰ ਹ਼ੈ ਵਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ 
ਸਿਾਫ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ, ਭਰੋੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਵਕੰਸਨ ਵਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਧਾਉਣ ਪਰਿਤੀ ਿਚਨਬੱਧ ਹ਼ੈ।

Parkinson Society of British Columbia
600 - 890 W. Pender St.
Vancouver BC V6C 1J9

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 668-3330
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 662-3240
Website: www.parkinson.bc.ca

ਸਸਹਤ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਸੰ੍ੰਧੀ ਵਰਕਸਾਪਾਂ

ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹ਼ੈਲਥ ਐਡਂ ਿ਼ੈੱਲਨਸ ਇੰਸਿੀਵਚਉਿ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਸਿੀਜ਼ਨਜ਼ 
ਕਾਉਂਸਲ (COSCO) ਿਰਕਸਾਪਾਂ ਵਡਵਲਿਰ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਵਜਹੜੀਆ ਂਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਿਾ ਲੰਬੀਆ ਂ
ਹ਼ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਮ਼ੁਫਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਿਰਕਸਾਪਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ 
ਦ ੇਗਰ਼ੁੱਪ ਲਈ ਿਰਕਸਾਪ ਵਕਿੇਂ ਬ਼ੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹ਼ੈ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇCOSCO ਦੀ 
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਦੇਖੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.seniorshelpingseniors.ca/list-of-workshops.php

https://alzbc.org/risk-factors%20
http://www.parkinson.bc.ca/
http://www.seniorshelpingseniors.ca/list-of-workshops.php
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ਤਮਾਕੂਨੋਸੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਦ ੇਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ
ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਤਾਕਤ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਵਦੰਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਵਸਹਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 
ਪਾਉਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਮਾਕੂਨੋਸੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘੱਿ ਅਿਧੀ ਵਿੱਚ ਜਿਾਨ ਤਮਾਕੂਨੋਸੀ ਕਰਨ 
ਿਾਵਲਆਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਤਮਾਕੂਨੋਸੀ ਛੱਡਣ ਦ ੇਕ਼ੁਝ ਵਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ 
ਹੀ, ਸਾਹ ਲ਼ੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਆਦ ਅਤੇ ਗੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਧਾਰ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤਮਾਕੂਨੋਸੀ 
ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਵਡੱਗਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੱਿਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਿਧ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹ ੋ
ਜਾਂਦ ੇਹਨ।
ਤਮਾਕੂਨੋਸੀ ਜਾਂ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਮਦਦ ਹ਼ੈ। ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦ ੇ
ਵਸਹਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਡਾਕਿਰ, ਫਾਰਮਾਵਸਸਿ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦ ੇਡਾਕਿਰ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਦ ੋਪਰਿੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ:

ਕਸਵਟ ਨਾਓ (QuitNow)
ਤਮਾਕੂਨੋਸੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਕੰਵਪਊਿਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ। ਵਸਖਲਾਈ 
ਪਰਿਾਪਤ ਕੋਚਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ,ੋ ਿ਼ੈਕਸਿ ਰਾਹੀਂ ਕ਼ੁਝ ਪਰਿੇਰਕ ਸ਼ੁਨੇਹ ੇਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ੋਅਤੇ ਤਮਾਕੂਨੋਸੀ ਛੱਡਣ 
ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ੁੜੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 455-2233
Website: www.quitnow.ca

੍ੀਸੀ ਸਮੋਸਕੰਗ ਸਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (BC Smoking Cessation Program)
ਫਾਰਮੇਕੇਅਰ ਬੀਸੀ ਸਮੋਵਕੰਗ ਸਸੇਸ਼ਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਤਮਾਕੂਨੋਸੀ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਬਨਾਂ ਕੀਮਤ ਿਾਲੀ 
ਵਨਕੋਿੀਨ ਵਰਪਲੇਸਮੈਂਿ ਥ਼ੈਰੇਪੀ (ਐਨ.ਆਰ.ਿੀ.), ਅਤੇ ਫੇਅਰ ਫਾਰਮੇਕੇਅਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨ਼ੁਸਖ ੇ
ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦਾ ਹ਼ੈ। NRTਆ ਂਵਿੱਚ ਪ਼ੈਚ, ਗਮ, ਇਨਹੇਲਰ ਅਤੇ 
ਚੂਸਣ ਿਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆ ਂਸਾਮਲ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਖ ੇNRTਆ ਂਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ੋ
ਜਾਂ ਤਮਾਕੂਨੋਸੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਿਾਈਆਂ ਿਾਸਤੇ ਨ਼ੁਸਵਖਆ ਂਬਾਰ ੇਵਕਸੇ ਡਾਕਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸਮੋਵਕੰਗ ਸਸੇਸ਼ਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ” ਵਲਖੋ)

ਸਰਾ੍ ਅਤ ੇਉਮਰ ਵਧਣਾ

ਉਮਰ ਿਧਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦ ੇਚਰਬੀ ਿਾਲੇ ਪ਼ੁੰ ਜ ਦਾ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ, ਵਜਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰਾਬ ਨੰੂ 
ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਿਧ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਘੱਿ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ। ਵਸੱਿੇ ਿਜੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 
ਉਨੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਿਧੇਰ ੇਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਪ਼ੈਦਾ 
ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸੇ ਭਾਰ ਦ ੇਇੱਕ ਛੋਿ ੇਬਾਲਗ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ।
ਵਕਉਂਵਕ ਬ਼ੁੱਢ ੇਸਰੀਰ ਸਰਾਬ ਨੰੂ ਘੱਿ ਪਰਿਭਾਿਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸ਼ੋਵਧਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਿਧਦੀ ਉਮਰ 
ਦ ੇਨਾਲ ਪੀਣਾ, ਵਜਗਰ 'ਤ ੇਿਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਵਜਗਰ ਦੀ ਵਸਹਤ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਕ਼ੈਨੇਡੀਅਨ ਵਲਿਰ ਫਾਉਂਡੇਸਨ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਦੇਖੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.liver.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਲਕੋਹਲ ਕਨਜ਼ੰਪਸ਼ਨ” ਵਲਖੋ)

ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਮਾਤਰਾ ਉਮਰ, ਵਲੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਭਾਰ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਵਸਹਤ 
ਸਵਥਤੀ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤ ੇਿੱਖ ੋਿੱਖਰੀ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ। ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਸੀਮਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕ਼ੈਨੇਡੀਅਨ 

http://www.quitnow.ca
http://www.gov.bc.ca/
http://www.liver.ca


15

ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ

www.seniorsbc.ca

ਸੈਂਿਰ ਔਨ ਸਬਸਿਾਂਸ ਅਬਯੂਜ਼ ਦੀ ਿ਼ੈਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਕ਼ੈਨੇਡਾ ਦੀਆ ਂਲੋ-ਵਰਸਕ ਅਲਕੋਹਲ ਵਡਰਿੰ ਵਕੰਗ 
ਗਾਇਡਲਾਈਨਾਂ ਦੇਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖ ੋਵਕ ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸੰਿੇਦਨਸੀਲਤਾ ਿੱਧਣ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਘੱਿ ਜੋਖਮ 
ਿਾਲੀਆਂ ਸਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀਆ ਂਸੇਧਾਂ, ਵਸਹਤਮੰਦ ਜਿਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਦ ੇਮ਼ੁਕਾਬਲੇ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ 
ਲਈ ਘੱਿ ਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਲੋ-ਵਰਸਕ ਅਲਕੋਹਲ ਵਡਰਿੰ ਵਕੰਗ ਗਾਇਡਲਾਈਨਜ਼” ਵਲਖੋ)

ਦਿਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣ ੇਡਾਕਿਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਵਸਸਿ ਨਾਲ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ੋ
ਵਕ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਡਾਕਿਰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਪਵਰਿਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇ
ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਗਾਇਡ ਦ ੇਤ਼ੁਹਾਡੀ 
ਵਸਹਤ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਿਰਤੋਂ ਸੇਿਾਿਾਂ (Mental Health and 
Substance Use Services) ਨੰੂ ਦੇਖੋ।

ਕੈਨੇਸ੍ਸ

17 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੰੂ ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਕ਼ੈਨੇਵਬਸ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਿ਼ੈਧ ਬਣ 
ਗਈ। ਕ਼ੈਨੇਵਬਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਵਸਹਤ 
ਪਰਿਭਾਿਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਿਰੀ ਕ਼ੈਨੇਵਬਸ ਸਮੇਤ, ਕ਼ੈਨੇਵਬਸ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਦੀ 
8-1-1 ਲਾਈਨ 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਦੇਖੋ।

ਫ਼ੋਨ: 8-1-1
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਕ਼ੈਨੇਵਬਸ” ਵਲਖੋ)

ਕ਼ੈਨੇਵਬਸ ਦ ੇਕਨੰੂਨਾਂ ਅਤੇ ਵਨਯਮਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਿ ਕ਼ੈਨੇਵਬਸ ਕਲ਼ੈਵਰਿੀ 
(Get Cannabis Clarity) ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.cannabis.gov.bc.ca

ਸਡੱਗਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਵਡੱਗਣਾ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੱਿ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪਰਿਮ਼ੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮ਼ੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹ਼ੈ ਵਕ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ 
ਦ ੇਬਾਲਗ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਤੰਤਰਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗ਼ੁਆ ਬ਼ੈਠਦ ੇਹਨ। ਵਡਗਣ ਦੀਆ ਂਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਘਿਿਾਨਾਂ ਨੰੂ 
ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਤਾਕਤਿਰ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਵਡੱਗਣ ਅਤੇ ਸੱਿ ਤੋਂ ਮ਼ੁਕਤ ਰਵਹਣ 
ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਵਨਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜਹੜੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਤ਼ੁਲਨ 'ਤ ੇਕੇਂਵਦਰਿਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ, ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਿਧਣ 
ਦ ੇਨਾਲ ਵਡੱਗਣ ਦੀਆ ਂਘਿਨਾਿਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹ਼ੈ। ਤਾਈ ਚੀ ਅਤੇ 
ਪਰਿਤੀਰੋਧ ਵਸਖਲਾਈ ਿਰਗੀਆ ਂਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਤ਼ੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਸਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕ ੇ
ਹਨ। ਵਡੱਗਣ ਦੀਆ ਂਘਿਨਾਿਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੰੂ ਰੋਕ ੋਜਾਣ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਸ 
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ:

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.findingbalancebc.ca

ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਵਡੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਝਾਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਉਪਕਰਣ, 
“ਕੀ ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਡੱਗਣ ਦ ੇਜੋਖਮ 'ਤ ੇਹ?ੋ”, ਵਕਤਾਬਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca/fallprevention

http://www.gov.bc.ca
http://www.healthlinkbc.ca/health-feature/cannabis
http://www.cannabis.gov.bc.ca
http://www.findingbalancebc.ca/
http://www.gov.bc.ca/fallprevention
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ਮ਼ੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਦਾਤਾ ਵਡੱਗਣ ਦ ੇਜੋਖਮ ਦਾ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ, ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਖੇਤਰੀ ਵਸਹਤ 
ਅਥਾਵਰਿੀਆਂ (ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਗਾਇਡ ਵਿੱਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਧੀਨ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ 
ਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਅਥਾਵਰਿੀਆਂ) ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਿੱਚ ਵਡੱਗਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦ ੇਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਸੀ ਹ਼ੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਲੋਕੇਿਰ ਐਪ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ iPhone, 
iPad ਜਾਂ iPod ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ (ਇਸ 
ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਐਪ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਗਾਇਡ ਵਿੱਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦ ੇਅਧੀਨ ਬੀਸੀ ਹ਼ੈਲਥ ਸਰਵਿਸ 
ਲੋਕੇਿਰ ਐਪ ਦੇਖੋ)।

੍ੀ.ਸੀ. ੍੍ਰਨੇ ਇੰਜਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ

ਬਰਿੇਨ ਇੰਜਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਆਫ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਵਦਮਾਗ ਦੀ ਸੱਿ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਕ਼ੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਸਦਮੇ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੋਜ, ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਿਕਾਲਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ।
ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਰਿੇਨ ਇੰਜਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਵਸੱਵਖਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰੋਕਥਾਮ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਵਹਮਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਵਦਮਾਗ ਦੀ ਲਗੀ ਸੱਿ ਨਾਲ ਜੀਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਬਹਤਰ ਜੀਿਨ 
ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣ ਪਰਿਤੀ ਸਮਰਵਪਤ ਹ਼ੈ।

Brain Injury Association
c/o Sea to Sky Meeting Management Inc.
Suite 206, 201 Bewicke Ave.
North Vancouver BC V7M 3M7

Brainstreams.ca ਬੀਸੀ ਬਰਿੇਨ ਇੰਜਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਹ਼ੈ।
ਈਮੇਲ: info@brainstreams.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.brainstreams.ca

੍ੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸੈਸੇਸ੍ਸਲਟੀ ਵੈੱ੍ਸਾਈਟ

ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰਥਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰ਼ੁਕਾਿਿਾਂ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹ਼ੁੰ ਚਯਗੋਤਾ ਿਧਾਉਣ 
ਪਰਿਤੀ ਿਚਨਬੱਧ ਹ਼ੈ। ਅਸਮਰਥਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਬਹਤਰ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ, ਬੀ.ਸੀ. ਨੰੂ 2024 
ਤੱਕ ਇੱਕ ਿਾਕਈ ਸੰਮਵਲਤ ਪਰਿਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਿਾਸਤੇ 10 ਸਾਲਾ ਯਜੋਨਾ ਹ਼ੈ। ਐਕਸ਼ੈਸਵੇਬਵਲਿੀ ਿ਼ੱੈਬਸਾਈਿ 
ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:

• ਐਕਸ਼ੈਸੇਵਬਵਲਿੀ ਐਕਸਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਗਤੀ ਦ ੇਅੱਪਡੇਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ;
• ਅਸਮਰਥਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਪਤ 

ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਵਲੰਕ; ਅਤੇ
• ਐਕਸ਼ੈਸੇਵਬਵਲਿੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਿੀਡੀਓ ਤੱਕ ਵਲੰਕ।

ਈਮੇਲ: accessibility@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca/accessibility

http://Brainstreams.ca
mailto:info@brainstreams.ca
http://www.brainstreams.ca/
mailto:accessibility@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca/accessibility
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ਸਵਕਾਸ ਸੰ੍ੰਧੀ ਅਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ੍ੁਢਾਪਾ

ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦ ੇਨਾਲ, 
ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਲਵਿੰਗ ਬੀਸੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿੇਂ 
ਸਾਧਨ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤ ੇਹਨ।
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.communitylivingbc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਏਵਜੰਗ ਵਿਦ ਏ ਡੇਿੇਲਪਮੈਂਿਲ 
ਵਡਸਅਵਬਵਲਿੀ ਗਾਇਡ” ਵਲਖੋ)
ਅਿੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੇਅਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਾਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਬ਼ੁਢ ੇ
ਹ ੋਰਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਸੰਭਿ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਗਤਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਲਵਿੰਗ ਬੀਸੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਸੀ। ਇਹ ਸਾਈਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਵਰਿਾਰਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-
ਿਿਾਂਦਰ ੇਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.awaresharecare.ca

ਸਡਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ
ਸਿ਼ੈਵਿਸਵਿਕਸ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਿੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਦ ੇਆਮ ਸਮਾਵਜਕ ਸਰਿੇਖਣ, ਕਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਐਿ ਿਰਕ 
ਐਡਂ ਹੋਮ, ਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ 2013 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਇੰਿਰਨੈਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਿਾਧਾ ਹੋਇਆ। 65 ਤੋਂ 
74 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦ ੇਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਇੰਿਰਨੈਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 65 ਪਰਿਤੀਸਤ ਤੋਂ 81 ਪਰਿਤੀਸਤ ਤੱਕ ਿਧ 
ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵਕ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਇੰਿਰਨੈਿ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ 35 ਪਰਿਤੀਸਤ ਤੋਂ 50 ਪਰਿਤੀਸਤ ਤੱਕ ਿੱਧ ਗਈ।
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਡਜੀਿਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਕ਼ੁਝ ਸਾਧਨ ਹਨ:

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਸਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ੍ਲਾਇੰਡ)
ਇਹ ਰਾਸਿਰੀ ਪਵਹਲ ਨਜ਼ਰ ਦ ੇਨ਼ੁਕਸਾਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮ਼ੁੱਢਲੇ ਵਡਜੀਿਲ ਹ਼ੁਨਰਾਂ ਦੀ 
ਵਸਖਲਾਈ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਿ਼ੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਡਜੀਿਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ 
ਦ਼ੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਗਆਨ, ਹ਼ੁਨਰਾਂ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਬੰਧਨ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਲਈ 
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਅਨ਼ੁਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆ ਂਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਗੀਦਾਰ 
ਵਡਜੀਿਲ ਅਰਥ ਵਿਿਸਥਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲ਼ੈਣ ਲਈ ਐਪਸ, ਈਮੇਲ, 
ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ, ਖੋਜ ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਿਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵਸੱਖਦ ੇਹਨ।

ਈਮੇਲ: info@cnib.ca

ਟੀਿ ਏ ਪੇਰੈਂਟ (ABC ਲਾਈਫ ਸਲਟਰੇਸੀ ਕੈਨੇਡਾ)
ਯੂਥ ਏਮਪਾਿਵਰੰਗ ਪੇਰੈਂਿਸ ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਿਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਵਹਲਕਦਮੀ ਵਕਸੋਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਮਾਵਪਆਂ, ਹੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਕਵਮਊਵਨਿੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਡਜੀਿਲ ਸਾਖਰਤਾ 
ਦ ੇਪੱਧਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਧਾਰਨ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ। ਨੌਜਿਾਨ ਿਰਿੇਨਰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਊਿਰ 
ਗਾਇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣ ੇਹ਼ੁਨਰ ਨੰੂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਕੀਬੋਰਡ ਿਾਈਵਪੰਗ, ਇੰਿਰਨੈਿ 
ਬਰਿਾਊਵਜ਼ੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁੱਰਵਖਆ ਅਤੇ ਪਾਸਿਰਡ ਰੱਵਖਆ, ਅਤੇ ਈ-ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਪਰਿਾਪਤ 
ਕਰਨ ਿਰਗ ੇਵਿਵਸਆਂ 'ਤ ੇਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸਾਿਾਂ 
ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ।

ਈਮੇਲ: info@abclifeliteracy.ca

http://www.communitylivingbc.ca
http://www.awaresharecare.ca
mailto:info@cnib.ca
mailto:info@abclifeliteracy.ca
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ਗਲੂ ਸਡਜੀਟਲ ਕੋਸਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਇਹ ਪਵਹਲ ਸਾਰੇ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਮ਼ੁੱਢਲੇ ਵਡਜੀਿਲ ਹ਼ੁਨਰਾਂ ਦੀ 
ਵਸਖਲਾਈ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ। ਗਲ ੂਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ‘ਵਡਜੀਿਲ ਪੀਅਰ ਕੋਚਾਂ’ ਦ ੇਨੈੱਿਿਰਕ ਦੀ ਭਰਤੀ 
ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਜ ੋਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਵਡਜੀਿਲ ਹ਼ੁਨਰਾਂ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ੇਹ਼ੁਨਰ ਵਸੱਖਣਗ ੇਵਜਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ 
WIFI ਦੀ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਿਰਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹ਼ੈ, ਇੰਿਰਨੈਿ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਿਾਉਜ਼ ਕਰਨਾ, 
ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਉਂਿਾਂ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਿਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਿੀਡੀਓ 
ਕਾਵਲੰਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ 
ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਕਰਨਾ,ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਿੈਂਚ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ।

ਈਮੇਲ: hello@gluusociety.org
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ ਫਰਿੀ): 1 855 458-8622
ਫ਼ੋਨ: 604 343-4946

ਸਸਹਤਮੰਦ ਕਸਮਊਸਨਟੀਆਂ ਅਤ ੇਪਸਰਵਾਰ
ਵਸਹਤਮੰਦ ਕਵਮਊਵਨਿੀਆ ਂਕੋਲ ਖੇਡਣ, ਿੱਧਣ, ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਿਧੇਰ ੇਜਗ੍ਹਾਿਾਂ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ 
ਅਤੇ ਤ਼ੁਰਕ,ੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਕੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਿਾਂ ਤ ੇਜਾਣ 
ਦ ੇਹੋਰ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕ ੇਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਤਮਾਕੂ-ਮ਼ੁਕਤ ਿਾਤਾਿਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਵਸਕ 
ਵਸਹਤ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਮਾਵਜਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਿਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤਮੰਦ 
ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਏਜ ਫਰੈਂਡਲੀ ੍ੀਸੀ (Age-friendly BC)
ਇੱਕ ਉਮਰ-ਅਨ਼ੁਕੂਲ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ, ਸਮਾਵਜਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਰ਼ੁੱਝ ੇਹੋਏ, ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਜੀਿਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ। ਏਜ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬੀਸੀ ਦ ੇਜ਼ਰੀਏ, 
ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਇੱਕ ਅਵਜਹ ੇ
ਪਰਿਾਂਤ ਦ ੇਸ਼ੁਪਨੇ ਨੰੂ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹ਼ੈ ਵਜੱਥ ੇਹਰ ਉਮਰਾਂ ਦ ੇਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਿਾਲੇ 
ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਅਤੇ ਕਦਰ ਕੀਤ ੇਹੋਏ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹਨ।
ਈਮੇਲ: ਈਮੇਲ: AgefriendlyBC@gov.bc.ca

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਏਜ-ਫਰੈਂਡਲੀ” ਵਲਖੋ)

੍ੈਟਰ ਐਟ ਹੋਮ

ਵਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤ ੇਗਏ, ਬ਼ੈਿਰ ਐਿ ਹੋਮ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ ਯੂਨਾਈਵਿਡ 
ਿੇਅ ਆਫ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ (UWLM) ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਸੂਬ ੇਦੀਆ ਂਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਕਵਮਊਵਨਿੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਆਪਣ ੇ
ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬ਼ੁਢ ੇਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹੋਏ। ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਵਮਊਵਨਿੀ-ਵਿਸੇਸ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ 
ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੌਇੰਿਮੈਂਿਾਂ ਲਈ ਆਿਾਜਾਈ, ਘਰ ਦ ੇਛੋਿੇ-ਮੋਿੇ ਕੰਮ, ਵਿਹੜ ੇਦੀ ਹਲਕੀ ਸਫ਼ਾਈ, 
ਬਰਫ ਹਿਾਉਣੀ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਮ਼ੁਰੰਮਤ, ਕਵਰਆਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤ 
ਸਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, UWLM ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸੂਬਾਈ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ:ੋ
604-268-1312 (ਆਮ ਪ਼ੁੱਛਵਗੱਛ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.betterathome.ca

mailto:hello@gluusociety.org
mailto:AgefriendlyBC@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
http://www.betterathome.ca/
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੍ੀਸੀ ਹੈਲਦੀ ਕਸਮਊਸਨਟੀਿ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਦ ਬੀਸੀ ਹ਼ੈਲਦੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀਜ਼ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ (BCHC) ਇੱਕ ਸੂਬ ੇਭਰ ਵਿੱਚ, ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਹ਼ੈ 
ਜ ੋਤੰਦਰ਼ੁਸਤ, ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਲਚਕਿੀਆਂ ਕਵਮਊਵਨਿੀਆਂ ਦ ੇਵਨਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੰੂ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 590-8442
ਈਮੇਲ: bchc@bchealthycommunities.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: https://new.bchealthycommunities.ca/

BC211
BC211 ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਹ਼ੈ ਜ ੋਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਵਮਊਵਨਿੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਾਲੇ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਯੂਨਾਈਵਿਡ ਿੇਅ, 
ਬੀਸੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿ਼ੈਨਕੂਿਰ ਵਸਿੀ ਿੱਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ 211
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: https://www.bc211.ca/

ਕੋਸਵਡ-19
11 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰੂ, ਵਿਸਿ ਵਸਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਿਸਿਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 
ਘੋਵਸਤ ਕੀਤਾ। ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਿਾਇਰਸ 
ਬਾਰ,ੇ ਖ਼ੁਦ ਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹ਼ੈ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: http://covid-19.bccdc.ca/

ਹੈਲਦੀ ਕਸਮਊਸਨਟੀਿ

ਸੂਬ ੇਨੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਰਾਸਿਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗੀ 
ਿਾਤਾਿਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹ਼ੈ ਜ ੋਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਜਥ ੇਉਹ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਵਸੱਖਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡਦ ੇਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਹ਼ੈਲਦੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀਜ਼” ਵਲਖੋ)

mailto:bchc@bchealthycommunities.ca
https://new.bchealthycommunities.ca/
https://www.bc211.ca/
http://covid-19.bccdc.ca/
http://www.gov.bc.ca
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ਸਰਸਵਸ ੍ੀਸੀ

ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਿ ਦ ੇਦਫਤਰ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ 
ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਦਫਤਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ 
ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਹੰਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਸਿਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ 
ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਗਆਨ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਹੋਰ 
ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ 
ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਸੈਂਿਰ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ 
ਸੈਂਿਰ 'ਤ ੇਜਾਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਵਮਿ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਪਲਾਨ 
ਸਾਮਲ ਹਨ। ਦਫਤਰ ਦੀਆ ਂਥਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਗਾਇਡ ਦ ੇਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ 
ਡਾਇਰ਼ੈਕਿਰੀ ਿੇਖੋ।
ਵਜਸ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹ ੋਉਸ ਤੱਕ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮ਼ੁਫਤ ਿਰਿਾਂਸਫਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 
ਲਈ, ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਿਰ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇਨੰਬਰਾਂ 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।
ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਿਰ

ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਿਰ (ਪਵਹਲਾਂ ਏਨਕਿਾਏਰੀ ਬੀਸੀ) ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ
ਮੰਤਰਾਵਲਆ,ਂ ਕਰਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿਲੋਂ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇ
ਸਾਰ ੇਿਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ:

• ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮ਼ੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ;
• ਉਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜਸ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਨੰੂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੈ;
• ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ;
• ਵਕਸੇ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸੇਿਾ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਪੱਧਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ; ਅਤੇ
• ਅਵਜਹ ੇਕਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਿੋਲ-ਫ਼ਰਿੀ ਿਰਿਾਂਸਫਰ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ਼ੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ।
ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਲਈ ਕੰਮ ਦ ੇਘੰਿ ੇਸਿੇਰੇ 7:30 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 5 ਿਜ ੇਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7867
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 660-2421
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-6121
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ): TELUS ਰੀਲੇਅ ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ੋ(711)
ਮ਼ੁਫ਼ਤ TTY ਸੇਿਾ ਲਈ
ਿ਼ੈਕਸਿ ਮ਼ੈਸੇਜ: 604 660-24216
ਈਮੇਲ: ਈਮੇਲ: ServiceBC@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.servicebc.gov.bc.ca

mailto:ServiceBC@gov.bc.ca
http://www.servicebc.gov.bc.ca
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ਐਲਡਰਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਐਲਡਰਜ਼ ਿਰਿਾਂਸਪੋਰਿੇਸ਼ਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਸਿਦੇਸੀ, ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਿੀ ਐਲਡਰਾਂ ਲਈ ਐਨੂਅਲ 
ਬੀਸੀ ਐਲਡਰਜ਼ ਗ਼ੈਦਵਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਖਰਵਚਆ ਂਲਈ ਅੰਵਸਕ ਫੰਵਡੰਗ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਹਰ ਸਾਲ ਜਨਿਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦ ੇਦੂਜ ੇਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 
ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ।
ਐਲਡਰਜ਼ ਿਰਿਾਂਸਪੋਰਿੇਸ਼ਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਬੀਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਆਫ 
ਐਬੋਵਰਜੀਨਲ ਫਰਿੈਂਡਵਸਪ ਸੈਂਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

BC Association of Aboriginal Friendship Centres
551 Chatham St.
Victoria BC V8T 1E1

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 990-2432
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 388-5522
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcaafc.com
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: www.bcaafc.com/help/elders/
ਐਨੂਅਲ ਬੀਸੀ ਐਲਡਰਜ਼ ਗ਼ੈਦਵਰੰਗ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਦੇਖ:ੋ
Website: www.bcelders.com/elders-gathering.php

WelcomeBC.ca
WelcomeBC.ca ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਹ਼ੈ ਜ ੋਨਿੇਂ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ 
ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ:

• ਿਸਣ ਵਿੱਚ;
• ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ;
• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਕਵਮਊਵਨਿੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਕਰਿਅ ਹੋਣ ਵਿੱਚ; ਅਤੇ
• ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਖ਼ੁਸਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ।

ਘਰ ਮੰਗਿਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਨਊਕਮਰਜ਼ ਗਾਇਡ (11 ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ) ਦੀ ਮ਼ੁਫਤ 
ਕਾਪੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ੋਜਾਂ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਕਈ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਿੀਡੀਓ ਦੇਖੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.WelcomeBC.ca

http://www.bcaafc.com/
http://www.bcelders.com/elders-gathering.php
http://WelcomeBC.ca
http://WelcomeBC.ca
http://www.WelcomeBC.ca/
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ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇਮੀਗਰਿਸੇਨ, ਰਵਫਊਜੀ ਅਤੇ ਵਸਵਿਜ਼ਨਵਸ਼ਪ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਨਿੇਂ ਪਰਿਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕ਼ੈਨੇਡੀਅਨ 
ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕਵਮਊਵਨਿੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਿੱਸਣ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿਕ ਏਕੀਵਕਰਿਤ ਹੋਣ 
ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੇਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਪਰਿਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮ਼ੁਫਤ ਸਿੇਾਿਾਂ 
ਵਿੱਚ ਭਾਸਾ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਵਹਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣਾ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨਾ) ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਸਿੇਾਿਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਿਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਿੇਾਿਾਂ ਹਨ।
ਹੇਠ ਵਦੱਤ ੇਵਲੰਕ 'ਤ,ੇ ਆਪਣਾ ਪੋਸਿਲ ਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰ ੋਜਾਂ “ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ” ਿਾਈਪ ਕਰ ੋਅਤੇ 
ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਿਰਐਕਵਿਿ ਮ਼ੈਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp

ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸੀ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਸਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੇਿਾ 
ਪਰਿਤੀਵਨਧੀ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ, ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦ ੇਹਨ। ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਦਾਵਤਆ ਂਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਿ਼ੈਲਕਮ ਬੀਸੀ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.welcomebc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਿੈਂਮਪਰੇਰੀ ਫੌਰੇਨ ਰ਼ੈਵਜ਼ਡੇਂਿਸ” ਵਲਖੋ)

ਸਵਦੇਸੀ ਦੇਸਾਂ ਦ ੇਸੰਪਰਕ

ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦ ੇਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ 80 ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ। ਮ਼ੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿ਼ੈਨਕੂਿਰ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਵਧਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹੇਠ ਵਦੱਤ ੇਕਾਰਜ 
ਕਰਦ ੇਹਨ:

• ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਨਾਗਵਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੱਵਖਆ ਕਰਨਾ ਵਜਸਦੀ ਉਹ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਗੀ 
ਕਰਦ ੇਹਨ;

• ਸਹ਼ੁੰ  ਚ਼ੁਕਿਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਿ, ਯਾਤਰਾ ਿੀਜ਼ਾ 
ਅਤੇ ਸਰਿੀਵਫਕੇਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ;

• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਦੇਸ ਦੀ ਪਰਿਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜ਼ਲੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਦੇਸ਼ ਦ ੇਿਪਾਰ 
ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣਾ; ਅਤੇ

• ਸਵਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਾਨੀ ਆਕਰਸਣਾਂ ਿਰਗ ੇਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਸਵਭਆਚਾਰ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਕਰਨਾ।

ਆਵਫ਼ਸ ਔਫ ਪਰਿੋਿੋਕੋਲ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਵਿੱਚ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਗੀ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ 
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਾਮਲ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਆਵਫ਼ਸ ਔਫ ਪਰਿੋਿੋਕੋਲ” ਵਲਖੋ)

ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਨਾਲ ਔਿਾਿਾ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਦੂਤਾਿਾਸਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਵਮਸਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕ਼ੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸੀ ਮਾਮਵਲਆ, ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ 
ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੱੈਬਸਾਈਿ: www.international.gc.ca/protocol-protocole/index.aspx?Menu
ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਨੰੂ ਿੋਲ-ਫ਼ਰਿੀ 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ:ੋ 1 800 622-6232

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/services/index.asp
http://www.welcomebc.ca/work-or-study-in-b-c/extend-your-stay-in-b-c/support-for-temporary-foreign-residents
http://www.gov.bc.ca
http://www.international.gc.ca/protocol-protocole/index.aspx?Menu
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ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੈਂਟਸ ਰੇਸਿੰਗ ਗ੍ਰੈਂਡਸਿਲਡਰਨ

ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੈਂਟਸ ਰੇਸਿੰਗ ਗ੍ਰੈਂਡਸਿਲਡਰਨ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ

ਇਹ ਿੋਲ-ਫ਼ਰਿੀ ਲਾਈਨ ਬੱਵਚਆ ਂਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹ ੇਦਾਦਾ-ਦਾਦੀਆਂ/ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਵਰਸਤੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਗ਼ੁੰ ਝਲਦਾਰ ਸੇਿਾ ਪਰਿਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੁਜ਼ਰਨ ਲਈ; ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਜਿਾਬਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਸਾਧਨਾਂਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਹੱਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ; ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਵਸੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਪੂਰ ੇ
ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਲਾਈਨ ਦ ੇਸਿਾਫ ਵਿੱਚ ਿਕਾਲਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਿਰਕ, ਪਵਰਿਾਰਕ ਕਨੰੂਨ ਅਤੇ ਵਰਸਤੇਦਾਰਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਸਖਲਾਈ ਿਾਲੇ ਦ ੋਪਾਰਿ-ਿਾਈਮ 
ਐਡਿੋਕੇਿ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 855 474-9777
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 558-4740
ਈਮੇਲ: ਈਮੇਲ: GRGline@parentsupportbc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.parentsupportbc.ca/grandparents-raising-

grandchildren/

ਅਫੋਰਡੇ੍ਲ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ੍ੈਨੇਸਫਟ

ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬ਼ੈਨੇਵਫਿ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੰੂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਬਵਸਡੀ 
ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਲਆ, ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਿਧੇਰ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇ
ਹੋਏ। $111,000 ਤੱਕ (ਜਾਂ ਕਿੌਤੀਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਿਧ) ਕਮਾਉਣ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰ ਪਰਿਤੀ ਬੱਚ ੇ
ਪਰਿਤੀ ਮਹੀਨੇ $1,250 ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਬ਼ੈਨੇਵਫਿ ਦੀਆ ਂਰਕਮਾਂ ਪਵਰਿਾਰਕ 
ਅਕਾਰ, ਚਾਇਲਡ ਕੇ੍ਅਰ ਦੀ ਵਕਸਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਿਰਗ ੇਕਾਰਕਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ।
ਇੱਕ ਮਾਂ-ਵਪਓ, ਇੱਕ ਅਵਜਹ ੇਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਤ ਵਜਸਦ ੇਨਾਲ ਬੱਚਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਜ ੋਵਕਸੇ ਮਾਂ-ਵਪਓ 
ਦੀ ਥਾਂ ਤ ੇਰਵਹੰਦਾ ਹ਼ੈ, ਮਾਏ ਫ਼ੈਮਲੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਿਰਤ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਡਾਕ ਜਾਂ ਫ਼ੈਕਸ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਿੀ ਬ਼ੈਨੇਵਫਿ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਯੋਗਤਾ ਦ ੇਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਵਰਕਤਾ, ਵਨਿਾਸ, ਚਾਇਲਡ 
ਕੇ੍ਅਰ ਦੀ ਵਕਸਮ, ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਚਾਇਲਡ ਕੇ੍ਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਿ਼ੈਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ ਸਿੇਰੇ 8:30 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਿਜ ੇਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਚਾਈਲਡ 
ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਿਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬੇਨਤੀ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 338-6622
ਬਵਹਰ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਡੀਿਾਈਸ (TDD): 711 (ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਬ਼ੈਨੇਵਫਿ” ਵਲਖੋ)

ਹੇਠ ਵਲਖੀਆ ਂਕਵਮਊਵਨਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:
• ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਵਰਸੋਰਸ ਅਤੇ ਰ਼ੈਫਰਲ ਆਵਫਸ
• ਇੰਮੀਗਰਿੇਂਿ ਸ਼ੈਿਲਮੈਂਿ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ
• ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਆਵਫਸ

mailto:GRGline@parentsupportbc.ca
https://www.parentsupportbc.ca/grandparents-raising-grandchildren/
https://www.parentsupportbc.ca/grandparents-raising-grandchildren/
http://www.gov.bc.ca
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ਵਲੰਟੀਅਸਰੰਗ
ਿਲੰਿੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁੜ ੇਰਵਹਣ, ਨਿੇਂ ਤਜ਼ਰਵਬਆ ਂਦਾ ਅਨੰਦ ਲ਼ੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਦੀ ਵਸਹਤ 
ਦ ੇਵਨਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲ਼ੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਢੰਗ ਹ਼ੈ। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹ਼ੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਵਗਆਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬ ੇਦ ੇਖਜ਼ਾਨੇ ਦ ੇਨਾਲ, ਿਲੰਿੀਅਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਵਰਿਾਇਰ 
ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦ ੇਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਿਲੰਿੀਅਰ ਸੈਂਿਰ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਿੱਚ ਿਲੰਿੀਅਰ ਕਰਨ ਦ ੇਮੌਵਕਆਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਲੰਟੀਅਰ ੍ੀਸੀ

ਿਲੰਿੀਅਰ ਬੀਸੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਿਲੰਿੀਅਰਿਾਦ ਦ ੇਪਰਿਭਾਿ ਅਤੇ ਮ਼ੁੱਲ ਨੰੂ 
ਿਧਾਿਾ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ। ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਕ ਿਲੰਿੀਅਰ ਸੈਂਿਰ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਲੰਿੀਅਰ ਬੀਸੀ 
ਿ਼ੈਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਿਾਲੰਿੀਅਰ ਿ਼ੈਬ ਦ ੇਹੇਠਾਂ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 379-2311
ਈਮੇਲ: volunteerbc@gmail.com
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.volunteerbc.bc.ca

ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੈਨੇਡਾ

ਿਲੰਿੀਅਰ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦ ੇਪਰਿਬੰਧ ਦ਼ੁਆਰਾ ਿਲੰਿੀਅਰਿਾਦ ਅਤੇ ਨਾਗਵਰਕ 
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਪਰਿਤੀ ਸਮਰਵਪਤ ਹ਼ੈ। ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਿਲੰਿੀਅਰਾਂ ਲਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.volunteer.ca

ਰੁਿਗਾਰ

WorkBC.ca – ਪ੍ਰੋੜ੍ਹ ਕਾਮੇ

ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ, WorkBC.ca ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਿਸੇਸ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਜ ੋਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਕੰਮ 'ਤ ੇਿਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿੋੜ੍ਹ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ 
ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ:

• ਿਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ
• ਹ਼ੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਅੱਪਗਰਿੇਡ ਕਰਨਾ
• ਨਿੇਂ ਵਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.workbc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਮ਼ੈਵਚਓਰ ਿਰਕਰ” ਵਲਖੋ)

ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਦ ੇਰਾਹ 'ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ WorkBC ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤ ੇਜਾਓ 
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ WorkBC ਸੈਂਿਰ ਲੱਭਣ ਲਈ 250 952-6914 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।

ਓਲਡਰ ਵਰਕਰਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਓਲਡਰ ਿਰਕਰਜ਼ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਦ ੇਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੇਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

mailto:volunteerbc@gmail.com
http://www.volunteerbc.bc.ca
http://www.volunteer.ca
http://WorkBC.ca
http://WorkBC.ca
http://www.workbc.ca
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ਲਈ ਿਰਕਫੋਰਸ ਡੇਿੇਲਪਮੈਂਿ ਐਗਰਿ਼ੈਮੈਂਿ ਦ ੇਤਵਹਤ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਵਪਛਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 
ਓਲਡਰ ਿਰਕਰਜ਼ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਨੇ $30 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦਾ ਵਨਿੇਸ ਕੀਤਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਿਡੇਰੀ 
ਉਮਰ ਦ ੇ4,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਬੇਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਵਮਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹ਼ੈ ਜ ੋਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਘਿਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਵਨਰੰਤਰ ਉੱਚ ਬੇਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਨ਼ੁਭਿ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂ
ਕਵਮਊਵਨਿੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ।
ਓਲਡਰ ਿਰਕਰਜ਼ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮ਼ੁੱਖ ਉਦੇਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਤਆਰ 
ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਪਵਹਲਕਦਮੀ ਨੇ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬੇਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਵਮਆਂ ਨੰੂ ਲੇਬਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 
ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ੇਰਵਹਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਿੇਲੇ, ਪੂਰ ੇ
ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਓਲਡਰ ਿਰਕਰਜ਼ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੰਡ ਵਦੱਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਵਜਹ ੇਿਡੇਰੀ ਉਮਰ 
ਦ ੇਬੇਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਵਮਆਂ ਲਈ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆ ਂਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ 
ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਗ਼ੁਆ ਲਈਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਜ ੋਕਮਜ਼ੋਰ ਕਵਮਊਵਨਿੀਆ ਂਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ। 
ਪਰਿੋਜ਼ੈਕਿ ਦੀਆ ਂਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਵਿੱਚ ਹ਼ੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਅੱਪਗਰਿੇਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆ ਂਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ 
ਤਜਰਬਾ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪਰਿੋਜ਼ੈਕਿਾਂ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ 
ਿ਼ੈਬਸਾਈਿ ਦੇਖੋ।

ਿ਼ੈਬਸਾਈਿ: www.workbc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਓਲਡਰ ਿਰਕਰਜ਼ ਪਰਿੋਗਰਾਮ” ਵਲਖੋ)

ਸਸੱਸਖਆ

ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟਊਸਨ

ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆ ਂਕ਼ੁਝ ਜਨਤਕ ਪੋਸਿ-ਸ਼ੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਘਿਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮ਼ੁਫਤ 
ਵਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਪੋਸਿ-ਸ਼ੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਨਤ 
ਵਸੱਵਖਆ, ਹ਼ੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਫਾਇੰਡ ਏਨ ਇੰਸਿੀਵਿਊਸ਼ਨ” ਵਲਖੋ)

ਅੰਗਰੇਿੀ ਿਾਸਾ ਦੀ ਸਸਖਲਾਈ

ਨਿੇਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਸੱਖਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਦ ੇਹ਼ੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਧਾਰਨ ਲਈ ਭਾਸਾ ਦੀਆਂ 
ਕਲਾਸਾਂ ਲ਼ੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪਰਿਾਪਤ ਕਲਾਸਾਂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸਬੂਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਿ਼ੱੈਬਸਾਈਿਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ:

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਇੰਮਪਰੂਵਿੰਗ ਯੌਰ ਇੰਗਵਲਸ਼ ਐਡਂ ਫਰਿੈਂਚ” ਵਲਖੋ)

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਇੰਗਵਲਸ਼ ਅੱਪਗਰਿੇਡ” ਵਲਖੋ)

http://www.workbc.ca
http://www.gov.bc.ca
http://www.canada.ca
http://www.gov.bc.ca
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ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤ ੇਸਸਿਆਿਾਰ

55+ ੍ੀਸੀ ਖੇਡਾਂ

55+ ਬੀਸੀ ਖੇਡਾਂ 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਿਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿਚ 
ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਵਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਉਤਸਿ ਲਗਭਗ 
25 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲ਼ੈਣ ਲਈ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦ ੇ
3,500 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਕਰਸਤ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ 
ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਰਿਬੇਜ ਤੋਂ ਲ਼ੈ ਕੇ ਿਰਿਾਏਐਥਲੌਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕ਼ੁਝ ਸਾਮਲ ਹ਼ੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਖੇਤਰੀ 
ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀਆ ਂਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆ ਂਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਮਨੋਰੰਜਨ, ਸਾਥ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮ਼ੁਕਾਬਲੇ ਦ ੇਮੌਕੇ ਮ਼ੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।
ਪਰਿਤੀਯੋਗੀਆ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਰਵਜਸਿਰਿੇਸਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਸੀ 
ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਗੇਮਜ਼ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ 55+ ਬੀਸੀ ਖੇਡਾਂ ਦ ੇਫੰਵਡੰਗ 
ਪਾਰਿਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹ਼ੈ।
55+ ਬੀਸੀ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੀਸੀ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ 
ਗੇਮਜ਼ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਲਈ, ਹੇਠ ਵਦੱਤੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਿੇਖੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 778 426-2940
ਈਮੇਲ: info@55plusbcgames.org
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.55plusbcgames.org

੍ਿਰੁਗਾਂ ਲਈ ਹੰਸਟੰਗ ਅਤ ੇਐਗਂਸਲੰਗ (ਸਫਸਸੰਗ) ਲਾਇਸੈਂਸ

ਇਹ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇ65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਿਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਘੱਿ ਰੇਿ 'ਤ ੇਵਸਕਾਰ ਅਤੇ 
ਐਗਂਵਲੰਗ (ਵਫਵਸੰਗ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦਾ ਹ਼ੈ।
ਵਸਕਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਦੇਖ:ੋ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 855 3222 (ਫਰੰਿਕਾਉਂਿਰ ਬੀਸੀ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਹੰਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ” ਵਲਖੋ)

ਐਗਂਵਲੰਗ (ਵਫਵਸੰਗ) ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.fishing.gov.bc.ca

ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਫਵਸੰਗ ਈ-ਲਾਇਸੰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦਖੇ:ੋ
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 855-3222 (ਫਰੰਿਕਾਉਂਿਰ ਬੀਸੀ)

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.fishing.gov.bc.ca

ਵਸਕਾਰ ਅਤੇ ਐਗਂਵਲੰਗ (ਵਫਵਸੰਗ) ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ 
ਜਾਂ ਫਰੰਿਕਾਉਂਿਰ ਬੀਸੀ ਤੋਂ ਪਰਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਗਾਇਡ ਦ ੇਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰ਼ੈਕਿਰੀ ਦੇਖੋ।

mailto:info@55plusbcgames.org
http://www.55plusbcgames.org/
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http://www.fishing.gov.bc.ca
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੍ੀਸੀ ਪਾਰਕਸ - ਕੈਂਪਸਾਈਟ ਫੀਸ ਛੋਟ

ਬੀ.ਸੀ. ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ (ਲੇਬਰ ਡੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇਵਦਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ) 
ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪਸਾਈਿ ਫੀਸਾਂ ਤ ੇਛੋਿ ਵਮਲਦੀ ਹ਼ੈ। ਛੋਿ ਗਰ਼ੁੱਪ ਕੈਂਵਪੰਗ, ਗਰ਼ੁੱਪ ਵਪਕਵਨਵਕੰਗ, ਬ਼ੈਕਕੰਿਰੀ, 
ਸਮ਼ੁੰ ਦਰੀ ਜਾਂ ਵਬਜਲੀ ਫੀਸਾਂ, ਜਾਂ ਵਰਜ਼ਰਿੇਸਨ ਖਰਵਚਆ ਂ'ਤ ੇਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦੀ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਬੀਸੀ ਪਾਰਕਸ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਦੇਖੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.env.gov.bc.ca/bcparks/fees/senior.html

ਕੈਂਪਸਾਈਿ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਕਾਲ 
ਕਰਕ ੇਿੀ ਪਰਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ 
ਗਾਇਡ ਦ ੇਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਇਰ਼ੈਕਿਰੀ ਦੇਖੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਸੀ ਪਾਰਕਸ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਿੀ ਵਮਲ 
ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ:

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcparks.ca/fees/senior.html

ਰੌਇਲ ੍ੀਸੀ ਸਮਊਿੀਅਮ

ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਵਿਕਿੋਰੀਆ ਦ ੇਰੌਇਲ ਬੀਸੀ ਵਮਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਬ਼ੁੱਕ 
ਕੀਤ ੇਸਮੂਹ, ਦੋਿਾਂ ਿਜੋਂ ਘਿਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, ਰੌਇਲ ਬੀਸੀ ਵਮਊਜ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਦੇਖੋ।

Royal BC Museum
675 Belleville St.
Victoria BC V8W 9W2

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 447-7977
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 356-7226
ਈਮੇਲ: reception@royalbcmuseum.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.royalbcmuseum.bc.ca

ਰੌਇਲ ਬੀਸੀ ਵਮਊਜ਼ੀਅਮ ਸਕੂਲ ਦ ੇਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ, ਰੌਇਲ ਵਮਊਜ਼ੀਅਮ ਸਾਪ, ਕੋਿ ਚ਼ੈੱਕ, ਸੰਗਰਿਵਹਾ ਂਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਪਰਿਦਰਵਸ਼ਤ ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਵਖਆ ਅਤੇ ਵਮਊਜ਼ੀਅਮ ਦ ੇਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 
ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਿਲੰਿੀਅਰਾਂ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਿਲੰਿੀਅਰ 
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਰੌਇਲ ਬੀਸੀ ਵਮਊਜ਼ੀਅਮ ਿਲੰਿੀਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-7902

Ability411
Ability411 ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਹ਼ੈ ਜ ੋਬੀਸੀ ਦ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਵਸਹਤ ਪਰਿਦਾਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆ ਂਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਬਾਰ ੇਵਿਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਪਰਿਸਨਾਂ ਦ ੇਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਾਬ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ। Ability411 
ਬੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਵਿਕਿੋਰੀਆ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ ਵਿਖ ੇਕ਼ੈਨਅਵਸਸਿ 
(CanAssist) ਦ਼ੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ।

 ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.ability411.ca

http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/fees/senior.html
http://www.bcparks.ca/fees/senior.html
mailto:reception@royalbcmuseum.bc.ca
http://www.royalbcmuseum.bc.ca
http://www.ability411.ca
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ਨੋਟਸ

ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
www.SeniorsBC.ca 'ਤ ੇਜਾਓ

ਵਸਹਤਮੰਦ ਬ਼ੁਢਾਪ ੇਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ,
www.HealthLinkBC.ca 'ਤ ੇਜਾਓ

ਜਾਂ ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ

http://www.SeniorsBC.ca
http://www.HealthLinkBC.ca
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ਮਰੀਿਾਂ ਦੀ ਦੇਖਿਾਲ ਅਤ ੇਸਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਵੱਿ ਸਰ੍ੋਤਮ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨਾ

ਵਬਰਿਵਿਸ ਕਲੰੋਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਇਸ ਸਬੂ ੇਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦ ੇਿਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੀਿੰਤ ਖੇਤਰ ਦਾ 
ਵਹੱਸਾ ਹਨ। ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਦ ੇਵਕਸ ੇਿੀ ਹੋਰ ਵਹੱਸ ੇਨਾਲੋਂ ਿਧੇਰੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਇੱਥ ੇਰਵਹਣ ਦੀ ਚਣੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
2016 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦ ੇਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਵਬਰਿਵਿਸ ਕਲੰੋਬੀਆ ਦ ੇ18.3% ਵਨਿਾਸੀ 65 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਉਮਰ ਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਤੀਸਤ ਦੀ ਨਾਿਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹ਼ੈ।
ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿਣਾਲੀ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਵਜੰਨਾ ਵਚਰ ਸੰਭਿ ਹ ੋਸਕੇ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਤੰਤਰ 
ਰਵਹਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੀ। ਸੂਬ ੇਦੀਆ ਂਪਹ਼ੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਵਕਫਾਇਤੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ 
ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦ ੇ
ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਪਰਿਤੀ ਿਚਨਬੱਧ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ 
ਵਕ ਕੀ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ ਸ਼ੁਧਰੀਆ ਂਹੋਈਆ ਂਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲ਼ੈਣ ਿਲ ਪਵਹਲਾ ਕਦਮ ਹ਼ੈ।
ਬੀਸੀ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਗਾਇਡ ਦ ੇਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬ ੇਦ ੇਹ਼ੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਸਸਿਮ, ਡਾਕਿਰੀ ਕਾਰਨਾਂ 
ਕਰਕ ੇਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ, ਅਤੇ ਕੇਂਵਦਰਿਤ 
ਡਾਕਿਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਹ਼ੈ। ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦ ੇਪਰਿਬੰਧਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰਵਹਣ 
ਿਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਜਾਂ ਜੀਿਨ ਦ ੇਅੰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥ ੇਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜ਼ੁਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਦੀ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ 8-1-1 
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ, ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਗਾਇਡ ਦ ੇਤ਼ੁਹਾਡੇ 
ਸਾਧਨ ਭਾਗ 'ਤ ੇਜਾਓ।
ਅਸਮਰਥਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰ ੇਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਬਾਰ ੇਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਗਾਇਡ ਵਿੱਚ 
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਦ ੇਭਾਗ ਨੰੂ ਿੀ ਦੇਖੋ। ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਮਝੌਤ ੇਅਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ 
ਆਪਣੀਆ ਂਇੱਛਾਿਾਂ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ।
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ਸ੍੍ਰਸਟਸ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਦੀ ਸਸਹਤ ਸੰਿਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਵਸੱਧੀ 
ਵਡਵਲਿਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਬੰਧਨ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਦ ੇਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹ਼ੈ। ਵਸਹਤ 
ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਰਿਬੰਵਧਤ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿਣਾਲੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ 
ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹ਼ੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ੁਵਨਸਵਚਤ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਵਕ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਵਸਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਵਨਰਧਾਰਤ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੰੂਨ, ਵਨਯਮ, ਨੀਤੀ, ਵਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦ ੇਅਨ਼ੁਸਾਰ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਡਵਲਿਰ ਕਰਦ ੇਹਨ।
ਵਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਵਿਆਪੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ 
ਬੀਸੀ, ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਪਲਾਨ, ਿਰਿ਼ੈਿਲ ਅਵਸਸਿੈਂਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮ਼ੁਸਵਕਲ  
ਆਉਂਦੀ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 7:30 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਿੇਰੇ 5 ਿਜ ੇPST 
ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਕਤੇ): 1 800 663-7867
ਫ਼ੋਨ (ਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 660-2421
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-6121
ਫ਼ੋਨ (ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ): 604 660-2421
ਬਵਹਰ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਡੀਿਾਈਸ (TDD): 711 (ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ)

ਸ੍੍ਰਸਟਸ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਸਵੱਿ ਸਸਹਤ ਅਥਾਸਰਟੀਆਂ

ਫਰੇਿਰ ਹੈਲਥ (Fraser Health)
Suite 400 – Central City Tower 13450 102ndAve.
Surrey BC V3T 0H1
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 855 412-2131
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 587-4600
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.fraserhealth.ca

ਇੰਨਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ (Interior Health)
220 – 1815 Kirschner Rd. Kelowna BC V1Y 4N7
ਫ਼ੋਨ (ਕੇਲੋਨਾ): 250 862-4200 “2” ਦਬਾਓ
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.interiorhealth.ca

ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ (Island Health)
1952 Bay St.
Victoria BC V8R 1J8
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 370-8699
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 370-8699
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.islandhealth.ca

http://www.fraserhealth.ca
http://www.interiorhealth.ca
http://www.islandhealth.ca
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ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਥ (Northern Health)
Suite 600 – 299 Victoria St.
Prince George BC V2L 5B8
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 565-2999
ਫੋਨ (ਵਪਰਿੰ ਸ ਜੌਰਜ): 250 565-2649
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.northernhealth.ca

ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ (Vancouver Coastal Health)
601 W. Broadway, 11th Floor
Vancouver BC V5Z 4C2
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 884-0888
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 736-2033
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.vch.ca

ਪ੍ਰੋਸਵੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਸਰਸਵਸਸਿ ਅਥਾਰਟੀ (PHSA)
1333 West Broadway
Vancouver BC V6H 4C1
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 675-7400
ਫ਼ੈਕਸ: 604 708-2700
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.phsa.ca

ਫਸਟ ਨੇਸਨਿ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (FNHA)
501 - 100 Park Royal South
Coast Salish Territory
West Vancouver BC V7T 1A2
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 913-0033 
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 693-6500
ਫ਼ੈਕਸ: 604 913-2081
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.fnha.ca

FNHA ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਿੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਿ ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 477-0775
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.fnha.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਰੇਜ਼ੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਜ਼” ਵਲਖੋ)

http://www.northernhealth.ca
http://www.vch.ca
http://www.phsa.ca
http://www.fnha.ca
http://www.fnha.ca
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ਹੈਲਥਸਲੰਕ ੍ੀਸੀ
ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ 
ਪਹ਼ੁੰ ਚਣ ਦਾ ਗੇਿਿ ੇਹ਼ੈ। ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਵਸਹਤ ਦ ੇਵਿਵਸਆਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਵਸਹਤਮੰਦ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ 24 ਘੰਿ ੇਪਰਿਤੀ ਵਦਨ, 365 ਵਦਨ ਪਰਿਤੀ ਸਾਲ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ 
ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ।

ਹੈਲਥਸਲੰਕ ੍ੀਸੀ 8-1-1
ਵਸਹਤ ਸੇਿਾ ਨੈਿੀਗੇਿਰ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚਣ ਲਈ 8-1-1 'ਤ ੇਿੋਲ-ਫਰਿੀ ਕਾਲ ਕਰ,ੋ ਜੋ ਵਦਨ ਜਾਂ ਦ ੇਵਕਸੇ 
ਿੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਵਜਸਿਰਡ ਨਰਸ, ਹਫਤ ੇਦ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਵਦਨ (weekday) ਨੰੂ ਇੱਕ ਰਵਜਸਿਰਡ 
ਡਾਇਿੀਵਸਅਨ ਜਾਂ ਯੋਗ ਕਸਰਤ ਪੇਸੇਿਰ, ਜਾਂ ਹਰ ਸਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਫਾਰਮਾਵਸਸਿ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ 130 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 8-1-1
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ [TTY]): 7-1-1

ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹ?ੈ
ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਰੰਤ ਕਾਰਿਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ ਤਾਂ 9-1-1 
(ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 9-1-1

ਸੰਭਾਿੀ ਤੌਰ ਤ ੇਵਕਸੇ ਜ਼ਵਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ ਖਾਣ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਜ਼ਵਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦ ੇਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਬਾਰ ੇਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਵਹਰ ਬਾਰ ੇ24 ਘੰਿ ੇਦੀ ਿੋਲ-ਫ਼ਰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਪੌਇਜ਼ਨ ਕੰਿਰਿੋਲ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 567-8911
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 682-5050

HealthLinkBC.ca
ਵਸਹਤ, ਪੋਸਣ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਦਿਾਈ ਅਤੇ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦ ੇ5,000 ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਿਵਸਆਂ 
ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਜੱਥ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਰਵਹੰਦ ੇਹ ੋਉਸ ਦ ੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਡਾਇਰ਼ੈਕਿਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਇੱਕ ਇੰਿਰਐਕਵਿਿ ਚ਼ੈਕ ਯੋਅਰ ਵਸੰਪਿਮਜ਼ (Check 
Your Symptoms) ਿੂਲ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਿੀ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca

੍ੀਸੀ ਹੈਲਥ ਸਰਸਵਸਸਿ ਲੋਕੇਟਰ ਐਪ

ਬੀਸੀ ਹ਼ੈਲਥ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਲੋਕੇਿਰ ਐਪ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ iPhone, iPad ਜਾਂ iPod 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਂਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ। ਵਸਹਤ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਿਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਵਨਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮਾਂ, ਿੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਅਤੇ 
ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆ ਂਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਦ ੇਸਥਾਨ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਿ੍ਹੀਲਚੇਅਰ-ਪਹ਼ੁੰ ਚਯੋਗ ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿੇਖਣ ਲਈ, 
ਜਾਂ ਸੇਿਾ ਦ ੇਘੰਿ,ੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤ ੇਦ ੇਿੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤੀਵਜਆ ਂਨੰੂ 

http://HealthLinkBC.ca
http://www.healthlinkbc.ca/
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ਵਫਲਿਰ ਕਰੋ। ਐਪ ਦ ੇਅੰਦਰੋਂ ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਪੋਸਿ ਕੀਤੀਆ ਂਨਿੀਨਤਮ ਵਸਹਤ 
ਚੇਤਾਿਨੀਆਂ ਿੇਖ ੋਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 8-1-1' ਤ ੇਅਤੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਣਨ 
ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿਾਵਲਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 7-1-1'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਰੰਤ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰੋ।
ਇਸ ਮ਼ੁਫਤ ਐਪ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇਵਲੰਕ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca/app

ਸ੍੍ਰਸਟਸ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਸਵਸਸਿ ਪਲਾਨ (MSP)
ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਪਲਾਨ (MSP) ਡਾਕਿਰਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇ
ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਡਾਕਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦੀ 
ਹ਼ੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਯੋਗਸਾਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਨਦਾਨ ਪਰਿਵਕਵਰਆਿਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ। MSP ਯੋਗ 
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਂਲਈ ਪੂਰਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹ਼ੈ।
ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਿਸਨੀਕਾਂ ਲਈ MSP ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ। 1 ਜਨਿਰੀ, 2020 ਤੋਂ, 
MSP ਪਰਿੀਮੀਅਮਾਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।
ਨਿੇਂ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਨਿਾਸ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ 
ਵਮਆਦ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਰਹਾਇਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਵਹੱਸਾ ਅਤੇ 
ਦ ੋਮਹੀਨੇ ਹੋਰ, ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆ ਂ'ਤ ੇਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀ.ਸੀ. ਪਹ਼ੁੰ ਚਣ 'ਤ ੇ
ਤ਼ੁਰੰਤ MSP ਕਿਰੇਜ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਓ।

ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਿ

MSP ਡਾਕਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਿਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਵਿਕ 
ਐਕਸਰੇਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਯੋਗਸ਼ਾਲਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ, MSP ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਓਰਲ ਸਰਜਰੀ ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਡਾਕਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ਼ੈ।

ਪੂਰਕ ਲਾਿ

MSP ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਂਲਈ ਪੂਰਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹ਼ੈ। ਜ ੇਇੱਕ MSP ਲਾਭਪਾਤਰੀ 
ਪਰਿੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ MSP ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਰਿਤੀ ਕ਼ੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 
$23 ਪਰਿਤੀ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤ ਅਨ਼ੁਸਾਰ 10 ਮ਼ੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਸੰਯ਼ੁਕਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਲਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ: 
ਐਵਕਉਪੰਕਚਰ, ਕਾਇਰੋਪਰਿ਼ੈਕਵਿਕ, ਮਸਾਜ ਥ਼ੈਰੇਪੀ, ਕ਼ੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ, ਸਰੀਰਕ ਥ਼ੈਰੇਪੀ ਅਤੇ  
ਗ਼ੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਪੋੋਡਾਏਿਰੀ। 
ਸਰਜੀਕਲ ਪੋਡਾਏਿਰੀ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਂਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹ਼ੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆ ਂਰ਼ੁਿੀਨ ਜਾਂਚਾਂ 18 ਸਾਲ 
ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਿ ਉਮਰ ਦ,ੇ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਲਾਭ ਹਨ। 
ਅੱਖਾਂ ਦੀਆ ਂਜਾਂਚਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਂਲਈ ਲਾਭ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਕਿਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆ ਂ
ਹਨ। ਆਪਿੋਮੀਿਵਰਸਿਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਪੂਰਕ ਲਾਭ ਪਰਿਦਾਤਾ ਆਪਣ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਕ ਫੀਸਾਂ ਲ਼ੈ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਬਸਰਤ ੇਵਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਵਸਆ ਜਾਿੇ।

http://www.healthlinkbc.ca/app
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ਹੈਲਥ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ੍ੀਸੀ ਕੌਣ ਹ?ੈ
ਹ਼ੈਲਥ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬੀਸੀ ਵਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਪਲਾਨ (MSP) ਅਤੇ 
ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਦ ੇਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 
ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ, ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਹ਼ੈਲਥ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬੀਸੀ ਦੋਿਾਂ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰ ੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਪਰਿਸਨਾਂ ਦ ੇਜਿਾਬ ਦ ੇ
ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ।
ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹ਼ੈਲਥ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬੀਸੀ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ 
ਵਕਤੇ ਿੀ ਿੋਲ-ਫ਼ਰਿੀ ਸਿ਼ੈਚਵਲਤ ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਵਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਿ,ੇ ਹਫਤ ੇਦ ੇ7 ਵਦਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇ
ਤੋਂ ਸਾਮ 4:30 ਿਜ ੇPST ਦ ੇਘੰਵਿਆਂ ਦ ੇਵਿਚਕਾਰ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁੱਕਰਿਾਰ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ 
ਪਰਿਤੀਵਨਧੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇਗਾ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7100
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 683-7151
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਪਲਾਨਾ” ਵਲਖੋੋ)

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇਪਤ ੇ'ਤ ੇਭੇਵਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ:
Health Insurance BC

PO Box 9035 STN PROV GOVT
Victoria BC V8W 9E3

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ, ਫਾਰਮ 'ਤ ੇਵਦੱਤ ੇਡਾਕ ਭੇਜਣ ਿਾਲੇ ਖਾਸ ਪਤ ੇਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

੍ੀਸੀ ਸਰਸਵਸਸਿ ਕਾਰਡ

ਬੀਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਕਾਰਡ ਨੇ ਕੇਅਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਕੇਅਰਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲ਼ੈ ਲਈ ਹ਼ੈ। ਬੀਸੀ 
ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਕਾਰਡ ਨੰੂ ਫੋਿੋ ਆਈਡੀ ਿਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਜੋਵੜਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਿਧੇਰ ੇਸ਼ੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਿਧੇਰ ੇਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ 
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਨੰੂ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
19-74 ਸਾਲ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇMSP ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੰੂ ਰੀਵਨਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ICBC 
ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਫਤਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਿੋ ਬੀਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਕਾਰਡ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ।
75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ MSP ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੰੂ ਰੀਵਨਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ 
ਪਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਫਰ ਿੀ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਵਸੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਿੋ ਬੀਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਕਾਰਡ ਪਰਿਾਪਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ। ਜ ੇਕੋਈ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਵਸੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ 
ਹ਼ੈਲਥ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਫੋਿੋ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਬੀਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਕਾਰਡ ਪਰਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਸੇਿਾ ਪਰਿਤੀਵਨਧੀ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਸਿੇਰੇ 8:00 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 4:30 ਿਜ ੇ
ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7100
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 683-7151

ਬੀਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਕਾਰਡ ਿਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: 
www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਬੀਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਕਾਰਡ” ਵਲਖੋ)

http://www.gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
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ਸਸਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਸਵਸਸਿ

ਘੱਿ ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਛੱਡ ਵਦੱਤੀ ਹ਼ੈ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਪਲਾਨ, ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ, ਬੇਵਸਕ ਡੈਂਿਲ, ਆਪਿੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਪਰਿਿਾਨਤ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੇ ਖਰਵਚਆ ਂਲਈ ਕਿਰੇਜ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਾਵਜਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਿ਼ੱੈਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਓਨਲੀ” ਵਲਖੋੋ)

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਿਾਲ

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਵਨਯਵਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੇਸੇਿਰ ਵਨਰੀਖਣ ਵਸਹਤ ਦੀਆ ਂਵਚਰਕਾਲੀ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਮੌਵਖਕ ਵਸਹਤ ਿਧੇਰ ੇਵਕਸਮਾਂ ਦ ੇ
ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਿੀ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਵਸਹਤ ਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਪਰਿਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਕ਼ੁਪੋਸਣ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਿਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਕ਼ੁਝ ਦਿਾਈਆਂ ਮੌਵਖਕ ਵਸਹਤ ਨੰੂ 
ਪਰਿਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਸ ਕਰਕ ੇਮ਼ੁੂੰ ਹ ਸ਼ੁੱਕਣ ਿਰਗੀ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਪ਼ੈਦਾ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ 
ਮੌਵਖਕ ਵਸਹਤ ਦੰਦਾਂ ਨੰੂ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣ, ਦੰਦਾਂ ਦ ੇਨ਼ੁਕਸਾਨ, ਮਸੂਵੜਆਂ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ, ਜਲੂਣ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਦ ੇ
ਕੈਂਸਰ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਿਾ ਕੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਸਮ਼ੁੱਚੀ ਵਬਹਤਰ ਕ਼ੁਆਲਿੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ।
ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਬੀਸੀ ਡੈਂਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਦੇਖੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.yourdentalhealth.ca

ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ

ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਸਸਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (TAP)
ਿਰਿ਼ੈਿਲ ਅਵਸਸਿੈਂਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ (TAP) ਅਵਜਹ ੇਯੋਗ ਬੀ.ਸੀ. ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਛੋਿਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ 
ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਆਪਣੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਡਾਕਿਰ 
ਦ਼ੁਆਰਾ ਰ਼ੈਫਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗ਼ੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸੂਬ ੇਦ ੇਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਯਾਤਰਾ ਦ ੇਖਰਚ ੇਤੀਜ ੇਪੱਖ ਦ ੇਬੀਮ ੇਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਕਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਇੱਕ ਡਾਕਿਰ ਦਾ ਰ਼ੈਫਰਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦ਼ੁਆਰਾ ਡਾਕਿਰ 
ਦ ੇਦਫਤਰ ਕੋਲੋਂ TAP ਫਾਰਮ ਭਰਿਾਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ਼ੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਛੋਿ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਇੱਕ ਪ਼ੁਸਿੀਕਰਣ ਨੰਬਰ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇਨੰਬਰ 'ਤ ੇTAP ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 661-2668

TAP ਵਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ ਿਰਿਾਂਸਪੋਰਿ ਕ਼ੈਰੀਅਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਿ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹ਼ੈ 
ਜ ੋਇੱਕ ਪਰਿਿਾਵਨਤ TAP ਪ਼ੁਸਿੀਕਰਣ ਫਾਰਮ ਪੇਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਕਰਾਏ ਵਿੱਚ ਛੋਿ ਪਰਿਦਾਨ 
ਕਰਦ ੇਹਨ।
TAP ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਖਰਵਚਆ ਂਲਈ ਵਸੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 
ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਪਰਿਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭੋਜਨ, ਵਰਹਾਇਸ, ਮਾਈਲੇਜ, ਈਧਂਣ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਿਾਜਾਈ 
ਦ ੇਖਰਚ ੇTAP ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

http://www.gov.bc.ca
http://www.yourdentalhealth.ca/
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ਆਪਣ ੇਡਾਕਿਰ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ TAP ਫਾਰਮ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਲ਼ੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, TAP 
ਆਿੋਮੇਵਿਡ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਸਰਵਿਸ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ,ੋ ਜ ੋਵਕ ਵਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਿ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇ7 ਵਦਨ 
ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 661-2668

TAP ਬਾਰ ੇਸਧਾਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹ਼ੈਲਥ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ TAP ਦੀ 
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਿੇਖੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7100
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 683-7151
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਿਰਿ਼ੈਿਲ ਅਵਸਸਿੈਂਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ” ਵਲਖੋ)

ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀਆਂ (ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਇਡ ਦ ੇਇਸ ਭਾਗ ਦ ੇ
ਸ਼ੁਰ ੂਵਿੱਚ ਹ਼ੈ) ਹੇਠਾਂ ਿਰਣਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਖੇਤਰੀ ਵਸਹਤ ਕਨੈਕਸਨਜ਼ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦ ੇਮਾਪਦੰਡ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਸਨਿ

ਹ਼ੈਲਥ ਕ਼ੁਨੈਕਸਨਜ਼ ਵਨੱਜੀ ਪਰਿਦਾਤਾਿਾਂ, ਬੀਸੀ ਿਰਾਂਵਜ਼ਿ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਜ਼ਵਲ੍ਹਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹ਼ੈ। 
ਕ਼ੁਝ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਸੇਿਾ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾਸਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਿਰੀ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਹ਼ੈਲਥ ਕ਼ੁਨੈਕਸਨਜ਼” ਵਲਖੋੋ)

ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਥ (Northern Health)
ਨੌਰਦਰਨ ਹ਼ੈਲਥ ਕਨੈਕਸਨਜ਼ ਅਵਜਹ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਰ਼ੈਿਲ ਸਰਵਿਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਹ਼ੈ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਉੱਤਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਿ਼ੈਨਕੂਿਰ, ਕ਼ੈਮਲੂਪਸ ਅਤੇ ਐਬਿਸਫਰਡ ਵਿੱਚ ਸਵਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆ ਂ
ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।
ਇਹ ਸੇਿਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਉੱਤਰੀ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ 
ਗ਼ੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰ ੇਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ। ਿੋਲ-ਫ਼ਰਿੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣਾ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ/ਬੀਸੀ 
ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਤਆਰ ਰੱਖੋ।
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਨੌਰਦਰਨ ਹ਼ੈਲਥ ਕ਼ੁਨੈਕਸਨਜ਼ ਬੱਸ ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਿਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਸੀਿ ਰਾਖਿੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇਿੋਲ-ਫਰਿੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 647-4997

(ਹਫਤ ੇਦ ੇ7 ਵਦਨ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਿਜ ੇਤੱਕ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.nhconnections.ca

http://www.gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
http://www.nhconnections.ca
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ਇੰਨਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ (Interior Health)
ਇੰਨਿੀਰੀਅਰ ਹ਼ੈਲਥ ਦ ੇਹ਼ੈਲਥ ਕ਼ੁਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਇੱਕ ਿਰਿਾਂਵਜਿ ਸੇਿਾ ਹ਼ੈ ਜੋ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦ ੇ
ਖੇਤਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਗ਼ੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਿਰੀ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਵਮਊਵਨਿੀਆ ਂਨੰੂ ਆਿਾਜਾਈ ਦ ੇਪਹ਼ੁੰ ਚਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਆਪਣੀ ਹ਼ੈਲਥ 
ਕ਼ੁਨੈਕਸਨਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਿ ੇਪਵਹਲਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
ਬੀ.ਸੀ. ਇੰਨਿੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹ਼ੈਲਥ ਕ਼ੁਨੈਕਸਨਜ਼ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣ ੇ
ਸਥਾਨਕ ਬੀਸੀ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ:
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bctransit.com/kamloops/schedules-and-maps/health-

connections
 ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 376-7525

(ਕ਼ੈਮਲੂਪਸ ਹੈਂਡੀਡਾਰਿ (HandyDART) ਆਵਫਸ)
 1 855 359-3935 (ਲਲੂਏਿ ਹੈਂਡੀਡਾਰਿ ਆਵਫਸ)
 1 866 618-8294 (ਰੇਿਲਸਿੋਕ ਆਵਫਸ)
 1 866 933-7812 (ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਲੇਕ ਆਵਫਸ)

ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ (Island Health)
ਿ੍ਹੀਲਜ਼ ਫਾਰ ਿ਼ੈਲਨੈਸ, ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫਾ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ, ਮ਼ੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿ਼ੈਨਕੂਿਰ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ 
ਅਵਜਹ ੇਵਿਰਿਪਾਂ ਿਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਡੋਰ-ਿੂ-ਡੋਰ ਆਿਾਜਾਈ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ 
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ 75 ਵਕਲੋਮੀਿਰ ਤੋਂ ਿਧ ਹ਼ੈ।
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.wheelsforwellness.com

ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ (Vancouver Coastal Health)
ਿ਼ੈਨਕੂਿਰ ਤੱਕ ਡਾਕਿਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਿਰਿ਼ੈਿਲ ਵਿਕਿਾਂ ਬ਼ੈਲਾ ਕੂਲਾ ਿ਼ੈਲੀ ਵਸਹਤ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਿਾ ਸੈਂਿਰਲ ਕੋਸਿ ਅਤੇ ਬ਼ੈਲਾ ਕੂਲਾ 
ਿ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਕੇਂਵਦਰਿਤ ਹ਼ੈ।
ਫੋਨ (ਬੇਲਾ ਕੂਲਾ): 250 799-5311

ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ
ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਨ਼ੁਸਖ ੇਿਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਦਿਾਈਆਂ, ਵਡਿਾਇਸਾਂ ਅਤੇ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਆ ਂਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਕਿਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹ਼ੈ ਜ ੇਉਹ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮ਼ੈਡੀਕਲ 
ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਪਲਾਨ (MSP) ਦ਼ੁਆਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਿਸਨੀਕਾਂ ਦੀ 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।

ਫੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਪਲਾਨ

ਫੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ, ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹ਼ੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਸਾਰੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ 
ਰਵਜਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ-ਿਾਰੀ ਦੀ ਰਵਜਸਿਰਿੇਸਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।

http://www.bctransit.com/kamloops/schedules-and-maps/health-connections
http://www.bctransit.com/kamloops/schedules-and-maps/health-connections
http://www.wheelsforwellness.com
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ਫੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਕਿਰੇਜ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕ਼ੁਲ ਨੈੱਿ ਪਵਰਿਾਰਕ ਆਮਦਨੀ 'ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹ਼ੈ: ਆਮਦਨੀ 
ਵਜੰਨੀ ਘੱਿ ਹੋਿੇਗੀ, ਯੋਗ ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆ ਂਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨੀ ਿਧ ਵਿੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਿੇਗੀ। (ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਰਵਜਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਅਜ ੇਿੀ ਕਿਰੇਜ ਹ਼ੈ, ਪਰ 
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕਿੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ (deductible) ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ $10,000 'ਤ ੇ
ਤ਼ੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ਼ੈ।)

ਫੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਲਈ ਰਸਜਸਟਰ ਕਰਨਾ

ਫੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਲਈ ਰਵਜਸਿਰਿੇਸਨ ਮ਼ੁਫਤ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ, 
ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਰਵਜਸਿਰ ਕਰੋ। ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਪਤ ੇ
ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਖੋ।
ਫੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਲਈ ਰਵਜਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹ਼ੈ:
ਸਾਰੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ:

• ਵਨੱਜੀ ਵਸਹਤ ਨੰਬਰ (ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਬੀਸੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਾਰਡ 'ਤ ੇਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ)
• ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ

ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਲਈ:
• ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ
• ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਵਰਿਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ 236 ਤੋਂ ਦ ੋਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਨੈੱਿ ਆਮਦਨੀ
• ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਵਰਿਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ 125 ਤੋਂ ਦ ੋਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਰਵਜਸਿਰਡ 

ਵਡਸਅਵਬਵਲਿੀ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਪਲਾਨ (RDSP) ਆਮਦਨੀ। ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੇਅਰ 
ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਕਿਰੇਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ RDSP ਆਮਦਨੀ ਨੰੂ ਨੈੱਿ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ 
ਘਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ।

ਰਵਜਸਿਰ ਹੋਣ 'ਤ,ੇ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ, ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਨੰੂ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਰੇਿਵਨਊ ਏਜੰਸੀ ਦ ੇਨਾਲ ਰਵਜਸਿਰ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਭੇਜੇਗਾ। 
ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ਤ ੇਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਤ਼ੁਰੰਤ ਿਾਪਸ ਕਰੋ।
ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਕਿਰੇਜ ਨੰੂ ਦ ੋਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਦੀ ਨੈੱਿ ਪਵਰਿਾਰਕ ਆਮਦਨੀ 'ਤ ੇਅਧਾਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 2020 ਲਈ ਕਿਰੇਜ 2018 ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ)।

ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਜ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਨੈੱਿ ਆਮਦਨੀ 10 ਪਰਿਤੀਸਤ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਘੱਿ ਗਈ ਹ਼ੈ, (ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ 
ਵਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਰਾਹੀਂ), ਤਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰੇਜ ਵਿਿਸਥਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ 
ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (Application for Income Review) ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਹ਼ੈਲਥ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬੀਸੀ (HIBC) ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ)।
ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਵਜਥ ੇਇੱਕ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨ਼ੁਸਵਖਆ ਂਲਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮ਼ੁਸਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ “ਿੱਖਰ”ੇ ਿਜੋਂ ਯੋਗਤਾ 
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ MSP ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ(MSP ਸੰਪਰਕਾਂ ਲਈ M ਦ ੇਅਧੀਨ 
“ਡਾਇਰ਼ੈਕਿਰੀ” ਭਾਗ ਦੇਖੋ)। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕਿਰੇਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਯੋਗ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਜ ੇMSP ਵਕਸੇ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ HIBC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਵਜੱਥ ੇਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਲ ਦ ੇਅੰਤ ਤੱਕ 
ਅਜ ੇਿੀ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦ ੇਡਰੱਗ ਕਿਰੇਜ ਦ ੇਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ। ਜ ੇਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਮ਼ੁਸਕਲ 
ਆਉਂਦੀ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ HIBC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਯੋਗਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਪਰਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ, ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਯਜੋਨਾ G, ਮਾਨਵਸਕ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਲਈ। ਯਗੋਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਲੀਵਨਕਲ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਮਲ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਡਾਕਿਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ।

• ਯੋਜਨਾ P, ਦਰਦਨਾਸਕ (palliative) ਦਿਾਈਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਇੱਕ ਡਾਕਿਰ 
ਦ਼ੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ।

• ਯੋਜਨਾ B, ਵਰਹਾਇਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ ਂਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਯੋਜਨਾ 
B ਸਹੂਲਤ ਦ ੇਿਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰੇਜ ਆਪਣ ੇਆਪ ਹੀ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰੋ।

• ਯੋਜਨਾ C, ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਾਈਆਂ ਿਾਸਤੇ। 
ਸਮਾਵਜਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਨਿਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰਵਜਸਿਰ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।

• ਯੋਜਨਾ W, ਫਸਿ ਨੇਸਨਜ਼ ਹ਼ੈਲਥ ਅਥਾਰਿੀ (FNHA) ਦ ੇਕਲਾਇੰਿਾਂ ਲਈ। ਯੋਗਤਾ 
FNHA ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ। ਰਵਜਸਿਰੇਸਨ ਸਵਥਤੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 
ਲਈ FNHA ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ;ੋ ਸੰਪਰਕ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।

ਕੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ ਵਕ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਵਕਹੜੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ, ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਆ ਂਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਿਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ” ਵਲਖੋ)

ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤ ੇਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲਾ ਡਰੱਗ ਲ਼ੈਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰੱਗ 
ਰੀਵਿਊ ਪਰਿਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਿਾਜ਼ ਸਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਿਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਮੂਹਾਂ ਦ ੇਇਨਪ਼ੁੱਿ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਖ:ੋ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਬੀਸੀ ਯੌਰ ਿੌਇਸ” ਵਲਖੋ)

ਮਾਸਸਕ ਕਟੌਤੀਯੋਗ ਿੁਗਤਾਨ ਸਵਕਲਪ

ਫੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਨਾਲ ਰਵਜਸਿਰਡ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਨੈੱਿ ਆਮਦਨੀ 'ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਿ ਆਮਦਨੀਆ ਂਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ 
ਕਿੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਨ਼ੁਸਵਖਆ ਂਅਤੇ 
ਡਾਕਿਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ/ਯੰਤਰਾਂ ਲਈ ਤ਼ੁਰੰਤ ਕਿਰੇਜ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਨੈੱਿ ਪਵਰਿਾਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਿੌਤੀਯੋਗ ਰਕਮ 
ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ। ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਤਾਂ ਜ ੋਕਿੌਤੀਯੋਗ 
ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰ ੇਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਵਸਕ ਕਿੌਤੀਯੋਗ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਵਜਸਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ, 
ਜਦ ਤਕ ਵਕ ਉਵਚਤ ਵਨਸਚਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਵਕ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਨ਼ੁਸਵਖਆ ਂਦ ੇਖਰਚ ੇਕਿੌਤੀਯੋਗ 
ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਵਸਕ ਕਿੌਤੀਯੋਗ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹ ੋਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

http://www.gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
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ਪਵਰਿਾਰ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਕਿੌਤੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਵਕਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ 
ਅਤੇ ਯੋਗ ਨ਼ੁਸਵਖਆ ਂਦੀਆ ਂਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤ਼ੁਰੰਤ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਫੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ” ਵਲਖੋ)

ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਸਵਸਸਿ ਪਲਾਨ (MSP) ਅਤ ੇਫਾਰਮਾਕੇਅਰ: ਅੰਤਰ ਕੀ ਹ?ੈ
MSP (ਪੰਨਾ 34 ਦੇਖੋ) ਡਾਕਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਬੀਮਾਯ਼ੁਕਤ ਡਾਕਿਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੰੂ ਕਿਰ 
ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ, ਜਦਵਕ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਯੋਗ ਦਿਾਈਆਂ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਿਰੀ ਸਪਲਾਈਆ ਂਦੀ ਕੀਮਤ 
ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਦ ੇਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਲਈ MSP ਨਾਲ ਰਵਜਸਿਰ ਹੋਣਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ਼ੈ।
1 ਜਨਿਰੀ, 2020 ਤੋਂ, ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇਵਨਿਾਸੀ ਹ਼ੁਣ MSP ਪਰਿੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ MSP ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਕਿਰੇਜ ਨੰੂ ਪਰਿਭਾਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 
ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਲਈ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਰਵਜਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ।

ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ੍ਾਰ ੇਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਹ਼ੈਲਥ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬੀਸੀ ਵਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਪਲਾਨ (MSP) ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।
ਹ਼ੈਲਥ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬੀਸੀ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੋਿਾਂ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰ ੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਪਰਿਸਨਾਂ ਦ ੇਜਿਾਬ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਗਾਹਕ 
ਸੇਿਾ ਪਰਿਤੀਵਨਧ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜ ੇਤੱਕ, ਅਤੇ ਸਨੀਿਾਰ (ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਛ਼ੁੱਿੀਆ ਂਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੰੂ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ਼ੁਪਵਹਰ 4 ਿਜ ੇਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ।
ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਫੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਵਜਸਿਰ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਹ਼ੈਲਥ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7100
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 683-7151
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ” ਵਲਖੋ)

ਯੋਜਨਾ W ਦ ੇਬਾਰ ੇਫਸਿ ਨੇਸਨਜ਼ ਹ਼ੈਲਥ ਅਥਾਰਿੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ:
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ ਫਰਿੀ): 1 855 550-5454
ਈਮੇਲ: info@fnha.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.fnha.ca

• ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਦ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ 
ਸਿਾਫ ਫੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਲਈ ਰਵਜਸਿਰੇਸ਼ਨਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।

http://www.gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
mailto:info@fnha.ca
http://www.fnha.ca
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੍ੀਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਥ ਸਰਸਵਸਸਿ
ਬੀਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ (BCEHS) ਪੂਰ ੇਸੂਬ ੇਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਵਸਲਿੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦ ੇਤਬਾਦਲੇ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਸੀ ਐਬਂੂਲੈਂਸ 
ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਿ ਿਰਿਾਂਸਫਰ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।
ਬੀਸੀ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਵਮਲੀਅਨ ਿਰਗ ਵਕਲੋਮੀਿਰ ਦ ੇਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, 
ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਪਰਿਦਾਤਾਿਾਂ ਇੱਕ ਹ਼ੈ। ਸੇਿਾ ਵਿੱਚ ਮ਼ੈਡੀਕਲ 
ਕਾਲ-ਿੇਕਰ, ਵਡਸਪ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਪ਼ੈਰਾਮ਼ੈਵਡਕਾਂ ਸਮੇਤ, 4,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਿਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਸਾਮਲ ਹਨ। BCEHS ਪ਼ੈਰਾਮ਼ੈਵਡਕਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਵਦਨ ਦ ੇਲਗਭਗ ਹਰ ਵਮੰਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਈ 
ਭੇਵਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ।
ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਰਿਾਂਤ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ  
ਭਾਰੀ ਸਬਵਸਡੀ ਵਦੰਦਾ ਹ਼ੈ। ਬੀਸੀ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਪਲਾਨ (MSP) ਦ਼ੁਆਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 
ਿਾਲੇ ਿ਼ੈਧ ਬੀਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਕਾਰਡ ਿਾਲੇ ਬੀ.ਸੀ. ਿਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਫੀਸ $80 ਹ਼ੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 
ਫ਼ੈਵਸਲਿੀ (ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਵਰਹਾਇਸੀ ਘਰ) ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਵਿਚਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬੀਸੀ ਐਬਂੂਲੈਂਸ 
ਆਿਾਜਾਈ ਸਾਮਲ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।
ਜਦੋਂ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ ਪਰ ਿਰਿਾਂਸਪੋਰਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ 
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਫੀਸ $50 ਹ਼ੈ।
ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ:

• 9-1-1 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ
• ਉਹ ਇਲਾਕੇ, ਵਜੱਥ ੇ9-1-1 ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, 1800 461-9911 'ਤ ੇਿੋਲ-ਫਰਿੀ ਕਾਲ ਕਰੋ
• ਬੀਸੀ ਦ ੇਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੈਲਫ਼ੋਨ/SAT ਫ਼ੋਨ 250 374-5937 

ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇਸੱਤ ਵਦਨ, ਵਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਿ ੇਉਪਲਬਧ ਗ਼ੁਪਤ 
ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ 8-1-1 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।
ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ

ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 953-3298
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcehs.ca

ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਵਬਵਲੰਗ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ
British Columbia Ambulance Service 

Ambulance Billing Department
PO Box 9676 STN PROV GOVT
Victoria BC V8W 9P7

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 665-7199
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcehs.ca/about/billing/fees

http://www.bcehs.ca
http://www.bcehs.ca/about/billing/fees
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ਗੰਿੀਰ, ਘਰੇਲ ੂਅਤ ੇਕਸਮਊਸਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆ ਂਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਅਵਜਹ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ, 
ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਸਹਤ, ਵਰਹਾਇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ 
ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਿਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਰ ੇਦੀ ਵਕਸਮ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜ ੇਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਿੱਖ ੋਿੱਖਰੀ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ 
ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ।

ਗੰਿੀਰ ਦੇਖਿਾਲ (ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਖਿਾਲ)
ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਰਵਜਸਿਰਕ ਕੀਤ ੇਹੋਏ ਲੋਕ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿ਼ੈਧ ਬੀਸੀ 
ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਕਾਰਡ ਹ਼ੈ, ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ਼ੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹੇਠਾਂ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 
ਇੰਨਪੇਸ਼ੈਂਿ ਦੇਖਭਾਲ (ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹੋ), ਅਤੇ ਆਉਿਪੇਸ਼ੈਂਿ ਦੇਖਭਾਲ 
(ਉਦਾਹਰਨ, ਤਵਹ ਕੀਤੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਵਜੱਥ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਦਨ ਘਰ ਜਾਂਦ ੇਹ ੋਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ) ਦੋਿੇਂ ਸਾਮਲ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ।
ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਪੇਸ਼ੈਂਿ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼, ਯਵੂਨਿ ਲਈ 
ਵਮਆਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿ਼ੈਚਵਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਹਾਇਸ ਅਤੇ ਭਜੋਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਰਵਸੰਗ ਸਿੇਾਿਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ 
ਅਤੇ ਸਿੇਾਿਾਂ, ਵਜਹੜੀਆਂ ਡਾਕਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਹ਼ੁੰਦ ੇ
ਹ,ੋ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਈਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕਈੋ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਡਾਕਿਰੀ ਸਿੇਾਿਾਂ, ਲ਼ੈਬਾਰਿਰੀ ਜਾਂ ਡਾਇਗਨੌਸਵਿਕ ਿ਼ੈਸਿ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ, ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ, 
ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਆਂ, ਰ਼ੁਿੀਨ ਸਰਜੀਕਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮ਼ੁੜ ਿਸਬੇੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੇਾਿਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਿਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੇਾਿਾਂ ਲਈ ਵਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਵਲਆ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਡਾਕਿਰੀ ਤੌਰ ਤ ੇਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇ
ਵਨੱਜੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਵਨੱਜੀ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਵਲਆ ਜਾਿਗੇਾ (ਕ਼ੁਝ ਤੀਜੇ ਵਧਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯਜੋਨਾਿਾਂ ਇਸ ਖਰਚ ੇਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਇਹ ਯਵੂਨਿ ਲਈ 
ਵਮਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ, ਜਾਂ ਵਕਸ ੇਡਾਕਿਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ਼ੈ ਵਕ ਅਵਜਹਾ ਕਮਰਾ ਡਾਕਿਰੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਕ਼ੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਵਮਆਰੀ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਿੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹ਼ੈ, ਪਰ ਵਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਜ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਵਕਸੇ 
ਡਾਕਿਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਵਸਆ ਵਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਵਨੱਜੀ ਵਨਿਾਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਸਮੇਤ, ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਿੱਚ ਿਰਤਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤ ੇਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜ ੇਉਹ ਿਸਤੂ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਵਹੱਸਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋਂ, ਗਰਦਨ ਦੀਆ ਂਕ਼ੁਝ ਬਰਿੇਵਸਜ਼)।
ਮਰੀਜ਼ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਿੱਚ ਿਰਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਡਾਕਿਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਿਾਸਤੇ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ 
ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ:

• ਬ਼ੈਸਾਖੀਆ,ਂ ਚਸਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਣ
• ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈਆਂ
• ਪਰਿੋਸਥੇਵਿਕਸ (Prosthetics) ਜ ੋਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ
• ਘਰੇਲ ੂਅਨ਼ੁਕੂਲਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਜ ੋਤ਼ੁਹਾਡ ੇਘਰ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਰਤੀਆ ਂ

ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ
ਹਾਲਤਾਂ 'ਤ ੇਵਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕ਼ੁਝ ਦਾ ਫੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।
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ਘਰੇਲ ੂਅਤ ੇਕਸਮਊਸਨਟੀ ਕੇਅਰ

ਘਰੇਲ ੂਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਵਜਹ ੇਯੋਗ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਾਸੀਆ ਂਲਈ ਬਹ਼ੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਤੀਬਰ, ਵਚਰਕਾਲੀ, 
ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮ਼ੁੜ ਿਸੇਬੇ ਿਾਲੀ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਕਲਾਇੰਿਾਂ ਨੰੂ ਵਜੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਭਿ ਹ ੋਸਕੇ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ;

• ਅਵਜਹ ੇਕਲਾਇੰਿਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲੀ ਵਰਹਾਇਸ ਜਾਂ ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ 
ਦੇਖਭਾਲ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਹ਼ੁਣ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ  
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ;

• ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆ ਂਨੰੂ ਆਪਣ ੇਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਭਾਿਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ/ਰਾਹਤ 
ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨਾ;

• ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਉਸ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ 
ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਇੰਿਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ

• ਅਵਜਹ ੇਕਲਾਇੰਿਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜ ੋਘਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲੀ 
ਵਰਹਾਇਸ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਹੌਸਵਪਸ ਸਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ 
ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ੇਅੰਤ ਦ ੇਨੇੜੇ ਹਨ।

ਕੌਣ ਯੋਗ ਹ?ੈ
ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਬਵਸਡੀ ਿਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲ ੂਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਕਵਮਊਵਨਿੀ 
ਨਰਵਸੰਗ ਜਾਂ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਪ਼ੁਨਰਿਾਸ (ਵਫਜ਼ੀਓਥ਼ੈਰੇਪੀ ਸੋਸਲ ਿਰਕਰ ਜਾਂ ਵਕੱਤਾਮਈ 
(occupational) ਥ਼ੈਰੇਪੀ) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ:ੇ

• ਇੱਕ ਕ਼ੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਵਨਿਾਸੀ ਦਰਜਾ 
(ਲੈਂਵਡਡ ਇਮੀਗਰਿੈਂਿ ਜਾਂ ਇਮੀਗਰਿੇਸਨ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਵਮਵਨਸਿਰ ਦਾ ਪਰਵਮਿ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ;

• ਘੱਿ ੋਘੱਿ ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆ ਂਲਈ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਿਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ (ਕ਼ੁਝ 
ਅਪਿਾਦ ਲਾਗੂ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ); ਅਤੇ

• ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛ਼ੁੱਿੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ 
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਜਾਂ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਅਿਸਥਾ ਲਈ ਜੀਿਨ ਦ ੇਅੰਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ।

ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਬਵਸਡੀ ਿਾਲੇ ਘਰੇਲ ੂਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ਼ੈ ਜ ੋਇਹ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਕ:

• ਉਹ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਗਵਰਕ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕ਼ੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਵਨਿਾਸ ਲਈ ਦਾਖਲ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ਼ੈ; ਜਾਂ

• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਵਨਿਾਸੀ ਦਰਜ ੇਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੱਤੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜ ੇਿਜੋਂ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਇਮੀਗਰਿੇਸਨ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਰਹਾਇਸੀ ਪਰਵਮਿ 
(TRP) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ਼ੈ (ਜ ੇTRP ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ 
ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤ ੇਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਿਾਨਗੀ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮ਼ੈਡੀਕੇਅਰ ਪਰਿੋਿ਼ੈਕਸਨ 
ਐਕਿ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਿੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ਼ੈ)।
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• ਘਰੇਲ ੂਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 
19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ, ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿਬੰਧਨ, ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਨਰਵਸੰਗ ਅਤੇ 
ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਰੀਹ਼ੈਬਲੀਿੇਸਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦ ੇਅਪਿਾਦਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਵਜਸ ਲਈ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ।

ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਬਵਸਡੀ ਿਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲ ੂਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ 
ਯੋਗ ਹ਼ੈ ਵਜੱਥ ੇਵਿਅਕਤੀ:

• ਦੀਆ ਂਅਵਜਹੀਆ ਂਵਚਰਕਾਲੀ ਵਸਹਤ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਹਨ ਜ ੋਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਸ਼ੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੰਮ 
ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਘੱਿ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ;

• ਦੀਆ ਂਅਵਜਹੀਆ ਂਵਸਹਤ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛ਼ੁੱਿੀ ਵਮਲਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਦੀਆ ਂਅਵਜਹੀਆ ਂਅਿਸਥਾਿਾਂ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਵਿਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ; ਜਾਂ

• ਨੰੂ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਅਿਸਥਾ ਲਈ ਜੀਿਨ ਦ ੇਅੰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਘਰੇਲ ੂਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਦ ੇ
ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ(ਤ਼ੁਸੀਂ ਗਾਇਡ ਦ ੇਇਸ ਭਾਗ ਦ ੇਸ਼ੁਰ ੂਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ 
ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ)। ਕੋਈ ਵਰਸਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪੇਸੇਿਰ (ਡਾਕਿਰ, ਨਰਸ, 
ਫਾਰਮਾਵਸਸਿ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਿਕ) ਿੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।
ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪਰਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ਼ੁਝ ਪਰਿਾਰੰਵਭਕ ਸਿਾਲ ਪ਼ੁੱਛੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਪੇਸੇਿਰ  
ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੈ।

ਕੇਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤ ੇਕੇਅਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸਨ

ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਪੇਸੇਿਰ (ਅਕਸਰ ਕੇਅਰ ਮ਼ੈਨੇਜਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਜਾਵਣਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ) – ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਨਰਸ, ਵਫਜ਼ੀਓਥ਼ੈਰਾਵਪਸਿ, ਸੋਸ਼ਲ ਿਰਕਰ ਜਾਂ ਵਕੱਤਾਮਈ 
(occupational) ਥ਼ੈਰੇਵਪਸਿ – ਕਲਾਇੰਿ ਨਾਲ ਮ਼ੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਿ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ ਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਵਸਹਤ ਦੀਆ ਂਸਵਥਤੀਆਂ ਦਾ 
ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਸਹਤ ਪੇਸੇਿਰ ਘਰੇਲ ੂ
ਵਸਹਤ, ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ 
ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਵਿਸੇਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰ਼ੈਫਰਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਵਸਹਤ ਪੇਸੇਿਰ ਪਰਿਬੰਧਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕਲਾਇੰਿ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂ
ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਸੰਪਰਕ 
ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।

ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਤਾ

ਘਰੇਲ ੂਸਹਾਇਤਾ ਸਿੇਾਿਾਂ ਕਲਾਇੰਿਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਿਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, 
ਪੋਸਣ, ਵਲਫਿਾਂ ਅਤੇ ਿਰਿਾਂਸਫਰਾਂ, ਨਹਾਉਣਾ, ਕਯਇੰੂਗ (cueing), ਗਰੂਵਮੰਗ ਅਤੇ ਿਾਇਲਵਿੰਗ ਨਾਲ 
ਵਨੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਕ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਢ਼ੁਕਿਾਂ ਹਿੋ ੇ
ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਪੂਰਕ ਿਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਦ ੇਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 
ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਡ਼ੈਲੀਗੇਵਿਡ ਨਰਵਸੰਗ ਅਤੇ ਪ਼ੁਨਰਿਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ।
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ਿੌਇਸ ਇੰਨ ਸਪੋਰਟਸ ਫੌਰ ਇੰਡੀਪੇਨਡੈਂਟ ਸਲਸਵੰਗ

ਚੌਇਸ ਇੰਨ ਸਪੋਰਿਸ ਫੌਰ ਇੰਡੀਪੇਨਡੈਂਿ ਵਲਵਿੰਗ (CSIL) ਯੋਗ ਘਰੇਲ ੂਸਹਾਇਤਾ ਕਲਾਇੰਿਾਂ  
ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹ਼ੈ। CSIL ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ ਂ
ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਿਾਲੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਘਰੇਲ ੂਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ 
ਿਧੇਰ ੇਲਚਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆ ਂਖ਼ੁਦ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਖਰੀਦਣ 
ਲਈ ਫੰਡ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੇਲ ੂਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਵਨਯ਼ੁਕਤੀ, ਵਸਖਲਾਈ, ਸਮਾਂ-ਤਵਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 
'ਤ ੇਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹਨ।
ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਜ ੋਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਵਨਰਦੇਸਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਜਾਂ ਹਮੇਸਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਿ ਸਪੋਰਿ ਗਰ਼ੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਗ 
ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਿਤੀਵਨਧੀ ਸਮਝੌਤ ੇਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤ ੇਗਏ ਇੱਕ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦ ੇਰਾਹੀਂ CSIL ਫੰਵਡੰਗ ਪਰਿਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਵਸਹਤ ਪੇਸੇਿਰ ਕਲਾਇੰਿ ਦੀ ਤਰਫੋਂ CSIL 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵਕਿੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਨਰਸਸੰਗ ਅਤ ੇਕਸਮਊਸਨਟੀ ਮੁੜ ਵਸੇ੍ਾ (ਰੀਹੈਸ੍ਲੀਟੇਸਨ)
ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਨਰਵਸੰਗ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਮ਼ੁੜ ਿਸੇਬਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਵਚਰਕਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀਆ ਂ
ਿਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਹਸਪਤਾਲ, ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਦਾ ਸਮਪਥਨ ਕਰਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿਰੀ ਦਾ 
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦ ੇਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਰਵਸੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 
ਮ਼ੁੜ ਿਸੇਬੇ ਸੰਬੰਧੀ ਥ਼ੈਰੇਪੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।

ਅਡਲਟ ਡੇ ਸਰਸਵਸਸਿ

ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਦਨ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਰਵਹਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਥੋੜ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਹਰੇਕ ਸੈਂਿਰ ਦ ੇਨਾਲ ਿੱਖਰੀਆ ਂਹ਼ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ (ਨਰਵਸੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮ਼ੁੜ ਿਸੇਬੇ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਸਮੇਤ), ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ 
ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਦਾ ਸੰਗਵਠਤ ਪਰਿੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ 
ਰਾਹਤ ਸਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੇਖਿਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆ ਂਲਈ ਸਹਾਇਤਾ/ਰਾਹਤ

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ ਂਭਾਿਨਾਤਮਕ ਅਤੇ 
ਸਰੀਰਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਿ ਨੰੂ ਸ਼ੁਤੰਤਰਤਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਅਿਧੀ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ 
ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦੰਦਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਜ ੋਉਹ ਗ਼ੁਣਿੱਤਾ ਿਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮ਼ੁਹੱਈਆ 
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
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ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਦਨ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਥੋੜ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਅਧਾਰ 'ਤ ੇ
ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਵਨਿਾਸ ਸਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।

ਅਸਸਸਸਟਡ ਸਲਸਵੰਗ

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਵਰਹਾਇਸਾਂ ਅਵਜਹ ੇਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਰਹਾਇਸ, ਪਰਾਹ਼ੁਣਚਾਰੀ 
(hospitality) ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਜ ੋ
ਅਧ-ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ - ਸਰੀਰਕ, ਵਸਹਤ ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਚ਼ੁਣੌਤੀਆਂ ਦ ੇਕਾਰਨ ਜਾਂ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਤੋਂ ਵਸਹਤਯਾਬੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ।
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਿਨ ਦੀਆ ਂਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂ(ਵਜਿੇਂ ਖਾਣਾ, 
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ, ਗਤੀਸੀਲਤਾ, ਡਰ਼ੈਵਸੰਗ, ਗਰੂਵਮੰਗ, ਅਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਨੱਜੀ ਸਫਾਈ), ਦਿਾਈਆਂ 
ਦ ੇਪਰਿਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ਼ੈਸ ੇਅਤੇ ਹੋਰ ਵਨੱਜੀ 
ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ, ਵਿਿਹਾਰ ਪਰਿਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਸਮਾਵਜਕ ਸਾਈਕੋਸੋਸ਼ਲ 
(ਜਾਂ ਪਰਿੋਗਰਾਵਮੰਗ) ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਰਥਨ। ਵਰਹਾਇਸ ਆਪਣ ੇਿਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਵਕੰਨੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹ਼ੈ ਇਸਦੀ ਸੰਵਖਆ ਤ ੇਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ ਪਰ ਘੱਿ ੋਘੱਿ ਇੱਕ ਅਵਸਸਿਡ ਵਲਵਿੰਗ ਸੇਿਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ 
ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ।
ਪਰਾਹ਼ੁਣਚਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, 
ਹਾਉਸਕੀਵਪੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਲਾਂਡਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦ ੇਮੌਵਕਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 
ਉਹ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ 24 ਘੰਿ ੇਦੀ ਵਨੱਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਿਵਤਵਕਰਿਆ ਪਰਿਣਾਲੀ ਸਾਮਲ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਵਰਹਾਇਸਾਂ ਦੀਆ ਂਵਤੰਨ ਸਰਿੇਣੀਆਂ ਹਨ: ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਿਾਂ 
ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ; ਵਦਮਾਗੀ ਵਸਹਤ; ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਸਹਤਯਾਬੀ। ਵਰਹਾਇਸਾਂ ਵਨੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ  
ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਬਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਵਰਹਾਇਸਾਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੇਕ 
ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਿਾਲੇ ਅਪਾਰਿਮੈਂਿ ਕੰਪਲ਼ੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਲ਼ੈ ਕੇ ਅਨ਼ੁਕੂਵਲਤ ਵਨੱਜੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ।
ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਪੇਸੇਿਰ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਮ਼ੈਨੇਜਰ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ 
ਿਾਲੀ ਵਰਹਾਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਰਿਵਕਵਰਆ, ਵਕਹੜੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ 
ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਖਰਵਚਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿੇਖ:ੋ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਖੋਜ ਵਿੱਚ “ਅਵਸਸਵਿਡ ਵਲਵਿੰਗ” ਵਲਖੋ)

ਤ਼ੁਸੀਂ ਇੱਥ ੇਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਵਰਹਾਇਸਾਂ ਦ ੇਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 
ਿੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ http://moh.apps.gov.bc.ca/alrc/

ਅਸਸਸਸਟਡ ਸਲਸਵੰਗ ਰਸਜਸਟਰਾਰ

ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਰਵਹਣ ਸਵਹਣ ਿਾਲਾ ਰਵਜਸਿਰਾਰ (ਅਵਸਸਵਿਡ ਵਲਵਿੰਗ ਰਵਜਸਿਰਾਰ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਨਿਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ 
ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਅਵਸਸਵਿਡ ਵਲਵਿੰਗ ਰਵਜਸਿਰੀ, 
ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਕੇਅਰ ਐਡਂ ਅਵਸਸਿਡ ਵਲਵਿੰਗ ਐਕਿ ਦ ੇਤਵਹਤ ਰਵਜਸਿਰਾਰ ਦ ੇਕਾਨੰੂਨੀ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਵਰਹਾਇਸਾਂ ਦਾ, ਮਾਲਕੀਅਤ 
ਜਾਂ ਫੰਵਡੰਗ ਦ ੇਰੂਪ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤ ੇਵਬਨਾਂ, ਅਵਸਸਵਿਡ ਵਲਵਿੰਗ ਰਵਜਸਿਰੀ ਨਾਲ ਰਵਜਸਿਰ 
ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ਼ੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਰਵਜਸਿਰਡ ਵਰਹਾਇਸਾਂ ਦ ੇਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ 
ਸੂਬਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਵਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਇਮ 
ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ। ਰਵਜਸਿਰੀ ਕੋਈ ਿੀ ਅਵਜਹੀਆਂ ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਵਜਹੜੀਆ ਂ
ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਦ ੇਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ 

http://www.gov.bc.ca
http://moh.apps.gov.bc.ca/alrc/
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ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਇੱਕ ਵਨਿਾਸੀ, ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ 
ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਰਵਜਸਿਰਡ ਵਰਹਾਇਸਾਂ ਬਾਰ ੇਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨਾਲ ਰਵਜਸਿਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।

ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ:
PO Box 9638 STN PROV GOVT
Victoria BC V8W 9P1

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 714-3378
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 778 974-4887
ਈਮੇਲ: hlth.assistedlivingregistry@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਵਸਸਵਿਡ ਵਲਵਿੰਗ ਰਵਜਸਿਰਾਰ” ਵਲਖੋ)

ਲੌਂ ਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਿ

ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਲਾਇੰਿਾਂ ਨੰੂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 24 ਘੰਿ ੇ
ਪੇਸੇਿਰ ਨਰਵਸੰਗ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਹ਼ੁਣ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਆਪਣ ੇ
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂ
ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਿਲ ਲੋੜਾਂ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ, ਲਈ ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਰੱਵਖਅਕ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਵਨੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਬਵਸਡੀ 
ਿਾਲੀ, ਦੋਿੇਂ ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਹ਼ੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਅਵਤ ਅਿਸ਼ਕਤਾ ਿਾਲੇ ਕਲਾਇੰਿਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਵਸਡੀ ਿਾਲੇ 
ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕਅੇਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਿ ਲਈ ਪਰਿਾਥਵਮਕਤਾ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ। ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਪੇਸਿੇਰ ਜਾਂ ਕਅੇਰ 
ਮ਼ੈਨੇਜਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਵਸਡੀ ਿਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਲੇ ਕਅੇਰ ਹੋਮਾਂ, ਇੱਕ ਕਅੇਰ 
ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਿਵਕਵਰਆ, ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਖਰਵਚਆਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਦੀ ਿ਼ੱੈਬਸਾਈਿ 
ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਵਸਡੀ ਿਾਲੇ ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕਅੇਰ ਹੋਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।
ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਬਵਸਡੀ ਪਰਿਾਪਤ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ-ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਿਾਲੇ ਲੌਂਗ-
ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ਼ੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਨਰੀਖਣ ਵਰਪੋਰਿਾਂ ਸਮੇਤ, 
ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ,ੇ ਸਾਰੇ ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ 
ਦ ੇਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ” ਵਲਖੋ)

ਗਰੁੱ ਪ ਹੋਮਿ

ਬੌਵਧਕ ਅਯੋਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਿਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੁੰ ਦੀ 
ਹ਼ੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਫੰਡ ਕੀਤ ੇਗਰ਼ੁੱਪ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਗਰ਼ੁੱਪ ਹੋਮ ਵਤੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਿਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਘਰ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ
ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਵਰਆ ਂਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਿਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਕੀਵਕਰਿਤ ਹੋਣ ਦ ੇਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ 
ਛੋਿ ੇਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਹਾਇਸ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਯੋਗ ਕਲਾਇੰਿਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਤੰਤਰਤਾ ਨੰੂ 
ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲ ੂਪਰਿਬੰਧਨ, ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਿਰਗ ੇਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਪਹ਼ੁੰ ਚ 
ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹੋਏ।

mailto:hlth.assistedlivingregistry@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
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ਫੈਮਲੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮਿ

ਫ਼ੈਮਲੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਵਸੰਗਲ-ਫ਼ੈਮਲੀ ਵਨਿਾਸ ਵਿਚ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ 
ਵਜਹੜ ੇਅਵਜਹੀਆ ਂਵਿਸੇਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਾਲੇ ਕਲਾਇੰਿਾਂ ਨੰੂ ਸਮਾਈ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਜਹੜੀਆ ਂ
ਇੱਕ ਵਰਹਾਇਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਫ਼ੈਵਸਲਿੀ ਵਿੱਚ ਅਨ਼ੁਕੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆ ਂਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ, ਲਾਂਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਉਸਕੀਵਪੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ, ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਵਹਣ 
ਦੀਆ ਂਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਨਹਾਉਣਾ, ਗਰੂਵਮੰਗ ਅਤੇ ਡਰ਼ੈਵਸੰਗ ਆਵਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਮਲ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਫ਼ੈਮਲੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਬਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਦ ੋਤੋਂ ਿੱਧ 
ਕਲਾਇੰਿ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਸਕਦੇ।

ਸਿੰਦਗੀ-ਦ ੇਅੰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਖਿਾਲ

ਵਜ਼ੰਦਗੀ-ਦ ੇਅੰਤ ਤੱਕ ਦੀ ਦਇਆਿਾਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਕ ੇਕਲਾਇੰਿਾਂ ਦ ੇ
ਆਰਾਮ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਕ਼ੁਆਲਿੀ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਜ ੋਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ 
ਰਹ ੇਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿਚ ਲਗਾ ਸਕਣ ਜ ੋਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਸਭ 
ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹ਼ੈ। ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ (palliative) ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਮੇਤ, ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 
ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਲਾਇੰਿਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਿਰਗੀਆਂ ਥਾਿਾਂ, ਲਸੰਸਸ਼਼ੁਦਾ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਦੇਖਭਾਲ/ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਫ਼ੈਵਸਲਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਵਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੌਸਸਪਸ ਅਤ ੇਹੌਸਸਪਸ ਪੈਸਲਏਸਟਵ ਕੇਅਰ

ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇਵਨਿਾਸੀ, ਜ ੋਇੱਕ ਅਖੀਰੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦ ੇਅੰਤਲੇ ਪੜਾਿਾਂ 'ਤ ੇਹਨ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ 
ਵਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ,ਆਪਣਾ 
ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਵਕਸੇ ਹੌਸਵਪਸ ਵਿੱਚ ਵਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੌਸਵਪਸ ਘਰ ਿਰਗੀਆ ਂਥਾਿਾਂ ਸ਼ੈਵਿੰਗਾਂ 
ਹ਼ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ ਵਜਹੜੀਆ ਂਮ਼ੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਵਸੰਗ ਦੇਖਭਾਲ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਦ ੇਪਰਿਬੰਧਨ, ਅਤੇ 
ਮਾਨਵਸਕ-ਸਮਾਵਜਕ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ, ਹੌਸਵਪਸ ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੇਖਭਾਲ  
ਮ਼ੁਹਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ਼ੁਝ ਹੌਸਵਪਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਿੱਚ ਹੋਸਪਾਈਸ 
ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ੋਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇਖਭਾਲ  
ਨੰੂ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।

੍ੀਸੀ ਪੈਸਲਏਸਟਵ ਕੇਅਰ ਲਾਿ

ਬੀਸੀ ਪ਼ੈਵਲਏਵਿਿ ਕੇਅਰ ਲਾਭ ਹਰ ਉਮਰ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਜਹੜ ੇਜਾਨਲੇਿਾ ਰੋਗ ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਦ ੇਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤ ੇ
ਹਨ। ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇਯੋਗ ਵਨਿਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਡਾਕਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਵਜਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹ਼ੈ। ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਪਲਾਨ P ਰਾਹੀਂ ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਿਰਤੀਆ ਂਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਨ਼ੁਸਖ ੇਿਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਓਿਰ-ਦ-ਕਾਉਂਿਰ ਦਿਾਈਆ ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ 
ਅਥਾਰਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਾਕਿਰੀ ਸਪਲਾਈਆ ਂਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਿੀ 
ਕਰੇਗੀ। ਜ ੇਡਾਕਿਰੀ ਸਪਲਾਈਆ ਂਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ 
ਅਥਾਰਿੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਪਲਾਨ P ਦ ੇਤਵਹਤ ਕੀ ਕ਼ੁਝ ਕਿਰ ਕੀਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇ“ਹ ੂਿੀ ਕਿਰ” ਪੰਨੇ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਹ ੂਿੀ ਕਿਰ” ਵਲਖੋ)

http://www.gov.bc.ca
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ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕੁਆਸਲਟੀ ਆਸਫਸਿ
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਵਕਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਤੋਂ ਪਰਿਾਪਤ ਹੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗ਼ੁਣਿਤਾ 
ਬਾਰ ੇਵਸਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਦ ੇਪੇਸ਼ੈਂਿ ਕੇਅਰ ਕ਼ੁਆਵਲਿੀ ਆਵਫਸ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਫਤਰ ਵਸਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੰੂ ਹੱਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 40 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਕਾਇਤ ਦਾ ਜਿਾਬ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।
ਦਫਤਰ ਸਿੇਰੇ 8:30 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 4:30 ਿਜ ੇਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਖ਼ੁੱਲ੍ਹੇ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਘੰਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਦਫਤਰ ਿੀਕਐਡਂਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਛ਼ੁੱਿੀਆ ਂ'ਤ ੇਬੰਦ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਪਰੰਤ ੂਉਹ ਫ਼ੋਨ, ਫ਼ੈਕਸ, ਮੇਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸ਼ੁਨੇਹ ੇਪਰਿਾਪਤ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫ੍ਰੇਿਰ ਹੈਲਥ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕੁਆਸਲਟੀ ਆਸਫਸ

4th Floor 11762 Laity St., Maple Ridge BC V2X 5A3
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 880-8823
ਫ਼ੈਕਸ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 463-1888
ਈਮੇਲ: pcqoffice@fraserhealth.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.fraserhealth.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਕੰਮਪਲੇਂਿਸ ਅਬਾਉਿ ਪੇਸ਼ੈਂਿ ਕੇਅਰ ਕ਼ੁਆਵਲਿੀ” ਵਲਖੋ)

ਇੰਨਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕੁਆਸਲਟੀ ਆਸਫਸ

505 Doyle Avenue, Kelowna BC V1Y 0C5
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877442-2001
ਫ਼ੈਕਸ (ਕੇਲੋਨਾ): 250 870-4670
ਈਮੇਲ: patient.concerns@interiorhealth.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.interiorhealth.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪੇਸ਼ੈਂਿ ਕੇਅਰ ਕ਼ੁਆਵਲਿੀ ਆਵਫਸ” ਵਲਖੋ)

ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕੁਆਸਲਟੀ ਆਸਫਸ

Royal Jubilee Hospital
Memorial Pavilion Watson Wing Room 315
1952 Bay St., Victoria BC V8R 1J8
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 977-5797
ਫ਼ੈਕਸ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 370-8713
ਈਮੇਲ: patientcarequalityoffice@viha.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.islandhealth.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪੇਸ਼ੈਂਿ ਕੇਅਰ ਕ਼ੁਆਵਲਿੀ ਆਵਫਸ” ਵਲਖੋ)

mailto:pcqoffice@fraserhealth.ca
http://www.fraserhealth.ca
mailto:patient.concerns@interiorhealth.ca
http://www.interiorhealth.ca
mailto:patientcarequalityoffice@viha.ca
http://www.islandhealth.ca
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ਨੌਰਦਨ ਹੈਲਥ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕੁਆਸਲਟੀ ਆਸਫਸ

6th floor 299 Victoria Street, Prince George BC V2L 5B8
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 677-7715
ਫ਼ੈਕਸ (ਵਪਰਿੰ ਸ ਜੌਰਜ): 250 565-2640
ਈਮੇਲ: patientcarequalityoffice@northernhealth.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.northernhealth.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪੇਸ਼ੈਂਿ ਕੇਅਰ ਕ਼ੁਆਵਲਿੀ ਆਵਫਸ” ਵਲਖੋ)

ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕੁਆਸਲਟੀ ਆਸਫਸ

Room LBP-117 855 W. 12th Ave., Vancouver BC V5Z 1M9
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 993-9199
ਫ਼਼ੈਕਸ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 875-5545
ਈਮੇਲ: pcqo@vch.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.vch.ca 

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪੇਸ਼ੈਂਿ ਕੇਅਰ ਕ਼ੁਆਵਲਿੀ ਆਵਫਸ” ਵਲਖੋ)

ਪ੍ਰੋਸਵੰਸੀਅਲ ਹੈਲਥ ਸਰਸਵਸਸਿ ਅਥਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕੁਆਸਲਟੀ ਆਸਫਸ

(ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬੀਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹ਼ੈਲਥ ਸਰਵਿਵਸਜ਼, ਬੀਸੀ 
ਕੈਂਸਰ, ਬੀਸੀ ਰੀਨਲ, ਬੀਸੀ ਿਰਾਂਸਪਲਾਂਿ, ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਿਵਮੰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ + ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਆਵਦ 
ਸਾਮਲ ਹਨ)।

Suite 200,1333 West Broadway, Vancouver BC V6H 4C1
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 875-3256
ਫ਼਼ੈਕਸ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 708-2762
ਈਮੇਲ: pcqo@phsa.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.phsa.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪੇਸ਼ੈਂਿ ਕੇਅਰ ਕ਼ੁਆਵਲਿੀ ਆਵਫਸ” ਵਲਖੋ)

ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕੁਆਸਲਟੀ ਰੀਸਵਊ ੍ੋਰਡ

ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਜਹੜ ੇਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵਸਕਾਇਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਿ ਕੇਅਰ ਕ਼ੁਆਵਲਿੀ ਆਵਫਸ 
ਦ਼ੁਆਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ਼ੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਿ ਕੇਅਰ ਕ਼ੁਆਲਿੀ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਦੀ ਵਸਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 
ਉਸ ਦ ੇਜਿਾਬ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗਾ।
ਸਮੀਵਖਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆ ਂਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਸਮੀਵਖਆ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 
ਬੋਰਡ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਤੋਂ ਵਪਰਿੰ ਿ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਾਕ ਦ਼ੁਆਰਾ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਭੇਜ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਪੂਰਾ ਕਰ ਵਲਆ ਜਾਣ 'ਤ ੇਬਾਅਦ, ਸਮੀਵਖਆ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਮੇਲ, ਫ਼ੈਕਸ ਜਾਂ ਵਸੱਧ ੇਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇ
ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਬੋਰਡ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹ਼ੈ।

mailto:patientcarequalityoffice@northernhealth.ca
mailto:pcqo@vch.ca
mailto:pcqo@phsa.ca
http://www.phsa.ca
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Patient Care Quality Review Board
PO Box 9643
Victoria BC V8W 9P1

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 952-2448
ਫ਼ੈਕਸ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 952-2428
ਈਮੇਲ: contact@patientcarequalityreviewboard.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.patientcarequalityreviewboard.ca

ਸਿਰਕਾਲੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਸਹਤਮੰਦ ਸਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣਾ

ਸੇਲਫ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ੍ੀਸੀ, ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ

ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਿੋਰੀਆ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ ਇੰਸਿੀਵਚਊਿ ਆਨ ਏਵਜੰਗ ਐਡਂ ਲਾਈਫਲੌਂਗ ਹ਼ੈਲਥ 
ਨੰੂ ਡਾਇਬਿੀਜ਼, ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਚਰਕਾਲੀ ਦਰਦ ਿਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, 
ਵਚਰਕਾਲੀ ਵਸਹਤ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੇ-ਹਫ਼ਵਤਆ ਂਦ ੇਕਈ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਸਵਖਆ ਪਰਿੋਗਰਾਮ 
ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਵਚੰਗ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕੀਤ ੇਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ। ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕੈਂਿੋਨੀਜ਼, ਮੈਂਡੇਵਰਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਚਰਕਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿ਼ੈ-ਪਰਿਬੰਧਨ। 
ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਿੱਚ ਿੀ ਇਹ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ;

• ਆਮਤੌਰ ਤ ੇਵਚਰਕਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀਆ ਂਲਈ ਸਿ਼ੈ-ਪਰਿਬੰਧਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਚਰਕਾਲੀ ਦਰਦ, 
ਡਾਇਬਿੀਜ਼, ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਵਸਹਤ ਕੋਚ ਪਰਿੋਗਰਾਮ; ਅਤੇ

• ਵਚਰਕਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿ਼ੈ-ਪਰਿਬੰਧਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ।
ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ ਆਫ਼ ਵਿਕਿੋਰੀਆ ਇੰਸਿੀਵਿਊਿ ਆਨ ਏਵਜੰਗ ਐਡਂ ਲਾਈਫ਼ਲੌਂਗ 
ਹ਼ੈਲਥ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ,ੇ ਜਾਂ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕ ੇਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 902-3767
Website: www.selfmanagementbc.ca

mailto:contact@patientcarequalityreviewboard.ca
http://www.patientcarequalityreviewboard.ca
http://www.selfmanagementbc.ca
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ਫੈਸਮਲੀ ਕੇਅਰਸਗਵਰਿ ਆਫ਼ ਸ੍੍ਰਸਟਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ

ਫ਼ੈਵਮਲੀ ਕੇਅਰਵਗਿਰਜ਼ ਆਫ਼ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਵਰਕ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਗ਼ੁਣਿੱਤਾ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ 
ਰਾਹੀਂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1989 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਸੂਬਾਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇੱਕ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ ਕੇਅਰਵਗਿਰ ਸਪੋਰਿ ਲਾਈਨ, ਮ਼ੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 
ਲਈ 1:1 ਸਹਾਇਤਾ, ਦੇਖਭਾਲ-ਪਰਿਦਾਤਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ, ਵਸਹਤ ਵਸਸਿਮ 
ਨੈਿੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਹਯੋਗ, ਦੇਖਭਾਲ-ਪਰਿਦਾਤਾ ਿ਼ੈੱਬੀਨਾਰ, ਮਹੀਨੇਿਾਰ ਈ-ਖਬਰਾਂ, ਵਤਮਾਹੀ ਸੂਚਨਾ-
ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ-ਪਰਿਦਾਤਾਿਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਹਨ।

Family Caregivers of British Columbia
6 – 3318 Oak St.
Victoria BC V8X 1R1
ਕੇਅਰਵਗਿਰ ਸਪੋਰਿ ਲਾਈਨ: 1 877 520- 3267
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 384-0408
ਈਮੇਲ: info@familycaregiversbc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.familycaregiversbc.ca

ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਆਫ ਸ੍੍ਰਸਟਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ, ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਸਨ ਇੰਟਰਕਲਿਰਲ ਆਨਲਾਈਨ 
ਹੈਲਥ ਨੈੱਟਵਰਕ (iCON)
ਵਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿੱਲੋਂ iCON ਨੰੂ ਫੰਵਡੰਗ ਪਰਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ, ਜੋ ਪਰੂ ੇਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕਲੰੋਬੀਆ ਵਿੱਚ 
ਚੀਨੀ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਦੇਸ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ-ਪਰਿਦਾਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਚਰਕਾਲੀ 
ਵਬਮਾਰੀ ਦ ੇਪਰਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਪਰਿਚਾਰ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੱਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਵਚਤ 
ਸਾਧਨ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। iCON ਕਲੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਪਰਿ਼ੈਕਿੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦ ੇਇਕੱਵਠਆਂ 
ਵਸੱਖਣ ਅਤੇ ਵਚਰਕਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪਰਿਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹ਼ੁ-
ਚ਼ੈਨਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਿਰੀਚ, ਦੋਿਾਂ ਦ ੇਮਕੌ ੇਹਨ 
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੋਮ)। ਫ਼ਕੋਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਚਰਕਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀਆਂ  
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਡਾਇਬਿੀਜ਼, ਵਦਲ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ, ਵਡਮਨੇਸ਼ੀਆ, ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਤੰਦਰ਼ੁਸਤੀ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877-357-7611
ਈਮੇਲ: iconsupport@ubc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.iconproject.org

ਪੇਨ ੍ੀਸੀ

ਪੇਨ ਬੀਸੀ ਅਨ਼ੁਮਾਵਨਤ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਚਰਕਾਲੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹ ੇਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 
ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਸਥਾ ਹ਼ੈ। ਵਚਰਕਾਲੀ ਦਰਦ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਦਰਦ, ਵਚਰਕਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਦਰਦ, ਸੱਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ 
ਦਰਦ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਅਵਗਆਤ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਹੋਣ ਿਾਲਾ ਦਰਦ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਪੇਨ ਬੀਸੀ ਵਚਰਕਾਲੀਨ 
ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹ ੇਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਾਧਨ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ:

• ਪੇਨ ਸਪੋਰਿ ਲਾਈਨ: ਿਾਲੰਿੀਅਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਨੰੂ 
ਵਕਿੇਂ ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ਼ੈ ਬਾਰ ੇਵਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ।

mailto:info@familycaregiversbc.ca
http://www.familycaregiversbc.ca/
mailto:iconsupport@ubc.ca
http://www.iconproject.org
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• ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ ਫਰਿੀ): 1-844-880-7246
• ਪੇਸ਼ੈਂਿ ਵਸੱਵਖਆ: ਪੇਨ ਬੀਸੀ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ www.painbc.ca ਤੋਂ ਵਚਰਕਾਲੀ ਦਰਦ ਅਤੇ 

ਸਬੂਤ-ਆਧਾਵਰਤ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦ ੇਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਵਕਆ ਂ 
ਬਾਰ ੇਜਾਣੋ।

• ਸਿ਼ੈ-ਪਰਿਬੰਧਨ: ਵਲਿ ਪਲ਼ੈਨ ਬੀ (Live Plan Be) ਵਚਰਕਾਲੀ ਦਰਦ ਿਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਜ਼ੁੜਨ, ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਨੰੂ ਿਰਿ਼ੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦ ੇਵਿਵਗਆਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ 
www.liveplanbe.ca ਤ ੇਇੱਕ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿ਼ੈ-ਪਰਿਬੰਧਨ ਸਾਧਨ ਹ਼ੈ।

• ਵਸਹਤ ਲਈ ਕੋਵਚੰਗ: ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼਼ੁਦਾ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਸਿ਼ੈ-ਪਰਿਬੰਧਨ ਹ਼ੁਨਰ ਵਸੱਖਣ 
ਅਤੇ ਮ਼ੁੜ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤ ੇ
ਪਰਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰ਼ੈਫ਼ਰਲ ਫ਼ਾਰਮ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।

• ਮਾਏ ਕੇਅਰ ਪਾਥ: www.mycarepath.ca ਤ ੇਵਚਰਕਾਲੀ ਦਰਦ ਿਾਲੇ ਬੱਵਚਆ ਂਅਤੇ 
ਵਕਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਿੂਲ ਹ਼ੈ।

• ਪੇਨ ਿੇਿਜ਼ www.spreaker.com/show/pain-waves 'ਤ ੇਵਚਰਕਾਲੀ ਦਰਦ ਸੰਬੰਧੀ 
ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਚਰਕਾਲੀ ਦਰਦ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਿੂਲਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ 
ਰ਼ੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌਡਕਾਸਿ ਹ਼ੈ।

ਵਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ-ਪਰਿਦਾਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਲਈ ਫੰਵਡੰਗ ਪਰਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.painbc.ca

ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੌਇਸਸਿ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਪੇਸ਼ੈਂਿ ਿੌਇਵਸਜ਼ ਨੈੱਿਿਰਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ-ਪਰਿਦਾਤਾਿਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋ
ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਸਸਿਮ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਾਰਿਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 
ਹ਼ੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਪਨਾ ਹ਼ੈ ਵਕ ਮਰੀਜ਼, ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਾਰਿਨਰ, ਪਰਿਮਾਵਣਕ ਵਿਚਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਵਿਵਿਧ ਪਰਿਵਤਵਨਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਮਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਬਹਤਰ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਸਸਿਮ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ।
ਪੇਸ਼ੈਂਿ ਿੌਇਵਸਜ਼ ਨੈੱਿਿਰਕ ਨੰੂ ਬੀਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਿ ਸੇਫ਼ਿੀ ਐਡਂ ਕ਼ੁਆਵਲਿੀ ਕੰਿਰੋਲ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ 
ਪਰਿਾਪਤ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 282-1919
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 668-8240
ਈਮੇਲ: pvn@bcpsqc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: https://patientvoicesbc.ca/

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪੇਸ਼ੈਂਿ ਿੌਇਵਸਜ਼ ਨੈੱਿਿਰਕ” ਵਲਖੋੋ)

http://www.painbc.ca
http://www.liveplanbe.ca
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ਸਸਿਆਿਾਰਕ ਸੁਰੱਸਖਆ

ਰੈਿੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਿੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਿ ਰੈਿੋਸਲਊਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹ਼ੈਲਥ ਅਥਾਰਿੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰ਼ੈਜ਼ੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਜ਼ ਰ਼ੈਜ਼ੋਵਲਊਸ਼ਨ ਹ਼ੈਲਥ ਸਪੋਰਿ 
ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦ ੇਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝੌਤ ੇ
ਸੰਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦੀਆ ਂਪਰਿਵਕਵਰਆਿਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਸਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 
ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਆਮ ਅਨ਼ੁਭਿ ਭ਼ੁਗਤਾਨ (Common Experience Payments)
• ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਪਰਿਵਕਵਰਆ
• ਿਰੂਥ ਐਡਂ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਵਮਸ਼ਨ (Truth and Reconciliation 

Commission) ਦ ੇਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 477-0775

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਿੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਕਰਾਈਸਸਸ ਲਾਈਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰ਼ੈਜ਼ੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਕਰਾਈਵਸਸ ਲਾਈਨ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦ ੇਸਾਬਕਾ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈੱਿ ਅੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ਼ੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ 24-ਘੰਵਿਆਂ ਦੀ 
ਕਰਾਈਵਸਸ ਲਾਈਨ 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕ ੇਭਾਿਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਰ਼ੈਫ਼ਰਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ 
ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰ਼ੈਜ਼ੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਕਰਾਈਵਸਸ ਲਾਈਨ
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 925-4419

ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤ ੇਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰ੍ੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
(MENTAL HEALTH AND SUBSTANCE USE SERVICES)
ਵਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦ਼ੁਰਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਇੱਕ 
ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਏਕੀਵਕਰਿਤ ਵਸਸਿਮ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਡਵਲਿਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿ਼ੈ-ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮ਼ੁੜ ਉੱਭਰਨ 
ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਚਾਰ, ਰੋਕਥਾਮ, ਨ਼ੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ, 
ਇਲਾਜ, ਪ਼ੁਨਰਿਾਸ ਅਤੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮ਼ੁਕਤੀ 'ਤ ੇਦਾ ਫ਼ੋਕਸ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸੀਲੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦ਼ੁਰਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਿੱਲ ਸੇਵਧਤ ਹਨ।
ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆ ਂਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਵਚਰਕਾਲੀ ਦਰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ 
ਸਰੀਰਕ ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਅਕਸਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ। 
ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਕਸ ਅਕਸਰ ਸਵਹਯੋਗੀ ਕਾਰਜਪਰਿਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤ ੇ
ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਿਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਘਰੇਲ ੂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦ ੇਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦ਼ੁਰਿਰਤੋਂ ਦ ੇਪਰਿਭਾਿਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ 
ਸੰਭਾਿਨਾ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ ਵਜੰਨਾਂ ਵਕ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ (depression), 
ਵਿਆਕ਼ੁਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਿਰਗੇ ਮਾੜੇ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ।
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ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਿੀ ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਕਾਰਕ ਹ਼ੈ ਜ ੋਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਨੰੂ ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ 
ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਜਲਦ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। 
ਇਕੱਲਾਪਣ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੋਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕ ੇਵਿਕਵਸਤ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਦਾ ਸਮਾਵਜਕ ਸੰਬਧਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਵਸਕ 
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦ਼ੁਰਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ 
ਇਲਾਜ ਦ ੇਤਰੀਵਕਆ ਂਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਿਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।
ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦ਼ੁਰਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ 
ਲਈ, ਵਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ 8-1-1 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ:ੋ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਮੈਂਿਲ ਹ਼ੈਲਥ ਐਡਂ ਸਬਸਿਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਸਪੋਰਿਸ” ਵਲਖੋੋ)।

ਤ਼ੁਸੀਂ ਗਾਇਡ ਦ ੇਇਸ ਵਹੱਸ ੇ(ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ) ਦੀ ਸ਼਼ੁਰੂਆਤ 'ਤ ੇਿੀ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਦੀ ਸੰਪਰਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਗਲੇ ਕ਼ੁਝ ਪੰਵਨਆ ਂਵਿੱਚ ਅਵਜਹੀ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵਮਲ 
ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ।

੍ਾਊਂਸ ੍ੈਕ: ਆਪਣੀ ਸਸਹਤ ਮੁੜ-ਹਾਸਲ ਕਰੋ

ਬਾਊਂਸ ਬ਼ੈਕ ਇੱਕ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਹ਼ੈ ਜ ੋਵਿਆਕ਼ੁਲਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦ ੇਵਬਨਾਂ ਹਲਕੀ ਤੋਂ 
ਦਰਵਮਆਨੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਖਰਾਬ ਵਮਜਾਜ਼ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨ਼ੁਭਿ ਕਰ ਰਹ ੇਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਪਰਿੋਗਰਾਮ BounceBack® Today ਨਾਮਕ ਇੱਕ 
ਡੀਿੀਡੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸਿ਼ੈ-ਮਦਦ ਮਾਵਡਊਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕੋਵਚੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। 
ਇਸ ਕੋਵਚੰਗ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰ ੇਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਕਤੇ ਿੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਿਰਾਂ ਦ ੇਰ਼ੈਫ਼ਰਲ 
ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ ੋਆਪਣ ੇਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਵਦੰਦ ੇਹਨ, 
ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਤ ੇਵਸੱਖਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ 
ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰ਼ੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ।
ਿੀਡੀਓ ਅਤੇ ਕੋਵਚੰਗ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਰੈਂਚ, ਮੈਂਡੇਵਰਨ, ਅਤੇ ਕੈਂਿੋਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ 
ਕੋਵਚੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਰੈਂਚ, ਮੈਂਡੇਵਰਨ, ਕੈਂਿੋਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ। Bounce Back® 
ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ।
ਬਾਊਂਸ ਬ਼ੈਕ ਨੰੂ ਵਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਿਾਂਤਕ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਥਾਰਿੀ ਕੋਲੋੋਂ ਫੰਵਡੰਗ ਦ ੇਨਾਲ, 
ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਿਲ ਹ਼ੈਲਥ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬੀਸੀ ਵਡਿੀਜ਼ਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਡਲੀਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bouncebackbc.ca

http://www.gov.bc.ca
http://www.bouncebackbc.ca
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ਸਲਸਵੰਗ ਲਾਈਫ਼ ਟੂ ਦਾ ਦ ਫੁੱ ਲ ਕੋਰਸ

ਵਲਵਿੰਗ ਲਾਈਫ਼ ਿ ੂਦਾ ਦ ਫ਼ੁੱਲ ਇੱਕ 8-ਹਫ਼ਵਤਆ ਂਦਾ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਕੋਰਸ 
ਹ਼ੈ ਵਜਸਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੌਗਨੇਵਿਿ ਵਬਹੇਿੀਅਰ ਥ਼ੈਰੇਪੀ (CBT) ਦ ੇਵਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤਦ ੇਹੋਏ ਵਬਹਤਰ 
ਸਿ਼ੈ-ਪਰਿਬੰਧਨ ਹ਼ੁਨਰ ਵਸੱਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆ ਂਚ਼ੁਨੌਤੀਆ ਂਨਾਲ ਨਵਜੱਠ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ਼ੈ। ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵਿਹਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੰਦਗੀ 
ਦੀਆ ਂਸਵਥਤੀਆਂ 'ਤ ੇਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰਸ ਹਰ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨ਼ੁਕੂਲ ਹ਼ੈ - ਜਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲ਼ੈ ਕੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ। ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 
ਕੋਰਸ ਕਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂਿਲ ਹ਼ੈਲਥ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਡਵਲਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਅਲੱਗ 
ਤੋਂ ਵਕਤਾਬਚੇ ਇੱਥੋਂ ਿੀ ਖਰੀਦ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

www.cmha.bc.ca 

ਵਕਤਾਬਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਰੈਂਚ, ਰਿਾਇਤੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸਰਲੀਵਕਰਤ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.livinglifetothefull.ca

ਕ੍ਰਾਈਸਸਸ ਲਾਈਨ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਆਫ ੍ੀਸੀ

ਕਰਾਈਵਸਸ ਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਕਿ ਸਮੇਂ ਿਰਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਹ਼ੁਨਰਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹਮਦਰਦ ਵਚੰਤਨ, 
ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਗੱਲ ਸ਼ੁਣਨਾ, ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗੀ ਸਮੱਵਸਆ ਵਨਿਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਿਾਪਤ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇ
ਹਨ। ਉਹ ਸੰਕਿ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਵਤਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਦਖਲ ਪਰਿੋਿੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ 
ਜ ੋਵਕ ਮਾਨਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਵਬਹਤਰ ਕਾਰਜ-ਪਰਿਣਾਲੀਆ ਂ'ਤ ੇਆਧਾਵਰਤ ਹਨ। ਕਰਾਈਵਸਸ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ 
ਕਰਨਾ ਸੱਚਮ਼ੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।
ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੰਕਿ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਦ ਲਈ:

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 784-2433 (1-800-SUICIDE)

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ:
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 310-6789 (ਵਕਸੇ ਖੇਤਰ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.crisislines.bc.ca

੍ੀਸੀ ਅਲਕੋਹਲ ਐਡਂ ਡਰੱਗ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਰੈਫ਼ਰਲ ਸਰਸਵਸ

ਬੀਸੀ ਅਲਕੋਹਲ ਐਡਂ ਡਰੱਗ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਰ਼ੈਫ਼ਰਲ ਸਰਵਿਸ (ADIRS) ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਰ਼ੈਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। 24-ਘੰਵਿਆਂ ਦੀਆ ਂਮ਼ੁਫ਼ਤ, 
ਬਹ਼ੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-1441
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 660-9382

http://cmha.bc.ca
http://www.livinglifetothefull.ca
http://www.crisislines.bc.ca/
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੍ੀਸੀ ਪਾਰਟਨਰਿ ਫਾਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਐਸਡਕਸ਼ਨਿ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ

ਸੱਤ ਸੂਬਾਈ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦ਼ੁਰਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਾਨਵਸਕ 
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦ਼ੁਰਿਰਤੋਂ 'ਤ ੇਸਬੂਤ-ਆਧਾਵਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਕੱਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।
ਇੱਕ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਲੱਛਣਾਂ, ਕਾਰਨਾਂ, ਇਲਾਜ, ਵਿਕਲਪਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦ਼ੁਰਿਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ 
ਵਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇ24-ਘੰਵਿਆਂ ਲਈ ਿੇਪ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 
ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਬਹਤਰੀਨ ਸਰੋਤ ਹ਼ੈ।

 ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 661-2121
ਫ਼ਨੋ (ਮ਼ੈਿਰੋ ਿ਼ੈਨਕਿੂਰ): 604 669-7600  

ਈਮਲੇ: bcpartners@heretohelp.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.heretohelp.bc.ca

ਪ੍ਰੌ੍ਲਮ ਗੈਂ੍ਸਲੰਗ

ਪਰਿੌਬਲਮ ਗੈਂਬਵਲੰਗ ਹ਼ੈਲਪ ਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਗ਼ੁਪਤ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ 
ਸੇਿਾ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਹ਼ੈਲਪ ਲਾਈਨ ਵਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਿ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇਸੱਤ ਵਦਨ, ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਰ਼ੈਫ਼ਰਲ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰ਼ੈਫ਼ਰਲ ਮਾਹਰ ਜੂਏ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 
(ਪਰਿੌਬਲਮ ਗੈਂਬਲਰਜ਼), ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੰੂ ਤ਼ੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਪਰਿਾਂਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਰ਼ੈਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 795-6111
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਲ਼ੈਕਿ ਕਾਲਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ):  

604 875-0885
ਈ-ਮੇਲ: info@bcresponsiblegambling.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcresponsiblegambling.ca

ਪ੍ਸਲਕ ਹੈਲਥ
ਪੂਰ ੇਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪਬਵਲਕ ਹ਼ੈਲਥ ਇਕਾਈਆ ਂਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਿੀਕਾਕਰਣ 
ਸਮੇਤ, ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ 
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸਹਤ ਵਿੱਚ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਿੀਕਾਕਰਣ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਨਫਲੂਐਜ਼ਂਾ ਅਤੇ ਵਨਊਮੋਕੋਕਲ ਿ਼ੈਕਸੀਨਾਂ, ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ 8-1-1 'ਤ ੇਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਜਾਂ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹ਼ੈਲਥ ਦਫ਼ਤਰ 
ਤੋਂ ਪਰਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ।
ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਤ਼ੁਸੀਂ ਫਲੂ ਦ ੇਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫਲੂਐਜ਼ਂਾ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਦ ੇਵਿਕਾਵਣਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਮੇਤ, ਿੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰ ੇਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਵਮਊਨਾਈਜ਼ਬੀਸੀ (ImmunizeBC) ਦੀ 
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਿੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.immunizebc.ca

mailto:bcpartners@heretohelp.bc.ca%20
http://www.heretohelp.bc.ca/
mailto:%20info@bcresponsiblegambling.ca
http://www.bcresponsiblegambling.ca
http://www.immunizebc.ca/
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ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਵਸਸਿ ਿ਼ੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਹਨ। ਿੀਕਾਕਰਣ ਸਿੇਾ ਪਰਿਦਾਨ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਫਾਰਮਾਵਸਸਿ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਫਾਰਮਸੇੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca ਿੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਤੇ 
ਅਵਜਹੀਆ ਂਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹ਼ੈਲਥ ਇਕਾਈਆ ਂਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਵਜੱਥ ੇ
ਿੀਕਾਕਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਇਵਮਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ” ਵਲਖੋੋ)।

ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਵਡਜੀਜ਼ ਕੰਿਰੋਲ (BCCDC) ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀਆ,ਂ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੈ, ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰ ੇਸੂਬਾਈ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, 
ਇੱਥ ੇਜਾਓ:

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bccdc.ca/our-services

ਡੀਮੇਨਸ਼ੀਆ ਸਪੋਰਟਸ ਐਡਂ ਸਰਸਵਸਸਿ

ਅਲਿਾਇਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਫ ੍ੀਸੀ

ਪੂਰ ੇਪਰਿਾਂਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਆਫ਼ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਸ਼ੁਪਨਾ 
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੀਮ਼ੈਨਸ਼ੀਆ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਦ਼ੁਨੀਆ ਂਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦ਼ੁਨੀਆ ਂਦੀ 
ਸ਼਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਿਧੇਰ ੇਡੀਮੇਨਸ਼ੀਆ-ਅਨ਼ੁਕੂਲ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਨਾਲ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ, ਵਜੱਥ ੇਡੀਮ਼ੈਨਸ਼ੀਆ ਨਾਲ 
ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 667-3742
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 681-6530
ਈਮੇਲ: info@alzheimerbc.org
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.alzheimer.ca/en/bc

First Link® ਡੀਮੇਨਸ਼ੀਆ ਸਪੋਰਟ

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਆਫ਼ ਬੀ.ਸੀ.ਦਾ First Link® ਡੀਮੇਨਸ਼ੀਆ ਸਪੋਰਿ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ 
ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੀਮੇਨਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਡੀਮੇਨਸ਼ੀਆ 
ਦ ੇਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਿੀ ਪੜਾਅ 'ਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹ਼ੈ। 
ਵਸਹਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿਦਾਤਾਿਾਂ ਤੋਂ ਰ਼ੈਫ਼ਰਲ ਸਰਗਰਮ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ, ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਹ਼ੈਲਪ 
ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਇਸ 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ:

First Link® ਡੀਮੇਨਸ਼ੀਆ ਹ਼ੈਲਪ ਲਾਈਨ:
ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁੱਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜ ੇਤੱਕ
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 936-6033

http://www.healthlinkbc.ca
http://www.bccdc.ca/our-services
mailto:info@alzheimerbc.org
http://www.alzheimer.ca/en/bc
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LGBTQ2S
LGBTQ2S ਿਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇ
ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਲੱਖਣ ਚ਼ੁਨੌਤੀਆ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ਼ੈ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਗਾਇਡ ਦਾ 
ਇਹ ਵਹੱਸਾ ਵਲੰਗ- ਅਤੇ ਵਲੰਗਕਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ 
ਵਕ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗ ਆਪਣੀਆ ਂਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਮਵਲਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾਿਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ 
ਵਲੰਗ-ਅਤੇ ਵਲੰਗੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਿਵਿਧ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਦ ੇਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ, ਤਾਂਵਕ ਉਹ ਿੀ ਆਪਣ ੇਵਪਆਵਰਆ ਂਬਾਰ ੇਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣ ਸਕਣ।

ਟਰਾਂਸ ਕੇਅਰ ੍ੀਸੀ (PHSA)
ਿਰਾਂਸ ਕੇਅਰ ਬੀਸੀ ਵਲੰਗ-ਦੀ ਪ਼ੁਸ਼ਿੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆ ਂਸੰਬੰਵਧਤ 
ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਕਸਮ ਦ ੇਸਾਧਨ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ਼ੈ: ਕਨੰੂਨੀ/ਿਕਾਲਤ, ਪਰਿਿਾਸੀ ਅਤੇ 
ਰਵਫ਼ਊਜੀ, ਪਾਰਿਨਰ ਅਤੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਦੇਖਭਾਲ-ਪਰਿਦਾਤਾ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.phsa.ca/transcarebc/care-support

ਪ੍ਰਾਈਡਲਾਈਨ ੍ੀਸੀ

ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹਾਣੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਰ਼ੈਫ਼ਰਲ।
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 566-1170
ਫ਼ੋਨ (ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ): 604 684-6869
ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁੱਕਰਿਾਰ, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਿਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 10:00 ਿਜ ੇਤੱਕ

ਟਰਾਂਸ ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ

ਿਰਾਂਸ ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਿਰਿਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੰਕਿ ਹੌਿਲਾਈਨ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 
ਿੋਲ-ਫਰਿੀ ਲਾਈਨ ਿਜੋਂ ਸ਼਼ੁਰ ੂਹੋਈ ਹ਼ੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਚਾ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋ
ਆਪਣੀ ਵਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਵਰਹਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਵਜਹੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ 
ਜੋੜਨਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਫਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 565-8860

ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਡ ਫੈਸਮਲੀਿ ਆਫ਼ ਲੈਸ੍ੀਅਨਿ ਐਡਂ ਗੇਿ ੍ੀਸੀ

ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਪਆਂ, ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾਕਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਗ,ੇ ਲ਼ੈਸਬੀਅਨ, 
ਬਾਏਸ਼ੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅਤੇ ਿਰਿਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਾਰ ੇਸਿਾਲ ਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.pflagcanada.ca/pflag-chpaters/british-columbia/

QMUNITY
ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਜ ੋ55+ ਲ਼ੈਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਬਾਏਸ਼ੈਕਸ਼ੁਅਲ, ਿਰਿਾਂਸਸ਼ੈਕਸ਼ੁਅਲ, 
ਕਿੀਅਰ 2-ਸਵਪਵਰਿ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ: 604 684-5307
ਈਮੇਲ: reception@qmunity.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.qmunity.ca/

http://www.phsa.ca/transcarebc/care-support
http://www.pflagcanada.ca/pflag-chpaters/british-columbia/
mailto:reception@qmunity.ca
http://www.qmunity.ca/
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ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਸਸਟੈਂਸ ਇੰਨ ਡਾਇੰਗ (MAID)
ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਅਵਸਸਿੈਂਸ ਇੰਨ ਡਾਇੰਗ (MAiD) ਉਦੋਂ ਿਾਪਰਦੀ ਹ਼ੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਡਾਕਿਰ 
ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਰਿ਼ੈਕਿੀਸ਼ਨਰ, ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤ,ੇ ਉਸਨੰੂ ਅਵਜਹੀ ਦਿਾਈ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਜਾਂ 
ਵਦੰਦਾ ਹ਼ੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਇਰਾਦਤਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਕਵਰਆ ਵਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ ਜ ੋਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਿਰ ਜਾਂ ਨਰਸ 
ਪਰਿ਼ੈਕਿੀਸ਼ਨਰ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਿਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਇਹ ਸੇਿਾ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ,ੇ ਸਾਰੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਵਚਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲ਼ੈਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ 
ਪਰਿਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਣਾਲੀ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ਼ੈ।
MAiD ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਰਹ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਡਾਕਿਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਪਰਿ਼ੈਕਿੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸੇਿਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ।
ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹ ੇਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਭਾਈਚਾਵਰਆ ਂਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿਦਾਤਾਿਾਂ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਿਧੇਰ ੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੈ ਤਾਂ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ (maid@fnha.ca) ਨੰੂ 
ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਅਵਸਸਿੈਂਸ ਇੰਨ ਡਾਇੰਗ” ਦਰਜ਼ ਵਲਖੋੋ)।

ਇੱਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ੍ਾਅਦ: ਸਕਸ ੇਦ ੇਮਰਨ ਤੋਂ ੍ਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਾਣੋ ਵਕ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਵਬਆ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕ਼ੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ। ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਦੀ 
ਮੌਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ, ਬਾਰ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ,ੇ ਪਵਹਲੇ ਕਦਮਾਂ 
ਬਾਰ ੇਪਤਾ ਕਰ,ੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਅੰਵਤਮ-ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣੋ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਹਰੇਕ ਸਵਥਤੀ ਿੱਖੋ-ਿੱਖਰੀ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ, ਇਹ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਸਹੀ ਵਦਸ਼ਾ ਿੱਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ 
ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ।

 ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਆਫਿਰ ਏ ਡੇਥ” ਵਲਖੋੋ)।

mailto:maid@fnha.ca
http://www.gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
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ਨੋਟਸ

ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
www.SeniorsBC.ca 'ਤ ੇਜਾਓ

ਵਸਹਤਮੰਦ ਬ਼ੁਢਾਪ ੇਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ,
www.HealthLinkBC.ca 'ਤ ੇਜਾਓ

ਜਾਂ ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ

http://www.SeniorsBC.ca
http://www.HealthLinkBC.ca
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੍ਿਰੁਗਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ੍ਾਦੀ ਲਈ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਸੰ੍ੰਧੀ ਸਵਕਲਪ

ਪਵਰਿਾਰਕ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਤੋਂ ਲ਼ੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ 
ਰਵਹਣ ਤੱਕ, ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਂਜ 
ਹ਼ੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆ ਂਭਵਿੱਖ ਦੀਆ ਂਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਬਹ਼ੁਤ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹ਼ੈ। 2029 ਤੱਕ, ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਦ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 30 ਪਰਿਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਅਤੇ 
84 ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ 13 ਪਰਿਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉਮਰ 85 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਿੇਗੀ। ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ 
ਿੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਰਵਹ ਸਕਣ ਦ ੇਕਾਬਲ ਹੋਣਗ,ੇ ਪਰ ਦੂਵਜਆ ਂਨੰੂ ਿਧੇਰ ੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਲਪਾਂ 
ਦੀਆ ਂਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਕ ੇਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਵਿਧ ਆਬਾਦੀ 
ਦੀਆ ਂਵਿਲੱਖਣ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਵਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹ਼ੈ।
ਇਹ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ, ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਂ ਲਈ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਅਵਜਹ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ 
ਲਈ ਸਬਸੀਡਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਜਊਣ ਦੀ ਸ਼ੁਵਿਧਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ 
ਹ਼ੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕ਼ੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਆਪਣ ੇਘਰ ਦ ੇਮਾਲਕ ਹਨ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗਰਿਾਂਿਾਂ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਕਰ ਦਾ ਮ਼ੁਲਤਿੀ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਿੇਂ ਵਿਅਖਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਕਰਾਏ ਦ ੇਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ, ਉਹ 
ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਘਰ ਨੰੂ ਿਧੇਰ ੇਪਹ਼ੁੰ ਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ-- ਉਹਨਾਂ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਜਹ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ 
ਗੱਲ, ਜ ੋਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬ਼ੁਢਾਪਾ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ।
ਸਵਥਰ ਆਮਦਨ 'ਤ ੇਆਪਣਾ ਗ਼ੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹ ੇਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਕਫਾਇਤੀ ਵਰਹਾਇਸ 
ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਪਰਿਮ਼ੁੱਖ ਸਮੱਵਸਆ ਹ਼ੈ। ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਕਰਾਏ ਦ ੇਵਨੱਜੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹ 
ਰਹ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵਕਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸਬਵਸਡੀਆਂ (ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ) ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-
ਮ਼ੁਨਾਫ਼ਾ ਆਿਾਸ ਪਰਿਦਾਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਹੋਰ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਬਣਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਵਕਫਾਇਤੀ 
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆ ਂਦ ੇਵਕਰਾਇਆ ਂਵਿੱਚ ਛੋਿ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੋ।
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ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਮ ਓਨਰਿ (ਘਰ ਦ ੇ੍ਿਰੁਗ ਮਾਲਕ)

੍ਿਰੁਗਾਂ ਲਈ ਹੋਮ ਓਨਰ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੰਬਧੀ ਗਰਿਾਂਿ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਘੱਿ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਵਜਸ ਦਾ 
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮ਼ੁੱਖ ਵਰਹਾਇਸ਼ 'ਤ ੇਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਬਜ਼਼ੁਰਗ, $570 ਦੀ ਵਨਯਵਮਤ ਗਰਿਾਂਿ 
ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ $275 ਦੀ ਿਧੀਕ ਗਰਿਾਂਿ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਕ਼ੈਪੀਿਲ ਰੀਜਨਲ ਵਡਸਵਿਰਿਕਿ, ਮ਼ੈਿਰ ੋ
ਿ਼ੈਨਕੂਿਰ ਰੀਜਨਲ ਵਡਸਵਿਰਿਕਿ ਅਤੇ ਫਰਿੇਜ਼ਰ ਿ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦ ੇ
ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਗਰਿਾਂਿ ਦੀ ਕ਼ੁੱਲ ਰਕਮ $845 ਹ਼ੈ। ਪਰਿਾਂਤ ਦ ੇਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ, 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ 
ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਗਰਿਾਂਿ ਦੀ ਕ਼ੁੱਲ ਰਕਮ $1045 ਹ਼ੈ।
ਹੋਮ ਓਨਰ ਗਰਿਾਂਿ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦ ੇਮਾਲਕ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦ ੇਰਖ ਰਖਾਅ 
ਅਤੇ ਪ਼ੁਵਲਸ ਰੱਵਖਆ ਿਰਗੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਫੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਪਤੀ ਕਰ ਵਿੱਚ 
ਘੱਿ ੋਘੱਿ $100 ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ਼ੈ।
ਕੌਣ ਯੋਗ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕਿੇਂ ਦੇਣੀ ਹ਼ੈ ਸਮੇਤ, ਹੋਮ ਓਨਰ ਗਰਿਾਂਿ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  
ਇੱਥ ੇਜਾਓ:

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਹੋਮ ਓਨਰ ਗਰਿਾਂਿ ਫਾਰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼” ਵਲਖੋ)।

ਹੋਮ ਓਨਰ ਗਰਿਾਂਿ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਸਿਾਲਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ,ੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ 
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਵਕਸੇ ਪੇਂਡ ੂਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਪਰਿਾਂਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.civicinfo.bc.ca/directories

ਜਾਂ ਪੇਂਡ ੂਖੇਤਰ, ਸਰਿੇਅਰ ਆਫ਼ ਿ਼ੈਕਵਸਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888-355-2700
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-0555
ਈਮੇਲ: ruraltax@gov.bc.ca

੍ਿਰੁਗਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟ

ਘੱਿ-ਆਮਦਨ ਗਰਿਾਂਿ ਅਨ਼ੁਪੂਰਕ ਘੱਿ ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਓਨਰ ਗਰਿਾਂਿ 
ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ ਜ ੇਉਸ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਮ਼ੁੱਖ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦ ੇਉੱਚ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਮ਼ੁੱਲ ਕਰਕ ੇਘਿਾ 
ਵਦੱਤਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ ਹ਼ੈ। ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹੋਮ ਓਨਰ  ਗਰਿਾਂਿ ਅਤੇ ਘੱਿ-ਆਮਦਨ ਗਰਿਾਂਿ 
ਅਨ਼ੁਪੂਰਕ ਲਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ।
ਘੱਿ-ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਜ਼਼ੁਰਗ, ਜ ੋਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨ਼ੁਪੂਰਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦ ੇਹਨ ਨੰੂ 
$845 ਦਾ ਚ਼ੈੱਕ ਪਰਿਾਪਤ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ (ਇੱਕ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡ ੂਖੇਤਰ ਵਿੱਚ $1045)। ਪਰੰਤ,ੂ ਅਨ਼ੁਪੂਰਕ 
ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਘਰ ਦ ੇਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤ ੇਮ਼ੁੱਲ 'ਤ ੇਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।
ਕੌਣ ਯੋਗ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕਿੇਂ ਦੇਣੀ ਹ਼ੈ ਸਮੇਤ, ਘੱਿ-ਆਮਦਨ ਗਰਿਾਂਿ ਅਨ਼ੁਪੂਰਕ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਇੱਥ ੇਜਾਓ:

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਹੋਮ ਓਨਰ ਗਰਿਾਂਿ ਫਾਰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼” ਵਲਖੋ)।

http://www.gov.bc.ca
http://www.civicinfo.bc.ca/directories
mailto:ruraltax@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
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ਜਾਂ ਘੱਿ-ਆਮਦਨ ਗਰਿਾਂਿ ਅਨ਼ੁਪੂਰਕ ਬਾਰ ੇਸਿਾਲਾਂ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਖ ੇਹੋਮ ਓਨਰ ਗਰਾਂਿ 
ਐਡਵਮਵਨਸਿਰਿੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਥ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 355-2700
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-0555
ਈਮੇਲ: hogadmin@gov.bc.ca

ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਿਰੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਸੀ ਅਸ਼ੈਸਮੈਂਿ ਸਾਰੇ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਜ਼ੁਲਾਈ 
ਨੰੂ ਸੰਪਤੀ ਦ ੇਜਾਇਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮ਼ੁੱਲ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਿਾਲਾ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ (ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਅਸ਼ੈਸਮੈਂਿ) 
ਨੋਵਿਸ ਭੇਜਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮ਼ੁੱਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ, ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਰ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇ
ਸੰਪਤੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਨੋਵਿਸ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਜਾਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਪਣ ੇਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਨੋਵਿਸ ਦ ੇਅਗਲੇ 
ਪਾਸੇ ਵਲਖੇ ੇਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਤ ੇ'ਤ ੇ31 ਜਨਿਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਬੀਸੀ ਅਸ਼ੈਸਮੈਂਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcassessment.ca

ਸੰਪਤੀ ਕਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ

ਕਰ ਨੰੂ ਮ਼ੁਲਤਿੀ (ਡ਼ੈਫਰ) ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਘੱਿ ਵਿਆਜ ਿਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਹ਼ੈ ਜ ੋਘਰ 
ਦ ੇਮਾਲਕ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਵਰਹਾਇਸ਼ 'ਤ ੇਆਪਣ ੇਸਾਰੇ ਸੰਪਤੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦ ੇਕ਼ੁੱਝ ਵਹੱਸ ੇਦ ੇਭ਼ੁਗਤਾਨ 
ਨੰੂ ਮ਼ੁਲਤਿੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦਾ ਹ਼ੈ, ਜ ੇਉਹ 55 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਹਨ, ਵਕਸੇ ਿੀ 
ਉਮਰ ਦ ੇਇਕੱਲੇ ਵਜਉਂਦ ੇਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਯੋਗਤਾ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।
ਜ ੇਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ਰੂ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਘਰਾਂ ਦ ੇਮਾਲਕਾਂ ਦ ੇਨਗਰਪਾਵਲਕਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸੰਪਤੀ 
ਿ਼ੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਸੱਧਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿੱਲੋਂ ਵਸੱਧ ੇਿ਼ੈਕਵਸੰਗ ਅਥਾਰਿੀ ਨੰੂ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਮ਼ੁਲਤਿੀ ਕੀਤ ੇਕਰਾਂ 
ਦਾ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਸ਼ਾਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇ) ਦ ੇਨਾਲ, ਪਰਿਾਂਤ ਨੰੂ ਿਾਪਸ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ:

• ਇੱਕ ਜੀਿਤ ਜੀਿਨਸਾਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਕਸ ੇਨਿੇਂ ਮਾਲਕ ਦ ੇਨਾਮ ਸੰਪਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ; ਜਾਂ
• ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤ,ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਿੇਿ (estate) ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ।

ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ ਸਮੇਤ, ਸੰਪਤੀ ਿ਼ੈਕਸ ਮ਼ੁਲਤਿੀ ਕਰਨ ਦ ੇਪਰਿੋਗਰਾਮ 
ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਿ਼ੈਕਸ ਡੇਫਰਮੈਂਿ” ਵਲਖੋੋ)

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ,ੋ ਵਜੱਥ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਸੰਪਤੀ ਕਰ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦ ੇਹ ੋਜਾਂ ਿ਼ੈਕਸ ਡੇਫਰਮੈਂਿ ਆਵਫਸ ਨਾਲ:

Tax Deferment Office – Ministry of Finance
PO Box 9475 STN PROV GOVT
Victoria BC V8W 9W6

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 355-2700
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387 0555

mailto:ruraltax@gov.bc.ca
http://www.bcassessment.ca/
http://www.gov.bc.ca
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ਈਮੇਲ: taxdeferment@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਿ਼ੈਕਸ ਡੇਫਰਮੈਂਿ” ਵਲਖੋੋ)

ਹੋਮ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਿ (ਘਰ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਨ)

੍ਿਰੁਗਾਂ ਅਤ ੇਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਹੋਮ ਰੇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਸਡਟ

ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਮ ਰੇਨੋਿੇਸਨ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ, ਪਹ਼ੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਨੰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਜਆਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਤ਼ੁਰਨ 
ਵਫਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਘਰ ਦ ੇਸਥਾਈ ਪਵਰਿਰਤਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਿਾਲੀ 
ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਪਸੀਯੋਗ ਵਨੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਹ਼ੈ।
ਅਵਧਕਤਮ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ $1,000 ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗਣਨਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤ ੇਯੋਗ ਖਰਵਚਆ ਂਦ ੇ10 ਪਰਿਤੀਸ਼ਤ 
ਿਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ। ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਲਈ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ, ਭਾਿੇਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਆਪਣਾ ਹੋਿ ੇਜਾਂ ਵਕਰਾਏ 'ਤ,ੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦ਼ੁਆਰਾ ਿੀ ਜ ੋਇੱਕ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ 
ਘਰ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।
ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਦ ੇਨਾਲ ਰਵਹ ਰਹ ੇਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਅਪਰਿ਼ੈਲ, 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤ ੇਹੋਏ 
ਖਰਵਚਆ ਂਲਈ, ਆਪਣ ੇਸਾਲਾਨਾ ਵਨੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਰਿਰਨ 'ਤ ੇਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਇੱਕ ਿਾਪਸੀਯੋਗ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਹ਼ੈ, ਵਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹ਼ੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ 
ਉਹਨਾਂ ਿ਼ੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋਿ ੇਜ ੋਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦ ੇਅੰਤਰ ਨੰੂ 
ਇੱਕ ਵਰਫੰਡ ਿਜੋਂ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਖ,ੇ ਬੀਸੀ ਇਨਕਮ  
ਿ਼ੈਕੇਸ਼ਨ ਬਰਿਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

PO Box 9444 STN PROV GOVT
Victoria BC V8W 9W8

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 387-3332
ਈਮੇਲ: ITBTaxQuestions@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹੋਮ ਰੇਨੋਿੇਸ਼ਨਜ਼” ਵਲਖੋ)

ਹੋਮ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਿ ਫਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਸ (HAFI) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਹੋਮ ਅਡ਼ੈਪਿੇਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਸ (HAFI) ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਘਿੀਆ ਂਹੋਈਆ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰਥਾਿਾਂ 
ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰਿਾਂਿ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਘੱਿ-ਆਮਦਨ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਘਰ ਵਿੱਚ 
ਪਹ਼ੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਸੋਧਾਂ ਲਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਅਤੀਤ 
ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰਿਾਂਿ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਫੰਵਡੰਗ 
ਹਰ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆ ਂਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ। ਜ ੇਯੋਗ ਹੋਿ,ੇ 
ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ $20,000 ਤੱਕ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।
ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕਿੇਂ ਦੇਣੀ ਹ਼ੈ ਸਮੇਤ, ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਪੂਰ ੇਿੇਰਿੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਬੀਸੀ 
ਹਾਊਵਸੰਗ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਬੀਸੀ 
ਹਾਊਵਸੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 257-7756

mailto:taxdeferment@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
mailto:ITBTaxQuestions@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
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ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 433-2218
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bchousing.org/HAFI

੍ਿਰੁਗਾਂ ਲਈ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਸੰ੍ੰਧੀ ਸਵਕਲਪ

ਸ਼ੈਲਟਰ ਏਡ ਫਾਰ ਐਲਡਰਲੀ ਰੈਂਟਰਿ (SAFER) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸ਼਼ੈਲਿਰ ਏਡ ਫਾਰ ਐਲਡਰਲੀ ਰੈਂਿਰਜ਼ (SAFER) ਪਰਿਗੋਰਾਮ ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਯਗੋ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਲਈ 
ਵਕਰਾਏ ਿਾਸਤੇ ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਸਬਵਸਡੀ) ਿਜੋਂ ਮਾਵਸਕ ਨਕਦ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਜ ੋਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਲਈ ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
SAFER ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਵਬਨੈਕਾਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹ਼ੈ;
• ਵਬਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤ਼ੁਰੰਤ ਪਵਹਲਾਂ ਪੂਰ ੇ12 ਮਹੀਵਨਆ ਂਲਈ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 

ਵਿੱਚ ਵਰਹਾ ਹ਼ੈ;
• ਵਬਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜੀਿਨਸਾਥੀ (ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਵਹ ਰਹ ੇਹਨ) ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ 

ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ; ਅਤੇ
• ਵਬਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਹੀਨੇਿਾਰ ਕ਼ੁੱਲ ਘਰੇਲ ੂਆਮਦਨ (ਕਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ) ਦ ੇ

30 ਪਰਿਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਘਰ ਦ ੇਵਕਰਾਏ ਲਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ, 
ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਨਰਮਾਣ ਕੀਤ ੇਘਰ (ਿਰਿੇਲਰ) ਦਾ ਪ਼ੈਡ ਵਕਰਾਇਆ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੈ, ਵਜਸਦਾ 
ਵਬਨੈਕਾਰ ਮਾਲਕ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦਾ ਹ਼ੈ।

ਜੇਕਰ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਵਤਆ ਂਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਸੱਚ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ:
• ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਿ ਹ਼ੈ;
• ਵਬਨੈਕਾਰ ਵਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ 

ਕਰਨ ਿਾਲੀ (ਸਬਸੀਡਾਇਜ਼ਡ) ਵਰਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਫ਼ੈਵਸਲਿੀ ਵਿੱਚ 
ਰਵਹੰਦਾ ਹ਼ੈ;

• ਵਬਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਵਿਿ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹ਼ੈ;
• ਵਬਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਰਿਾਰ ਬੀ.ਸੀ. ਇੰਪਲੌਏਮੈਂਿ ਐਡਂ ਅਵਸਸਿੈਂਸ ਐਕਿ ਜਾਂ 

ਇੰਪਲੌਏਮੈਂਿ ਐਡਂ ਅਵਸਸਿੈਂਸ ਫਾਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਵਡਸਅਵਬਲੀਿੀਜ਼ ਐਕਿ (ਕੇਿਲ 
ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਦ਼ੁਆਰਾ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ;

• ਵਬਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਿਨਸਾਥੀ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇ) ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਵਨੱਜੀ ਸਰਪਰਿਸਤੀ 
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਜੋ ਅਜੇ ਿੀ ਲਾਗੂ ਹ਼ੈ, ਦ ੇਤਵਹਤ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹ਼ੈ;

• ਵਬਨੈਕਾਰ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਹੰਦਾ ਹ਼ੈ;
• ਵਬਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤ਼ੁਰੰਤ ਪਵਹਲਾਂ ਪੂਰ ੇ12 ਮਹੀਵਨਆ ਲਈ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 

ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਹਾ ਹ਼ੈ;
• ਵਬਨੈਕਾਰ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ; ਜਾਂ
• ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਕ਼ੁੱਲ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਆਮਦਨੀ ਅਵਧਕਤਮ ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼਼ੁਦਾ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ 

ਹ਼ੈ। ਅਵਧਕਤਮ ਆਮਦਨੀ ਘਰ ਦ ੇਆਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਾਂਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਕਾਨੇ ਦ ੇਵਹਸਾਬ ਨਾਲ 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।

• ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕਿੇਂ ਦੇਣੀ ਹ਼ੈ ਸਮੇਤ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਪੂਰੇ ਿੇਰਿੇ ਜਾਣਨ 
ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਬੀਸੀ ਹਾਊਵਸੰਗ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ, ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨਾਂ ਨੰੂ 

http://www.bchousing.org/HAFI
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ਸਿੇਰੇ 8:30 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦ ੇ4:30 ਿਜ ੇਦ ੇਘੰਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਸੀ ਹਾਊਵਸੰਗ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 257-7756
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 433-2218
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bchousing.org (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “SAFER” ਵਲਖੋ)

੍ਿਰੁਗਾਂ ਲਈ ਸਕਫਾਇਤੀ ਸਰਹਾਇਸ

ਕੋਈ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਜਾਂ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਵਹ ਸਕਣ ਦ ੇ
ਕਾਬਲ ਘੱਿ ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ, ਵਕਫਾਇਤੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਡੇਿੇਲਪਮੈਂਿਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਕਫਾਇਤੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਡੇਿੇਲਪਮੈਂਿਾਂ ਦੀਆ ਂਵਤੰਨ ਵਕਸਮਾਂ ਹਨ:

• ਜਨਤਕ ਆਿਾਸ - ਬੀਸੀ ਹਾਊਵਸੰਗ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਿਬੰਵਧਤ;
• ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫ਼ਾ ਆਿਾਸ - ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫ਼ਾ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀਆਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਿਬੰਵਧਤ; ਅਤੇ
• ਕੋ-ਆਪ ਆਿਾਸ – ਿਸਨੀਕਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਿਬੰਵਧਤ।

ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫਾਇਤੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਡੇਿੇਲਪਮੈਂਿਾਂ, ਹਾਊਵਸੰਗ ਰਵਜਸਿਰੀ, ਜੋ ਵਕ ਬੀਸੀ ਹਾਊਵਸੰਗ 
ਦ਼ੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਵਕਰਿਤ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸੇਿਾ ਹ਼ੈ, 'ਤ ੇਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਹਾਊਵਸੰਗ 
ਰਵਜਸਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਿਾਸ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਕੋ-ਔਪ ਆਿਾਸ ਪਰਿਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫ਼ਾ ਅਤੇ ਕੋ-ਔਪ ਆਿਾਸ ਪਰਿਦਾਤਾ, ਆਪਣੀਆ ਂਖ਼ੁਦ ਦੀਆ ਂਰਵਜਸਿਰੀਆ ਂਰੱਖਦ ੇਹਨ।
ਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕਿੇਂ ਦੇਣੀ ਹ਼ੈ ਸਮੇਤ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਪੂਰ ੇਿੇਰਿੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ 
ਕਰਕ ੇਬੀਸੀ ਹਾਊਵਸੰਗ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ, ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨਾਂ ਨੰੂ ਸਿੇਰੇ 8:30 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦ ੇ
4:30 ਿਜ ੇਦ ੇਘੰਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਸੀ ਹਾਊਵਸੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 257-7756
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 433-2218
ਿ਼ੈੱ ਬਸਾਈਿ: www.bchousing.org

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਹਾਊਵਸੰਗ ਅਵਸਸਿੈਂਸ” ਵਲਖੋੋ)

ਸੀਨੀਅਰਿ ਸਪੋਰਸਟਵ ਹਾਊਸਸੰਗ

ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਸਪੋਰਵਿਿ ਹਾਊਵਸੰਗ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ, ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਿਾਂ 
ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਪਰਿੋਗਰਾਮ 55 ਸਾਲ 
ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਦ ੇਘੱਿ-ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਵਬਰਿਵਿਸ਼-ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਨਿਾਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ 
ਉਮਰ ਦ ੇਅਪਾਹਜਤਾਿਾਂ ਜਾਂ ਘਿੀ ਹੋਈ ਸਮਰਥਾ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।
ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਸਭ ਪ਼ੁੱਵਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ:

1. ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜਊਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਿ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹਨ?
2. ਜ ੇਉਹ ਇੱਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਸੋਧ ੇਹੋਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹ ੇਹ਼ੁੰ ਦ ੇਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ 

ਸ਼ੁਤੰਤਰਤਾ ਮ਼ੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
3. ਕੀ ਉਹ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਵਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਵਚਤ ਤਰੀਕ ੇ

ਨਾਲ ਪਰਿਤੀਵਕਵਰਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
4. ਕੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਿੀ, ਖਾਣ, ਗਰੂਵਮੰਗ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀ ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ 

ਪਰਿਬੰਧ ਆਪਣ ੇਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

http://www.bchousing.org
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ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕਿੇਂ ਦੇਣੀ ਹ਼ੈ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਬੀਸੀ ਹਾਊਵਸੰਗ 
ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ, ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨਾਂ ਨੰੂ ਸਿੇਰੇ 8:30 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦ ੇ4:30 ਿਜ ੇਦ ੇਘੰਵਿਆਂ 
ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਸੀ ਹਾਊਵਸੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 257-7756
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 433-2218
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bchousing.org (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸਬਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਹਾਊਵਸੰਗ” ਵਲਖੋ)

ਸ੍ਸੀਡਾਈਿਡ ਅਸਸਸਸਟਡ ਸਲਸਵੰਗ

ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਿ ਵਲਵਿੰਗ ਬੀਸੀ (ILBC) ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸਬਵਸਡੀ ਿਾਲਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ (ਅਵਸਸਵਿਡ ਵਲਵਿੰਗ) ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਹ਼ੈ ਜ ੋਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਿਾਂ 
ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਆਿਾਸ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦ ੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਆਿਾਸ ਯੂਵਨਿ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਦ ੇਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਜਊਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਰ਼ੈਫ਼ਰਲ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ। ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਦੀ 
ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗਾ, ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਯੂਵਨਿ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਬੀਸੀ ਹਾਊਵਸੰਗ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 
'ਤ ੇਜਾਓ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bchousing.org
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਿ ਵਲਵਿੰਗ ਬੀਸੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮ” ਵਲਖੋੋ)

ਸੀਨੀਅਰਿ ਸਰਸਵਸਸਿ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦ ੇ 
ਆਿਾਸ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ  
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਆਉਿਰੀਚ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜ ੋਬੇਘਰ ਹਨ ਜਾਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਬੇਘਰ  
ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹ਼ੈ। ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਸਪੋਰਿ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੀਸੀ, 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇ 
ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਫੰਵਡੰਗ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਵਜਹੜੇ ਮ਼ੈਿਰੋ ਿ਼ੈਨਕੂਿਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਦ ੇਪ਼ੈਵਸਆ ਂਦੀ ਘਾਿ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਿ ਕਾਰਨ ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ  
ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ੇਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਸੋਸਾਇਿੀ ਵਨਊ ਿ਼ੈਸਿਵਮੰਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ 
ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤ ੇਰਵਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮ (ਵਜਿੇਂ ਮੀਲਜ਼ ਆਨ ਿ੍ਹੀਲਜ਼, ਬ਼ੈਿਰ ਐਿ ਹੋਮ ਅਤੇ  
ਸਮਾਵਜਕ ਪਰਿੋਗਰਾਮ) ਿੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇਗਏ ਸੰਪਰਕਾਂ  
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

Seniors Services Society
750 Carnarvon St.
New Westminster BC V3M 1E7

ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 520-6621
ਈਮੇਲ: info@seniorsservicessociety.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.seniorsservicessociety.ca

http://www.bchousing.org
http://www.bchousing.org/
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ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤ ੇਸਕਰਾਏਦਾਰ

ਆਪਣੇ ਅਸਧਕਾਰ ਅਤ ੇਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਜਾਣੋ

ਰੈਿੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਟੇਨੈਂ ਸੀ ੍ਰਾਂਿ

ਰ਼ੈਜ਼ੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਿੇਨੈਂ ਸੀ ਬਰਾਂਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 
ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰ਼ੈਜ਼ਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਿੇਨੈਂ ਸੀ ਐਕਿ ਅਤੇ ਮ਼ੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਡ ਹੋਮ ਪਾਰਕ ਿੇਨੈਂ ਸੀ ਐਕਿ ਤਵਹਤ 
ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਬਰਾਂਚ ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਵਿਿਾਦਾਂ, 
ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਨ਼ੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਸਵਕਉਵਰਿੀਆਂ ਦੀ ਿਾਪਸੀ, ਵਕਰਾਇਆ ਂਵਿੱਚ ਿਾਧਾ, 
ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਨੋਵਿਸਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। 
ਵਜੱਥ ੇਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਿਿਾਦਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਿ,ੇ ਉੱਥ ੇਦੋਿਾਂ 
ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਵਧਰ ਵਸੱਧ ੇਬਰਾਂਚ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਵਿਖ ੇਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਿਾਦ 
ਸ਼ੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। ਰ਼ੈਜ਼ੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਿੇਨੈਂ ਸੀ ਬਰਾਂਚ ਵਨਰਮਾਣ ਕੀਤ ੇਹੋਮ ਪਾਰਕ 
ਵਕਰਾਏਦਾਰੀਆ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਿਾਦ ਸ਼ੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਕਰਾਏ 'ਤ ੇ
ਘਰ ਲ਼ੈਣ ਬਾਰ ੇ24-ਘੰਿੇ ਵਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁਣਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇਨੰਬਰਾਂ ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 665-8779
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 660-1020
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-1602
ਈਮੇਲ: HSRTO@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਰ਼ੈਜ਼ੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਿ਼ੈਨੇਂ ਸੀਜ਼” ਵਲਖੋੋ)

mailto:HSRTO@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca.
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ਨੋਟਸ

ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
www.SeniorsBC.ca 'ਤ ੇਜਾਓ

ਵਸਹਤਮੰਦ ਬ਼ੁਢਾਪ ੇਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ,
www.HealthLinkBC.ca 'ਤ ੇਜਾਓ

ਜਾਂ ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ

http://www.SeniorsBC.ca
http://www.HealthLinkBC.ca
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ਗੈਟਿੰਗ ਅਰਾਉਂਡ  
(ਇਧਰ ਉਧਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ)

ਗੈਸਟੰਗ ਅਰਾਉਂਡ (ਇਧਰ ਉਧਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ)

੍ਿਰੁਗਾਂ ਨੰੂ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਰਸਹਣ ਸਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ੍ਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਇਹ ਭਾਗ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਈ ਵਕਸਮ ਦ ੇਿਰਿਾਂਸਪੋਰਿਸ਼ੇਨ ਪਰਿਗੋਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੇਾਿਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਵਕਰਾਇਆਂ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਫ਼ੈਵਰਜ਼ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਭਾੜੇ ਿਰਗੀਆਂ 
ਆਿਾਜਾਈ ਸਿੇਾਿਾਂ 'ਤੇ ਛੋਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬੀਸੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਪਰਿਗੋਰਾਮ ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇ60 ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 65,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹ਼ੈ।
ਜ ੇਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਲਈ ਡਰਾਈਿ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਬਹ਼ੁਤ 
ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਿਲੰਿੀਅਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ, 
ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਹੈਂਡੀਡਾਰਿ 
(HandyDART) ਅਤੇ ਿ਼ੈਕਸੀ ਸੇਿਰ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਿਰਗੀਆ ਂਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਿੀ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਮੋਿਰ-ਿਾਹਨਾਂ ਦ ੇਬੀਵਮਆਂ ਲਈ ਘੱਿ ਰੇਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈਿਰ 
ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾ ਕਰ ਚ਼ੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ (veterans) ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨੰੂ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਵਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਪੋਰਿ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਸਮ ਦ ੇ
ਅੱਪਡੇਿਾਂ ਲਈ, ਡਰਾਈਿਬੀਸੀ (DriveBC) ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਹਾਲਤਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ  
ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦ ੇਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰ ੇਹਰੇਕ ਵਮੰਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ।
ਇਸ ਿੇਲੇ ਹਰ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕ਼ੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦ ੇਵਰਕਾਰਡ ਦ ੇ
ਨਾਲ, ਇਸ ਿੇਲੇ ਪਵਹਲਾਂ ਕਦ ੇਨਾਲੋਂ ਿੱਧ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਸੜਕ 'ਤ ੇਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਇਸ 
ਬਾਰ ੇਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਭਾਗ 
ਡਰਾਈਿਰ ਦੀ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਵਫੱਿਨੈੱਸ ਅਤੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦ ੇਹ਼ੁਨਰਾਂ 
ਦਾ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲਾਈਨ ਿੂਲਵਕੱਿ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।

ਡਰਾਈਸਵੰਗ ਸੰ੍ੰਧੀ ਸਵਕਲਪ

ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਸੀਨੀਅਰਿ ਸਕਰਾਇਆ ਂਸਵੱਿ ਛੋਟਾਂ

ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਬਜ਼਼ੁਰਗ (65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਿਾਲੇ) ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ 
ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਪਰਿਣਾਲੀਆਂ 'ਤ ੇਛੋਿ ਸਵਹਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਵਿਸਵਤਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆ ਂਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ

ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਰੀਜਨ

ਿਰਾਂਸਵਲੰਕ (TransLink)
ਫ਼ੋਨ: 604 953-3333
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.new.translink.ca

ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਰੀਜਨ

ਬੀਸੀ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ
ਫ਼ੋਨ: 250 382-6161
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bctransit.com/victoria

https://new.translink.ca/
http://www.bctransit.com/victoria
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ਸ੍੍ਰਸਟਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਸਵੱਿ ੍ਾਕੀ ਸਾਰੀਆ ਂਥਾਵਾਂ ਲਈ

ਬੀਸੀ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਪਰਿਣਾਲੀ ਲੱਭੋ।
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bctransit.com

੍ੱਸ ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਬੀਸੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਘੱਿ-ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 
ਵਕਫਾਇਤੀ ਆਿਾਜਾਈ (ਿਰਿਾਂਸਪੋਰਿੇਸ਼ਨ) ਸੇਿਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਯੋਗ ਲੋਕ ਘੱਿ ਲਾਗਤ 'ਤ ੇਇੱਕ 
ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਸ ਪਾਸ ਸਕਾਈਿਰਿੇਨ (SkyTrain) ਅਤੇ ਸੀਬੱਸ (SeaBus) 
ਸਮੇਤ, ਬੀਸੀ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਅਤੇ ਿਰਾਂਸਵਲੰਕ (TransLink) 'ਤ ੇਿਾਧੂ ਖਰਚ ਕੀਤ ੇਬਗ਼ੈਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਬੱਸ ਪਾਸ ਹੈਂਡੀਡਾਰਿ (HandyDART) ਜਾਂ ਿ਼ੈਸਿ ਕੋਸਿ ਐਕਸਪਰਿ਼ੈਸ 
'ਤ ੇਿ਼ੈਧ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ।

ਯੋਗਤਾ

ਬੀਸੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਾਸਤੇ, ਵਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਵਤਆ ਂਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ 
ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ਼ੈ:ੇ

• ਫ਼ੈਡਰਲ ਗਰੰਿੀਸ਼਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਅਨ਼ੁਪੂਰਕ (GIS), ਫ਼ੈਡਰਲ ਭੱਤਾ (ਓਲਡ ਏਜ 
ਵਸਵਕਓਵਰਿੀ), ਫ਼ੈਡਰਲ ਵਿਿਾਵਹਕ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਜੀਿਤ ਲਈ ਭੱਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਾ;

• 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਿਾਉਣ 
ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਮਲਣ ਿਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ  
ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਾ;

• 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇਪਰਿਾਂਤ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਾ;

• 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਅਤੇ GIS ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗ,ੇ ਪਰ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਦੀਆ ਂ10-ਸਾਲਾ 
ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹੋਣਾ;

• 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਹੋਣਾ, ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦ ੇਵਰਜ਼ਰਿ 'ਤ ੇਰਵਹ ਰਹ ੇਹੋਣਾ 
ਅਤੇ ਬੈਂਡ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋਣਾ; ਜਾਂ

• 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦ ੇਵਰਜ਼ਰਿ 'ਤ ੇਰਵਹ ਰਹ ੇ
ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਡ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋਣਾ।

ਅਪਾਹਜਤਾ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਜ ੋਵਰਜ਼ਰਿ 'ਤ ੇਰਵਹੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ
ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇਬੈਂਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ।

• ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਨਾਮ
• ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (SIN)
• ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
• ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
• ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹ਼ੈ

http://www.bctransit.com
https://www.translink.ca/About-Us/Corporate-Overview/Operating-Companies/WCE.aspx
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੍ੀਸੀ ੍ੱਸ ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ:
PO Box 9985 STN PROV GOVT
Victoria BC V8W 9R6

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 866-0800; ਵਫਰ ਉਤਪਰਿੇਰਕਾਂ (prompts) 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

ਈਮੇਲ: SDSIBUSPA@gov.bc.ca

ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਤਾ ਬਦਲਦਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ
ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਵਮਲੇ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਬੱਸ ਪਾਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ” ਵਲਖੋੋ)

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਟਰੈਵਲ ਟ੍ਰੇਸਨੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ੍ੀਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ

ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਿਰ਼ੈਿਲ ਿਰਿਵੇਨੰਗ ਪਰਿਗੋਰਾਮ ਇੱਕ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਸਿੇਾ ਹ਼ੈ ਜੋ ਅਵਜਹੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਜੋ ਵਨਯਵਮਤ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਸਿੇਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਸੱਵਖਅਕਾਂ ਨੰੂ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਪਰਿਣਾਲੀ ਬਾਰ ੇਗਵਹਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵਗਆਨ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣੂ 
ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਮੋਵਬਵਲਿੀ ਏਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆ ਂਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 
ਵਕਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਦੇਖਭਾਲ-ਪਰਿਦਾਤਾ ਜਾਂ 
ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਦ ੇਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗ ੇਅਤੇ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਪਰਿਣਾਲੀ ਨੰੂ ਿਰਤਣ ਿੇਲੇ ਤਸੱਲੀ 
ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ।

ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 384-7723
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bctransit.com

ਪਹੁੰ ਿਯੋਗ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ

ਿਰਾਂਸਵਲੰਕ (TransLink) ਿੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ ਵਕ ਅਯੋਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਪਰਿਿਾਸੀ ਲੋਕ ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ 
ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਸ਼ੁਖਾਿੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸਪੂਰਣ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 953-3680
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.translink.ca/en/Rider-Guide/Accessible-Transit.aspx

ਹੈਂਡੀਡਾਰਟ (HandyDART) ਸਰਸਵਸ

ਹੈਂਡੀਡਾਰਿ (HandyDART) ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਬੌਵਧਕ ਅਯੋਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆ ਂਲਈ ਇੱਕ 
ਦਰਿਾਜ਼ ੇਤੋਂ ਦੂਸਰ ੇਦਰਿਾਜ਼ ੇਤੱਕ, ਸਾਂਝੀ ਸਿਾਰੀ ਸੇਿਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਰਿਾਇਤੀ ਜਨਤਕ 
ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਸੇਿਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦ ੇਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੀਸੀ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ: ਬੀਸੀ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਿ਼ੱੈਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਹੈਂਡੀਡਾਰਿ (HandyDART) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ 
ਲਈ, ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਖੋਜ,ੋ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ ੇ'ਤੇ ਇਸਨੰੂ ਲੱਭ,ੋ ਵਫਰ “ਰਾਈਡਰ ਇੰਨਫ”ੋ 'ਤੇ ਕਵਲੱਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 727-7811 (ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 5 ਿਜ ੇਤੱਕ, 
ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ)

mailto:SDSIBUSPA@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
http://www.sdsi.gov.bc.ca/programs/bus-pass.html
http://www.translink.ca/en/Rider-Guide/Accessible-Transit.aspx
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ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ (ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ): 250 385-2551
(ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਿਜ ੇਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁੱਕਰਿਾਰ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bctransit.com/victoria/riderinfo/handydart

ਿਰਾਂਸਵਲੰਕ: ਮ਼ੈਿਰੋ ਿ਼ੈਨਕਿੂਰ ਵਿੱਚ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਿਰਾਂਸਵਲੰਕ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਿਰਾਂਸਵਲੰਕ ਦੀ ਿ਼ੱੈਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 575-6600
(ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁੱਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜ ੇਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੰੂ ਸਿੇਰੇ  

8 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜ ੇਤੱਕ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.translink.ca/en/Rider-Guide/Accessible-Transit/

HandyDART.aspx

ਹੈਂਡੀਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਟਰਾਂਸਸਲੰਕ)

ਸਰਆਇਤੀ ਸਕਰਾਏ ਅਤ ੇਸਹਾਇਕ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ

ਹੈਂਡੀਕਾਰਡ ਬੱਸ, ਸਕਾਈਿਰਿੇਨ (SkyTrain), ਸੀਬੱਸ (SeaBus), ਅਤੇ ਿ਼ੈਸਿ ਕੋਸਿ ਐਕਸਪਰਿ਼ੈਸ 'ਤ ੇ
ਵਰਆਇਤੀ ਵਕਰਾਏ ਦੀਆ ਂਕੀਮਤਾਂ 'ਤ ੇਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਦੰਦਾ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 953-3333
(ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁੱਕਰਿਾਰ, ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿਜ ੇਤੱਕ ਅਤੇ 
ਸ਼ਨੀਿਾਰ ਨੰੂ ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜ ੇਤੱਕ)

ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਬੀਸੀ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ: ਜਦੋਂ ਹੈਂਡੀਡਾਰਿ (HandyDART) ਤ਼ੁਹਾਡੀਆ ਂਯਾਤਰਾ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਿਾਰ ਦੀਆ ਂਯਾਤਰਾਿਾਂ ਲਈ ਿ਼ੈਕਸੀ ਸੇਿਰ 
ਿਾਊਚਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿ਼ੈਕਸੀ ਸੇਿਰ ਿਾਊਚਰ ਵਸਰਫ਼ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਰਵਜਸਿਰ ਕੀਤ ੇਹੈਂਡੀਡਾਰਿ ਰਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਿ਼ੈਕਸੀ 'ਤੇ ਸਿਾਰੀ 
ਕਰਨ ਦ ੇਖਰਚ ੇ'ਤ ੇ50 ਪਰਿਤੀਸ਼ਤ ਸਬਵਸਡੀ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਪਾਸ (HandyPASS) ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ।

ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 995-5618
ਈਮੇਲ: taxi_saver@bctransit.com

ਟਰਾਂਸਸਲੰਕ (ਵਸਰਫ਼ ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ)
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 778 452-2860

ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ ਜਾਂ ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਆਪਰੇਿਰ 
ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bctransit.com

http://www.bctransit.com/victoria/riderinfo/handydart
http://www.translink.ca/en/Rider-Guide/Accessible-Transit/HandyDART.aspx
http://www.translink.ca/en/Rider-Guide/Accessible-Transit/HandyDART.aspx
mailto:taxi_saver@bctransit.com
http://www.bctransit.com/
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ਟੈਕਸੀ ਸ੍ੱਲ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ

ਿ਼ੈਕਸੀ ਵਬੱਲ ਆਫ਼ ਰਾਈਿਸ, ਿ਼ੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆ,ਂ ਦੋਿਾਂ ਦੀਆ ਂਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ 
ਿਾਲੇ ਵਸਧਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਬਆਨ ਹ਼ੈ। ਿ਼ੈਕਸੀ ਵਬੱਲ ਆਫ਼ ਰਾਈਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ ਵਿੱਚ 
ਿ਼ੈਕਸੀ ਸੇਿਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ। ਿ਼ੈਕਸੀ ਯਾਤਰੀਆ ਂਕੋਲ ਇਹ ਅਵਧਕਾਰ ਹਨ:

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਆਨ-ਵਡਊਿੀ ਿ਼ੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਦ਼ੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਦੱਸੀ 
ਗਈ ਮੰਵਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਣਾ;

• ਨਕਦੀ, ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼਼ੁਦਾ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਿ਼ੈਕਸੀ ਸੇਿਰ ਿਾਊਚਰ ਰਾਹੀਂ ਘੋਸ਼ਤ ਰੇਿ ਦਾ 
ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ;

• ਇੱਕ ਵਸ਼ਸ਼ਿ ਡਰਾਈਿਰ ਜ,ੋ ਜੇਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ;
• ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕ਼ੁੱਤ ੇਜਾਂ ਪੋਰਿੇਬਲ ਮੋਵਬਵਲਿੀ ਏਡ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ;
• ਇੱਕ ਿ਼ੈਕਸੀ ਜ ੋਸਾਫ਼, ਧੂੰਆ ਂਰਵਹਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਿ;ੇ
• ਰੂਿ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਕਫਾਇਤੀ ਰੂਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ;
• ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤ,ੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ; ਅਤੇ
• ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸਵਤਰਿਤ ਰਸੀਦ।

ਇਹਨਾਂ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਿ਼ੈਬਸਾਈਿ ਤੋਂ ਪਰਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ: 
www.taxirights.gov.bc.ca

ਫੈਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦ ੇਸਕਰਾਏ

੍ੀਸੀ ਫੈਸਰਿ

ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇ65+ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗ ਛ਼ੁੱਿੀਆ ਂਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਲ਼ੈ ਕੇ ਸ਼਼ੁੱਕਰਿਾਰ 
ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀਆਂ (11 ਨਿੰਬਰ ਨੰੂ ਵਰਮੈਂਬਰੈਂਸ ਵਦਿਸ ਸਮੇਤ) ਬੀਸੀ ਫ਼ੈਵਰਜ਼ ਦ ੇਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰੂਿਾਂ 
'ਤ ੇਮ਼ੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਵਸਰਫ਼ ਯਾਤਰੀ ਵਕਰਾਇਆ ਂ'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ।
ਨੋਿ: ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਵਕਰਾਇਆ ਉੱਤਰੀ ਰੂਿਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ, ਵਜੱਥ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਿਾਂ 'ਤ ੇਯਾਤਰੀ 
ਵਕਰਾਇਆ ਂ'ਤ ੇਇੱਕ-ਵਤਹਾਈ ਦੀ ਛੋਿ ਵਮਲਦੀ ਹ਼ੈ।
ਗਾਹਕ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਰਾਖਿੇਂ (reservations) ਫ਼ੋਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 BC FERRY
(1 888 223-3779)

ਫ਼ੋਨ (ਰੌਜਰਜ਼ (Rogers) ਜਾਂ ਿ਼ੈਲਸ (TELUS) ਮੋਵਬਲਿੀ ਨੈੱਿਿਰਕਾਂ 'ਤ ੇਸ਼ੈੱਲ ਫ਼ੋਨ): 
*BCF (*223)

ਫ਼ੋਨ (ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ): 1 800 223-3779

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਬੀਸੀ ਫ਼ੈਵਰਜ਼ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਬੀਸੀ ਫ਼ੈਵਰਜ਼ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ:
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcferries.com

http://www.taxirights.gov.bc.ca/
http://www.bcferries.com/
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ਇੰਨਲੈਂਡ ਫੈਰੀਿ

ਿਰਿਾਂਸਪੋਰਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਿਰਿਕਚਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਤਵਹਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਇੰਨਲੈਂਡ ਫ਼ੈਰੀਜ਼ 'ਤ ੇਯਾਤਰਾ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆ,ਂ 
ਦੋਿੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੂਿ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਿਾਂ ਲਈ 
ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਇੰਨਲੈਂਡ ਫੇਰੀਜ਼” ਵਲਖੋੋ)

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਿਾਂਸਪੋਰਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਿਰਿਕਚਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਰੀਨ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡਰਾਈਿਬੀਸੀ 
(DriveBC) ਰਾਹੀਂ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 778 974-5387
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.drivebc.ca

http://www.gov.bc.ca
http://www.drivebc.ca/
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੍ਿਰੁਗ ਡਰਾਈਵਰ

੍ਿਰੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹਨ ੍ੀਮੇ ਸੰ੍ੰਧੀ ੍ਿਤਾਂ

1 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਿੀ, 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਿੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗ, 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦ ੇ
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਮ਼ੁੱਢਲੀ ਬੀਮਾ ਬਚਤ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਮ਼ੁੱਢਲਾ ਬੀਮਾ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ 
ਿਾਲੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਿਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਆਿਾਜਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਡਲੀਿਰੀ 
ਲਈ ਇੱਕ ਕ਼ੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛ ੇਵਦਨਾਂ ਲਈ ਿਰਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ।
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ,ੋ ਅਯੋਗਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਵਫਊਲ ਿ਼ੈਕਸ ਰੀਫੰਡ 
ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦ ੇਤਵਹਤ ਵਫਊਲ ਿ਼ੈਕਸ ਰੀਫੰਡ ਲਈ ਸਿੀਕਾਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮ਼ੁੱਢਲੇ ਆਿੋਪਲਾਨ 
ਬੀਮ ੇ'ਤ ੇ25 ਪਰਿਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਿਧੀਕ ਛੋਿ ਲਈ ਿੀ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
ਅਪਣੇ ਆਿੋਪਲਾਨ ਬਰਿੋਕਰ ਨੰੂ ਵਮਲੋ।
ਇਹਨਾਂ ਛੋਿਾਂ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ICBC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-3051
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 661-2800
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.icbc.com

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਡਸਕਾਉਂਿਸ ਐਡਂ ਸੇਵਿੰਗਜ਼” ਵਲਖੋੋ)

ਡਰਾਈਵਰਿ ਲਾਇਸੰਸ

65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ICBC ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਵਸੰਗ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਕ਼ੁਝ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਘੱਿ ਹਨ ਜਾਂ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਹਨ।
ਘੱਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ:

• ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦ ੇਨਿੀਨੀਕਰਨ
• ਅਸਲ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ

ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਛੱਡਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਵਤਆਗਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 

ਨੰੂ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
• ਰੋਡਸੇਫਿੀਬੀਸੀ (RoadSafetyBC) ਦ਼ੁਆਰਾ ਸ਼਼ੁਰ ੂਕੀਤੀਆ ਂਡਰਾਈਿਰ ਰੋਡ ਿ਼ੈਸਿ 

ਪਰੀਵਖਆਿਾਂ।
• ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ICBC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 950-1498
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 978-8300
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.icbc.com (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਵਸੰਗ” ਵਲਖੋੋ)

http://www.icbc.com
http://www.icbc.com/driver-licensing/visit-dl-office/Pages/Fees.aspx
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ਸੀਨੀਅਰ ਡਰਾਈਵਰਿ ਟੂਲਸਕੱਟ

ਕ਼ੈਨੇਡੀਅਨ ਆਿੋਮੋਬੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CAA) ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਦੀ ਿੂਲਵਕੱਿ ਇੱਕ 
ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨ ਪੋਰਿਲ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਡਰਾਈਿਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਖ਼ੁਦ ਦ ੇਡਰਾਈਵਿੰਗ 
ਹ਼ੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਬਦਲ ਰਹੀਆ ਂਯੋਗਤਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਵਸੱਖਣ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਿ ੇਤਾਂ,  
ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹ਼ੈ। ਮ਼ੈਡੀਕਲ 
ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿੀਮ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ CAA ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤ,ੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ 
ਸਾਧਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਡਰਾਈਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਵਪਆਵਰਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ:

• ਹੋਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਿ਼ੈ-ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੂਵਚਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣਾ;
• ਿਧਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਡਰਾਈਿਰਾਂ ਿੱਲੋਂ 

ਖ਼ੁਦ ਲਈ, ਆਪਣੀਆ ਂਸਿਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਿਰਤਣ ਿਾਲੇ ਦੂਸਰ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਤਪੰਨ 
ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣਾ;

• ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਈ ਿਾਸਤਵਿਕ ਹੱਲ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ; ਅਤੇ
• ਆਪਣੀਆ ਂਮੋਵਬਵਲਿੀ ਲੋੜਾਂ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਵਲਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ

ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦ ੇਵਸੱਧ ੇ(ਅਤੇ ਅਵਸੱਧੇ) ਲਾਭਾਂ ਬਾਰ ੇਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਝ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣਾ।
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.caa.ca/seniors/

ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਿ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂਸਡ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇਡਰਾਈਿਰ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਵਫੱਿਨੈਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ 
ਸ਼ੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ ਵਕ ਕੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ, ਭੌਵਤਕ ਅਤੇ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਡਰਾਈਿ ਕਰਨ ਲਈ ਵਫੱਿ ਹਨ:

• ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੰਦ ੇਹਨ;
• ਵਨਯਵਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤ,ੇ ਜ ੇਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਪਾਰਕ ਿਰਗ ਦਾ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸ ਹ਼ੈ;
• ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ, ਪ਼ੁਵਲਸ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਵਚੰਤਤ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੂਜ ੇ

ਵਿਅਕਤੀ (ਮੋਿਰ ਿਹੀਕਲ ਐਕਿ ਤਵਹਤ ਡਾਕਿਰਾਂ, ਰਵਜਸਿਰਡ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕਾਂ ਅਤੇ 
ਅੱਖਾਂ ਦ ੇਡਾਕਿਰਾਂ (optometrists) ਦੀ ਵਰਪੋਰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹ਼ੈ) ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 
ਭਰੋਸੇੇਯੋਗ ਵਰਪੋਰਿ ਪਰਿਾਪਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ; ਅਤੇ

• 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁਰ ੂਹ ੋਕੇ ਵਨਯਵਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤ,ੇ ਵਕਉਂਵਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੰੂ 
ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜਆਦਾ 
ਆਮ ਹਨ।

ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਿੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਨੰੂ ਡਰਾਈਿਰ ਦਾ ਮ਼ੈਡੀਕਲ 
ਜਾਂਚ ਵਰਪੋਰਿ (DMER) ਫ਼ਾਰਮ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਾਪਤ ਹੋਿੇਗਾ। ਫ਼ਾਰਮ ਦ ੇਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਦੱਤੀਆ ਂ
ਗਈਆ ਂਵਿਸਵਤਰਿਤ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਇੱਕ ਡਾਕਿਰ ਜਾਂ ਨਰਸ 
ਪਰਿ਼ੈਕਿੀਸ਼ਨਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮੀਵਖਆ ਲਈ ਰੋਡਸੇਫਿੀ (RoadSafety) ਬੀਸੀ 
ਕੋਲ ਭੇਵਜਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ। ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸ ਦ ੇਦਰਜ ੇਵਿੱਚ ਕੋਈ 
ਬਦਲਾਿ ਹੋਣ ਬਾਰ ੇਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਜਾਂ ਜ ੇਡਰਾਈਿ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਵਫੱਿਨੈੱਸ ਨੰੂ ਸ਼ੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ।
ਨੋਿ ਕਰ ੋਵਕ DMER ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਏਨਹੈਂਸਡ ਰੋਡ ਅਸ਼ੈਸਮੇਂਿ (ERA) ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦੀ; DMER ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹ਼ੁਤ ਘੱਿ ਪਰਿਤੀਸ਼ਤ ਨੰੂ ਹੀ ERA ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।

https://www.caa.ca/seniors/
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ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈਿਰ ਵਫੱਿਨੈਸ ਅਤੇ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰ ੇਸਧਾਰਨ ਪ਼ੁੱਛਵਗੱਛਾਂ ਲਈ, 
ਰੋਡਸੇਫਿੀਬੀਸੀ (RoadSafetyBC) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1-855-387-7747
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-7747
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਡਰਾਈਿਰ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਵਫਿਨੈਸ” ਵਲਖੋੋ)

ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਵਸੰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਈਿਰ ਿ਼ੈਸਵਿੰਗ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ICBC ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 950-1498
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 978-8300
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.icbc.com

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਵਸੰਗ ਅਤੇ ਿ਼ੈਸਵਿੰਗ” ਵਲਖੋੋ) 

ਵੈਟਰਨਿ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਟਾਂ

ਿ਼ੈਿਰਨ ਸਪ਼ੈਸ਼ਵਲਿੀ ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਿਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਿ਼ੈਿਰਨਾਂ (ਸ਼ੈਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਿਾ ਮ਼ੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾ ਕੀਤੀ ਹ਼ੈ:

• ਯ਼ੁੱਧ ਦੌਰਾਨ;
• ਯ਼ੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵਕਸੇ ਅਹ਼ੁਦ ੇ'ਤ,ੇ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਵਮਸ਼ਨ ਵਿੱਚ; ਜਾਂ
• ਕ਼ੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਵਸਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅਧੀਨ NATO ਜਾਂ UN ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, 

ਵਜਸ ਵਿੱਚ RCMP, ਸ਼ਵਹਰੀ ਪ਼ੁਵਲਸ ਜਾਂ ਕਰ਼ੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਆਫ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਦ ੇਮੈਂਬਰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਿ਼ੈਿਰਨ ਸਪ਼ੈਸ਼ਲਿੀ ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਿ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ICBC ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 
ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਵਪਰਿੰ ਿ ਕਰ ੋਜਾਂ ਆਿੋਪਲਾਨ ਬਰਿੋਕਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.icbc.com (ਖੋਜ ਵਿੱਚ “ਿ਼ੈਿਰਨਜ਼ ਪਲੇਿਸ” ਵਲਖੋੋ)

ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਿਵਕਵਰਆ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆ ਂ
ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ

ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿ਼ੈਿਰਨਜ਼ ਕਮ਼ੈਮੋਰੇਵਿਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
  ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcveterans.org
ਰੌਇਲ ਕ਼ੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਜਨ/ਬੀਸੀ ਯੂਕੌਨ ਕਮਾਂਡ
  ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.legionbcyukon.ca
ਕ਼ੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਸਕੀਵਪੰਗ ਿ਼ੈਿਰਨਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
  ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.cpva.ca

http://www.gov.bc.ca
http://www.icbc.com
http://www.icbc.com
http://www.bcveterans.org/
http://www.legionbcyukon.ca/
http://www.cpva.ca/
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DriveBC.ca
ਡਰਾਈਿਬੀਸੀ (DriveBC) ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਨੰੂ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚਲੇ ਪਰਿਮ਼ੁੱਖ ਹਾਈਿੇਆ ਂਲਈ 
ਹਾਈਿ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਰਤਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਪਡੇਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦ ੇਬੰਦ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿ਼ੈੱਬਕ਼ੈਮਜ਼, ਯੂ.ਐਸ. - 
ਬੀ.ਸੀ. ਬਾਰਡਰ 'ਤ ੇਿਰਿ਼ੈਵਫ਼ਕ ਦ ੇਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦ ੇਸਵਮਆਂ, ਇਨਲੈਂਡ ਫ਼ੈਰੀ ਦੀਆ ਂਸਮਾਂ-ਸੂਚੀਆਂ, ਬੀਸੀ 
ਫ਼ੈਵਰਜ਼ ਦੀਆ ਂਸਮਾਂ-ਸੂਚੀਆਂ, ਿਰਾਂਸਵਲੰਕ, ਬੀਸੀ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਵਲੰਕਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਿਬੀਸੀ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇ
ਿੋਲ-ਫਰਿੀ ਨੰਬਰ 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 550-4997
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.drivebc.ca

http://DriveBC.ca
http://www.drivebc.ca
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ਨੋਟਸ

ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
www.SeniorsBC.ca 'ਤ ੇਜਾਓ

ਵਸਹਤਮੰਦ ਬ਼ੁਢਾਪ ੇਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ,
www.HealthLinkBC.ca 'ਤ ੇਜਾਓ

ਜਾਂ ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ

http://www.SeniorsBC.ca
http://www.HealthLinkBC.ca
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ਸਵੱਤ

੍ਿਰੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ

ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗ ਪਵਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੀ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ ਿਧੇਰ ੇ
ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਾਖਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਵਹਲਾਂ ਕਦ ੇਨਾਲੋਂ ਿੱਧ 
ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਹਨ। ਜਦਵਕ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਚੰਗਾ ਜੀਿਨ ਵਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕ਼ੁਝ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਚ਼ੁਣੌਤੀਆਂ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ਼ੈ।
ਵਜਿੇਂ ਵਜਿੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਿੱਧਦੀ ਹ਼ੈ, ਚੰਗੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਜੀਿਨ ਦੀ 
ਗ਼ੁਣਿੱਤਾ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। ਘੱਿ-ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ ਫ਼ੈਡਰਲ ਓਲਡ ਏਜ ਵਸਵਕਓਵਰਿੀ ਅਤੇ ਗਰੰਿੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਿ ਪਰਿੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. 
ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਿ।
ਇੱਕ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਆਪਣ ੇਿੱਲੋਂ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਕਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਿੱਖ ਿੱਖ 
ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਿੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਆਮਦਨੀ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ 
ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਗ ਅਸਮਰਥਾ (incapacity) ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਕਦ ੇ
ਿੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਲਈ ਕਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ 
ਘਪਵਲਆ ਂਬਾਰ ੇਖਪਤਕਾਰ ਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ਕ ਵਸੱਵਖਆ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।
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ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਫੰਸਡੰਗ

ਓਲਡ ਏਜ ਸਸਸਕਓਸਰਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਓਲਡ ਏਜ ਵਸਵਕਓਵਰਿੀ (OAS) ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਦ ੇਕਨੰੂਨੀ ਿਸਨੀਕਾਂ 
ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਬੇਸ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਹ਼ੈ 
ਜ ੋ65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਵਰਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਵਜਹ ੇਵਿਅਕਤੀ ਵਜਹੜ ੇਵਕਸੇ ਅਵਜਹ ੇਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹ ੇਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ਼ੈ ਵਜਸ ਦਾ ਕ਼ੈਨੇਡਾ 
ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਵਜਕ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦ ੇਤਵਹਤ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 
ਜਾਂ ਦੂਸਰ ੇਦੇਸ਼ ਤੋਂ OAS ਲਾਭ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੰਜ਼ੀਊਮਰ ਪਰਾਇਸ ਇੰਡ਼ੈਕਸ ਦ਼ੁਆਰਾ ਮਾਪੇ ਜਾਣ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਵਨਰਬਾਹ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਿਾਧੇ ਨੰੂ 
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜਨਿਰੀ, ਅਪਰਿ਼ੈਲ, ਜ਼ੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ OAS ਲਾਭ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ65ਿੇਂ ਜਨਮਵਦਨ ਜਾਂ OAS ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਘੱਿ ੋਘੱਿ ਛ ੇਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ਼ੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਇੱਕ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ (proactive) ਭਰਤੀ ਪੱਤਰ ਪਰਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹ਼ੈ। ਜ਼ੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ, ਕੋਈ 
ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਬਦਲੇ, ਆਪਣ ੇਯੋਗ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ OAS ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਨੰੂ 60 ਮਹੀਵਨਆ ਂਤੱਕ ਲਈ ਿਾਲ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। OAS 
ਅਤੇ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹ ੋਰਹ ੇਿੱਖ ਿੱਖ ਬਦਲਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਰਵਿਸ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ,ੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਫ਼ੋਨ (ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 277-9914
ਫ਼ੋਨ (ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਫਰੈਂਚ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 277-9915
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 255-4786
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਓਲਡ ਏਜ ਵਸਵਕਓਵਰਿੀ” ਵਲਖੋੋ)

ਗਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ

ਗਰੰਿੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਿ (GIS) ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਰਹ ੇਯੋਗ ਘੱਿ-ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ 
ਲਈ ਓਲਡ ਏਜ ਵਸਵਕਓਵਰਿੀ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿਾਧੂ ਧਨ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 
GIS ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ 
ਵਰਿਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਪੋਰਿ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤ,ੇ ਜਾਂ ਜੀਿਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਲ-ਲਾਅ 
ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੰਯ਼ੁਕਤ ਆਮਦਨ 'ਤ ੇਆਧਾਵਰਤ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ।
GIS ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿ਼ੈਚਵਲਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਨਿੀਨੀਕਰਨ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਵਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 
ਯੋਗ ਰਵਹੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਵਰਿਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਫਾਈਲ ਕਰਦ ੇਰਵਹੰਦ ੇਹਨ। ਜੇਕਰ 
ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਵਰਿਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਜ ੇਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਫ਼ਾਰਮ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। GIS 
ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਰਵਿਸ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ,ੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਫ਼ੋਨ (ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 277-9914
ਫ਼ੋਨ (ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਫਰੈਂਚ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 277-9915
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 255-4786
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca/

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਗਰੰਿੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਿ” ਵਲਖੋੋ)

http://www.canada.ca/
http://www.canada.ca/
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ਓਲਡ ਏਜ ਸਸਸਕਓਸਰਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ੍ਿਰੁਗਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ

65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਉਹ ਬਜ਼਼ੁਰਗ, ਜ ੋਓਲਡ ਏਜ ਵਸਵਕਓਵਰਿੀ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੰਿੀਡ 
ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਿ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੀਸੀ ਇੰਪਲੌਏਮੈਂਿ ਐਡਂ ਅਵਸਸਿੈਂਸ (BCEA) ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਤੋਂ 
ਆਮਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਸੰਪਤੀਆ ਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤ ੇਆਧਾਵਰਤ ਹ਼ੈ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 866-0800; 2 ਦਬਾਓ
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਬੀ.ਸੀ. ਇਨਕਮ ਅਵਸਸਿੈਂਸ ਫਾਰ 

ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੌਿ ਵਰਸੀਵਿੰਗ OAS” ਵਲਖੋ)

ਿੱਤਾ/ਜੀਵਤ (Survivor) ਲਈ ਿੱਤਾ

ਉਹ ਬਜ਼਼ੁਰਗ, ਜ ੋਵਕ ਵਕਸੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਜੀਿਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਜ ੋਓਲਡ ਏਜ 
ਵਸਵਕਓਵਰਿੀ ਅਤੇ ਗਰੰਿੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਿ, ਦੋਿੇਂ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ਼ੈ, ਇੱਕ ਅਵਜਹ ੇਲਾਭ ਦ ੇ
ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਸਨੰੂ ਭੱਤਾ (Allowance) ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੱਤਾ 60 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਿਾਲੇ ਘੱਿ-ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਿਾਧੂ ਪ਼ੈਸ ੇਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮ 
ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਜੀਿਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੰਯ਼ੁਕਤ ਆਮਦਨ  
'ਤ ੇਆਧਾਵਰਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।
ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਜੱਥ ੇ60 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਘੱਿ-ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਦਾ ਜੀਿਨ 
ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ (ਜਾਂ ਮਰ ਚ਼ੁੱਕਾ ਹ਼ੈ), ਤਾਂ ਜੀਿਤ ਵਿਅਕਤੀ (Survivor) 
65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚਣ ਤੱਕ ਜੀਿਤ (Survivor) ਲਈ ਭੱਤਾ ਨਾਮਕ ਲਾਭ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਰਵਿਸ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਦੇਖੋ।
ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਜੀਿਤ (Survivor) ਲਈ ਭੱਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ। ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਿ਼ੈਚਵਲਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਨਿੀਨੀਕਰਨ ਹ ੋਜਾਿੇਗਾ, ਜ ੇਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ 
ਰਵਹੰਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਵਰਿਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।
ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਆਪਣੀ ਵਰਿਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦ,ੇ ਜਾਂ ਜ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ 
ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਫ਼ਾਰਮ ਪਰਿਾਪਤ ਹੋਿੇਗਾ। ਵਕਉਂਵਕ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ 
ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ, ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ  
ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ਾਰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਕ ੇਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਵਰਿਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ।
ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਜੀਿਤ (Survivor) ਲਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਰਵਿਸ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ,ੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਫ਼ੋਨ (ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 277-9914
ਫ਼ੋਨ (ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਫਰੈਂਚ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 277-9915
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 255-4786
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਲਾਓਐਸਂ ਫਾਰ ਪੀਪਲ ਏਜੇਡ 60-64” ਵਲਖੋੋ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਲਾਓਐਸਂ ਫਾਰ ਦ ਸਰਿਾਈਿਰ” ਵਲਖੋੋ)

http://www.gov.bc.ca
http://www.canada.ca
http://www.canada.ca
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ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CPP) ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜ ੇਲਾਭ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭ਼ੁਗਤਾਨਸ਼਼ੁਦਾ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ 
ਪਾਇਆ ਹ਼ੈ। CPP ਲਾਭ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਰਾਹੀਂ ਕੀਤ ੇਗਏ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਤ਼ੁਸੀਂ ਉਸ ਿੇਲੇ ਕੀਤ ੇਸੀ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ। ਹਰੇਕ ਜਨਿਰੀ ਵਿੱਚ 
CPP ਨੰੂ ਮਵਹੰਗਾਈ ਲਈ ਵਨਰਬਾਹ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਿਾਧੇ ਦ ੇਵਹਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਿਸਵਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹ਼ੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ CPP ਲਾਭ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ - ਵਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਲਾਭ 
ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਕਸੇ ਲਈ ਿੀ ਆਪਣ ੇਆਪ ਸ਼਼ੁਰ ੂਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦ,ੇ ਜੋ 65 ਸਾਲਾਂ ਦ ੇਹੋਣ 'ਤ ੇ
CPP ਅਯੋਗਤਾ ਲਾਭਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਸੀ। ਜਦੋਂ ਿੀ ਵਬਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ CPP ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਸ਼਼ੁਰ ੂਕਰਨਾ 
ਚਾਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਿ ੋਘੱਿ ਛ ੇਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ CPP ਵਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਲਾਭਾਂ ਦ ੇਜਲਦੀ (ਉਮਰ 60-64) ਸ਼਼ੁਰ ੂਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਵਦੰਦਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਿ ਕੀਤੀ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਿਧੀ ਹੋਈ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 
ਜੇਕਰ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤ ੇਆਪਣੀ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਦ ੇਚਾਲੂ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ 
ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਿਾਧੇ ਜਾਂ ਕਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹ ਲੋਕ, ਜ ੋਵਕਸੇ ਅਵਜਹ ੇਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹ ੇਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ਼ੈ ਵਜਸ ਦਾ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਸਮਾਵਜਕ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹ਼ੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹ ੇਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਿਤ 
ਜੀਿਨਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਵਕਸੇ ਅਵਜਹ ੇਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਹਾ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ਼ੈ 
ਵਜਸ ਦਾ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਵਜਕ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਦੂਜ ੇ
ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦ ੇਸਾਲਾਂ ਲਈ CPP ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹ਼ੈ, CPP 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਿੇਿ ਨੰੂ ਇੱਕ-ਿਾਰ ਦ ੇਇਕਮ਼ੁਸ਼ਤ ਮੌਤ ਲਾਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਿੀ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਿਨਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਇੱਕ 
ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਜੀਿਤ (survivor) ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਤੱਕ ਦ ੇਵਨਰਭਰ ਬੱਚ ੇਿੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ (18 ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਦ ੇਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 
ਦ ੇਬੱਚ ੇਪੂਰੇ-ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦ ੇਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ)।
2019 ਵਿੱਚ ਸ਼਼ੁਰ ੂਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CPP) ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹ਼ੈ ਵਕ ਲੋਕ ਉੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦ ੇਬਦਲੇ ਉੱਚ ਲਾਭ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। CPP ਦਾ ਿਾਧਾ 
ਵਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜ ੋ2019 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ CPP ਵਿੱਚ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹ ੇਹਨ।
CPP ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਰਵਿਸ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 277-9914
ਫ਼ੋਨ (ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਫਰੈਂਚ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 277-9915
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 255-4786
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਪ਼ੈਨਸਨ ਪਲਾਨ” ਵਲਖੋ)

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਗਾਇਡ ਦ ੇਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਿਰਵਕੰਗ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਤਵਹਤ CPP ਪਰਿਾਪਤ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਦੇਖੋ।

http://www.canada.ca/
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ਵੈਟਰਨਿ ਅਫੇਅਰਿ ਕੈਨੇਡਾ

ਿ਼ੈਿਰਨਜ਼ ਅਫਅੇਰਜ਼ ਕ਼ੈਨੇਡਾ (VAC) ਯਗੋ ਿ਼ੈਿਰਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ 
ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ, ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ੁਵਿਧਾਿਾਂ ਦੋਿਾਂ ਵਿੱਚ, ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਲਾਭ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਯਗੋਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਭ, ਿ਼ੈਿਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰਾਹਤ ਦੇਖਭਾਲ, ਦਰਦਨਾਸ਼ਕ ਦੇਖਭਾਲ, ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ 
ਉਪਕਰਣ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਸ਼ੇ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਿ਼ੈਿਰਨਾਂ ਲਈ ਗਰਿਵਹ ਅਨ਼ੁਕਲੂਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ। VAC ਿ਼ੈਿਰਨਾਂ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ 
ਪਰਿਾਂਤ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਿਧੇਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿ਼ੈਿਰਨਜ਼ ਅਫਅੇਰਜ਼ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿ਼ੱੈਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 522-2122
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.veterans.gc.ca/eng/services

ਸੀਨੀਅਰਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟ

ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਿ, ਘੱਿ-ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇਿਾਰ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਹ਼ੈ 
ਜ ੋਫ਼ੈਡਰਲ ਓਲਡ ਏਜ ਵਸਵਕਓਵਰਿੀ ਅਤੇ ਗਰੰਿੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਿ ਜਾਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਭੱਤੇ ਪਰਿਾਪਤ 
ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਰਿਾਂਤ ਦ਼ੁਆਰਾ ਗਰੰਿੀ ਕੀਤ ੇਗਏ 
ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਿਦਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲੀਮੈਂਿ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਸ ਦਾ 
ਸਿ਼ੈਚਾਵਲਤ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਯੋਗ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ – ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦੀ।
ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਿ ਕਾਲ ਸੈਂਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 866-0800; 2 ਦਬਾਓ
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਿ ਪਰਿੋਗਰਾਮ” ਵਲਖੋੋ)

ਰਸਜਸਟਰਡ ਸਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਸਵੰਗਿ ਪਲੈਨਿ

ਇੱਕ ਰਵਜਸਿਰਡ ਵਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਪਲਾਨ (RRSP) ਉਹ ਬਚਤ ਪਲਾਨ ਹ਼ੈ ਜ ੋਉਸ ਸਵਥਤੀ 
ਵਿੱਚ ਤ਼ੁਰੰਤ ਕਰ ਲਾਭ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਜ਼ਆਦਾ 
ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਕਰ ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਦ ੇਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਿਾਲ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਆਮ ਤੌਰ  
'ਤ ੇਘੱਿ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।
RRSP ਇੱਕ ਵਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਬਚਤ ਪਲਾਨ ਹ਼ੈ ਵਜੱਥ ੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਭ਼ੁਗਤਾਨਯੋਗ ਕਰ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਲਈ 
ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਿ਼ੈਕਸ ਵਰਿਰਨ 'ਤ ੇਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕੱਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਕੋਲ ਆਪਣੀ 
RRSP ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ 
ਉਹ 71 ਸਾਲ ਦ ੇਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ।
RRSPਆ ਂਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਗਾਇਡ ਦੇਖ ੋਜਾਂ CRA ਦੀ 
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ:

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਰਵਜਸਿਰਡ ਵਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਪਲ਼ੈਨਜ਼” ਵਲਖੋੋ)

http://www.veterans.gc.ca/eng/services
http://www.gov.bc.ca
http://www.canada.ca
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ਵਰਸਕੰਗ ਸੀਨੀਅਰਿ

ਏਮਪਲੌਏਮੈਂਟ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ੍ੈਨੇਸਫਟਸ

ਉਹ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਜ ੋ65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦ ੇਹਨ, 
ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਿਾਂਗ ਏਮਪਲੌਏਮੈਂਿ ਇੰਸੋਰੈਂਸ (EI) ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ। 
ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ਼ੈ।
ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ੋਸਮੇਂ 'ਤ ੇਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਅਤੇ EI ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ ੇਕੋਈ ਕੰਮ 'ਤ ੇਿਾਪਸ 
ਆਉਂਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਦਾਅਿਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਬੀਮਾ 
ਕਰਨ ਯੋਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘੰਿ ੇਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇEI ਲਾਭਾਂ 
ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਿੇਗਾ। ਏਮਪਲੌਏਮੈਂਿ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਦੱਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ:

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਪਲਾਈ ਏਮਪਲੌਏਮੈਂਿ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬ਼ੈਨੇਵਫਿਸ” ਵਲਖੋੋ)

ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਰਵਿਸ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 206-7218

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਿ਼ੈ-ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹ,ੋ ਅਤੇ EI ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਜਸਿਰਡ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ 
EI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿ਼ੈ-ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕ਼ੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ EI ਬਾਰ ੇ
ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਰਵਿਸ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਪਲਾਈ EI ਸ਼ੈਲਫ -ਏਮਪਲੌਇਡ” ਵਲਖੋ)

EI ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮਪ਼ੈਸ਼ਨੇਿ (ਦਇਆਿਾਨ) ਕੇਅਰ ਲਾਭ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਵਜੰਨਾਂ 
ਲਈ ਮੌਤ ਦ ੇਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਦ ੇਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ 
ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮ਼ੁਹਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ਼ੈ। ਕੌਣ ਯੋਗ 
ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕਿੇਂ ਦੇਣੀ ਹ਼ੈ ਸਮੇਤ, ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਦੀ 
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਕੇਅਰਵਗਵਿੰਗ ਬੇਨੀਵਫਿਸ ਐਡਂ ਲੀਿ” ਵਲਖੋੋ)

EI ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵਬਮਾਰੀ ਦ ੇ(ਵਸਕਨੇਸ) ਲਾਭ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਜੋ ਵਬਮਾਰੀ, ਸੱਿ, ਜਾਂ 
ਕ਼ੁਆਰੰਿੀਨ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਕੌਣ ਯੋਗ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਕਿੇਂ ਦੇਣੀ ਹ਼ੈ ਸਮੇਤ, 
ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “EI ਵਸਕਨੇਸ ਬ਼ੈਨੇਵਫਿਸ” ਵਲਖੋੋ)

http://www.canada.ca
http://www.canada.ca
http://www.canada.ca
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CPP ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤ ੇਲਾਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਰੁਿਗਾਰੀ ੍ਿਰੁਗ

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ ੋਕ਼ੈਨੇਡਾ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (CPP) ਵਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ 
ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਿ ਹ਼ੈ, CPP ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲ਼ੈਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। CPP ਯੋਗਦਾਨ ਵਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇਲਾਭਾਂ (PRB) ਵਿੱਚ ਜਾਣਗ,ੇ 
ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਆਮਦਨ ਿੱਧ ਜਾਿੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਹਨ ਜ ੇਉਹ:

• 60 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਹਨ
• ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਅਤੇ CPP ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹ ੇਹਨ
• CPP ਜਾਂ ਕੂਬ਼ੈਕ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (QPP) ਤੋਂ ਵਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ 

ਰਹ ੇਹਨ।
• ਇਸ ਲਾਭ ਨੰੂ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਿਾਂ ਿੱਲੋਂ 

CPP ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ਼ੈ। ਸਿ਼ੈ-ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ CPP 
ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰ਼ੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਦੋਿਾਂ ਦਾ ਵਹੱਸਾ, ਖ਼ੁਦ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ਼ੈ।

65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹ ੇCPP ਵਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਪਰਿਾਪਤਕਰਤਾਿਾਂ ਲਈ 
CPP ਯੋਗਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁਰ ੂਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਵਿਅਕਤੀ CPP ਵਿੱਚ 
ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚੋਣ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹ਼ੈ, ਜਾਂ CPP ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਗਾਇਡ 
ਦੇਖ,ੋ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਰ਼ੈਿੀਵਨਊ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ,ੋ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 959-8281
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “CPP ਪੋਸਿ-ਵਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਬ਼ੈਨੇਵਫਿ” ਵਲਖੋੋ) 

ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਸਡਟਸ
ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਜ ੋਵਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਉਦੋਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਅਤੇ ਬ਼ੈਨੇਵਫਿ ਵਰਿਰਨ ਵਤਆਰ 
ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਏਜ ਅਮਾਉਂਟ (ਉਮਰ ਸ੍ੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ)
ਬ਼ੁਵਨਆਦੀ ਵਨੱਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਦ ੇਹੋਏ ੇਹਨ (ਜਾਂ ਉਸ 
ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਹਨ), ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ ੋਯੋਗ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ 
ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨਯੋਗ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਿਾਪਸੀਯੋਗ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ 
ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਦਾਅਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈੱਿ 
ਆਮਦਨ 'ਤ ੇਆਧਾਵਰਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ੀ

ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਆਮਦਨ, ਵਰਿਾਇਰਮੈਂਿ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ (superannuation) ਜਾਂ ਿਾਰਵਸ਼ਕ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਿਾਪਤ 
ਕਰ ਰਹ ੇਵਿਅਕਤੀ, ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਕ਼ੁੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਿਾਪਸੀਯੋਗ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿਾਂ ਨੰੂ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਫ਼ੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਲਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।

http://www.canada.ca
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ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆ ਂਰਾਸ਼ੀਆਂ

ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਜੀਿਨਸਾਥੀ ਨੰੂ ਲਾਭ ਦੀਆ ਂਉਹ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਿਰਿਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਵਜਸ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਵਸਫ਼ਰ ਤੱਕ 
ਘਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਜੀਿਨਸਾਥੀ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ 
ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਿਰਿਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਵੰਡਣਾ

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ ੋਯੋਗਤਾ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇ
ਜੀਿਨਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਿੰਡਣ ਦ ੇਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਿੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਆਮਦਨ ਿੰਡਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਨੰੂ 
ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਜੀਿਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਿਰਿਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਆਮਦਨ ਿੰਡਣ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਗਾਇਡ 
ਦੇਖ,ੋ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਰ਼ੈਿੀਵਨਊ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ canda.ca 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 959-8281
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ ਸਪਵਲਵਿੰਗ” ਵਲਖੋੋ)

ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ

ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਮ਼ੈਡੀਕਲ ਖਰਵਚਆ ਂਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਨਰਵਸੰਗ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ-
ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਖਰਵਚਆ ਂਲਈ ਿੀ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਗਾਇਡ ਦੇਖ,ੋ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਰ਼ੈਿੀਵਨਊ ਏਜੰਸੀ 
ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 959-8281
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ” ਵਲਖੋੋ)

ਸਡਸਅਸ੍ਸਲਟੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਸਡਟ

ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 
ਵਡਸਅਵਬਵਲਿੀ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਯੋਗਤਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਫ਼ਾਰਮ 
T2201, ਵਡਸਅਵਬਵਲਿੀ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਸਰਿੀਫੀਕੇਿ ਨੰੂ ਭਰ ੋਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਤੋਂ 
ਪਰਿਮਾਵਣਤ ਕਰਿਾਓ। ਪੂਰਾ ਹ ੋਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਮਾਵਣਤ ਅਸਲ ਫ਼ਾਰਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿ਼ੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਨੰੂ ਭੇਜੋ।
ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਗਾਇਡ ਦੇਖ,ੋ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਰ਼ੈਿੀਵਨਊ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ੋ
ਜਾਂ canda.ca 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 959-8281
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਡਸਅਵਬਵਲਿੀ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ” ਵਲਖੋੋ)

http://canda.ca
http://www.canada.ca
http://www.canada.ca
http://canada.ca
http://www.canada.ca
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ਗੁਡਿ ਐਡਂ ਸਰਸਵਸਸਿ ਟੈਕਸ (GST) ਕ੍ਰੈਸਡਟ

GST ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਇੱਕ ਿ਼ੈਕਸ-ਰਵਹਤ ਵਤਮਾਹੀ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਹ਼ੈ ਜ ੋਘੱਿ ਅਤੇ ਦਰਵਮਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ GST ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ (ਔਫਸ਼ੈੱਿ ਕਰਨ) ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।
GST ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਵਰਿਰਨ ਹਰ 
ਸਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਿੀ ਜ ੇਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਿੀ ਆਮਦਨੀ ਪਰਿਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀ 
ਹੋਿੇ। ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਰ਼ੈਿੀਵਨਊ ਏਜੰਸੀ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਅਤੇ ਬ਼ੈਨੇਵਫਿ ਵਰਿਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ 
ਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰੇਗੀ ਜ ੋਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੀਿਨਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਦੋਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ 
ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਵਜਸ ਦੀ ਵਰਿਰਨ ਦਾ ਪਵਹਲਾਂ 
ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਹੋਿੇਗੀ ਇਹ ਪਰਿਾਹ ਕੀਤ ੇਵਬਨਾਂ ਵਕ ਇਸ ਨੰੂ ਕੌਣ (ਜੋੜ ੇ
ਵਿੱਚੋਂ) ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।
ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਗਾਇਡ ਦੇਖ,ੋ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਰ਼ੈਿੀਵਨਊ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ੋ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 387-1193
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “GST ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ” ਵਲਖੋੋ)

ਸੇਲਿ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਸਡਟ

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਿ਼ੈਕਸ ਸਾਲ ਲਈ ਸੇਲਜ਼ (ਵਿਕਰੀ) ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ 
ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ ਜ ੇਉਸ ਿ਼ੈਕਸ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਵਨਿਾਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਵਤਆ ਂਵਿੱਚੋਂ 
ਕ਼ੁਝ ਿੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਸੀ:

• ਉਹ 19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇਹਨ;
• ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਜੀਿਨਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਹ਼ੈ; ਜਾਂ
• ਉਹ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਹਨ।

ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਲਈ $75 ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਜੀਿਨਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ 
ਲਈ $75 ਤੱਕ ਲਈ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਸੰਗਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
$15,000 ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਨੈੱਿ ਆਮਦਨ ਦ ੇਦ ੋਪਰਿਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਜੀਿਨਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ $18,000 ਤੋਂ 
ਿੱਧ ਦੀ ਨੈੱਿ ਪਵਰਿਾਵਰਕ ਆਮਦਨੀ ਦ ੇਦ ੋਪਰਿਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ।
ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਲਜ਼ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਲਈ ਉਸ ਿੇਲੇ ਦਾਅਿਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 
ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿਸ ਫ਼ਾਰਮ (BC479) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ,ੇ ਆਪਣੀ T1 ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਵਰਿਰਨ ਫਾਈਲ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭ਼ੁਗਤਾਨ-ਿਾਪਸੀ ਯੋਗ ਹ਼ੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਿੱਲੋਂ 
ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ 'ਤ ੇਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਿਾਲੇ ਕਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹ਼ੈ। ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ  
'ਤ ੇਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿਸ ਫ਼ਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ:ੋ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “BC479” ਵਲਖੋੋ)

http://www.canada.ca
http://www.canada.ca
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ਸ੍੍ਰਸਟਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਸਡਟ

ਬੀਸੀ ਕਲਾਈਮੇਿ ਐਕਸ਼ਨ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਨੰੂ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇਘੱਿ ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਨਾਗਵਰਕਾਂ 
ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਬਨ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰ ਦ ੇਖਰਵਚਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਡਜ਼ਾਇਨ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹ਼ੈ। ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਨੰੂ ਵਤਮਾਹੀ ਫ਼ੈਡਰਲ GST/HST ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਨਾਲ ਵਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ।
ਜ਼ੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਅਿਧੀ ਲਈ ਅਵਧਕਤਮ ਸਾਲਾਨਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਲਈ 
$154.50, ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਜੀਿਨਸਾਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਲਈ $154.50, ਅਤੇ ਪਰਿਤੀ ਬੱਚਾ $45.50 
(ਇਕੱਲੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿੱਚ ਪਵਹਲੇ ਬੱਚ ੇਲਈ $154.50) ਹ਼ੈ।
ਬੱਵਚਆ ਂਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਅਵਧਕਤਮ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਨੰੂ $34,876 ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਨੈੱਿ ਆਮਦਨ ਲਈ ਦ ੋਪਰਿਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ, ਅਵਧਕਤਮ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ 
ਨੰੂ $40,689 ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਿਸਵਥਤ ਕੀਤੀ ਪਵਰਿਾਰਕ ਨੈੱਿ ਆਮਦਨ ਦ ੇਦ ੋਪਰਿਤੀਸਤ 
ਤੱਕ ਘੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਸੂਬਾਈ ਮਵਹੰਗਾਈ ਲਈ ਨੈੱਿ ਆਮਦਨੀ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਿਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ 
ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ।
ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 387-3332; 2 ਦਬਾਓ
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-3332, 2 ਦਬਾਓ
ਈਮੇਲ: ITBTaxQuestions@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਕਲਾਈਮੇਿ ਐਕਸ਼ਨ ਿ਼ੈਕਸ” ਵਲਖੋੋ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਬੀਸੀ ਕਲਾਈਮੇਿ ਐਕਸ਼ਨ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ” ਵਲਖੋੋ)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ੍ਦਲਦ ੇਹੋ

ਪਤ ੇਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰ ੇਕ਼ੈਨੇਡਾ ਰ਼ੈਿਵਨਯ ੂਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਤ਼ੁਰੰਤ ਸੂਵਚਤ ਕਰ,ੋ ਤਾਂ ਿੀ ਜ ੇ
ਤ਼ੁਸੀਂ ਡਾਇਰ਼ੈਕਿ ਵਡਪਾਵਜ਼ਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹ ੋਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਹ 
ਸ਼ੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਭ਼ੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰੋਕ ੇਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਇੱਥ ੇਜਾਓ:

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਹਾਊ ਿ ੂਚੇਂਜ ਯੌਰ ਐਡਰੇਸ” ਵਲਖੋੋ)

ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤ ੇਟਰਸੱਟ ਪੁੱ ਛਸਗੱਛਾਂ – 
ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੀਸਨਊ ਏਜੰਸੀ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 959-8281
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਜ਼ – CRA” ਵਲਖੋੋ)

mailto:ITBTaxQuestions@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
http://www.canada.ca
http://www.canada.ca
http://www.canada.ca
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ਵਰਿੂਅਲ ਟੈਕਸ ਕਲੀਸਨਕ ਫਾਇੰਡਰ

ਇਹ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਕਰਾਂ ਬਾਰ ੇਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਸਾਈਿ ਿਡੇਰੀ 
ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਕਰ ਸੇਿਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਜਹ ੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ ਜ ੋਮ਼ੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸੇਿਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਫਰਿੀ ਿ਼ੈਕਸ ਕਲੀਵਨਕਸ” ਵਲਖੋੋ)

ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ
ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ ਇੱਕ ਕਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਵਕਸੇ ਦੂਜ ੇਵਿਅਕਤੀ(ਆਂ),ਵਜਸ ਨੰੂ 
“ਅਿਾਰਨੀ” ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ 
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਲਈ ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬਹ਼ੁਤ ਵਿਸਵਤਰਿਤ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਕ਼ੁਝ ਖਾਸ ਮ਼ੁੱਵਦਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਇੱਕ “ਵਨਯਵਮਤ” (ਗ਼ੈਰ-ਵਚਰਸਥਾਈ) 
ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਵਸਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਸਮਰੱਥ ਹ ੋ
ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਲਈ ਮਾਨਵਸਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਸਮਰੱਥ ਹ ੋ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ, ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਰਸਥਾਈ 
ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਚਰਸਥਾਈ ਪਾਿਰਜ਼ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ 
ਸਮੇਤ, ਅਸਮਰਥਾ ਬਾਰ ੇਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
ਇਸ ਗਾਇਡ ਦਾ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਭਾਗ ਦੇਖੋ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਲਈ, 
ਪਬਵਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਿਰਸੱਿੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਿ਼ੈਬਸਾਈਿ: www.trustee.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪਰਸਨਲ ਪਲ਼ੈਵਨੰਗ” ਵਲਖੋੋ)

http://www.canada.ca
http://www.trustee.bc.ca
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ਸਹਫਾਿਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਸਖਆ

ਰੱਸਖਆ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿੱਧ ਰਹੀ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦ ੇਨਾਲ, ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪਰਿਾਂਤ ਵਿੱਚ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ 
ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਪਰਿਤੀ ਿਚਨਬੱਧ ਹ਼ੈ।
ਗਾਇਡ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਅਣਗਵਹਲੀ ਦੀ ਿੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਵਸਆ 
ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਕਸੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰ ਵਰਹਾ 
ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਣਗੌਵਲਆ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ਼ੈ ਸੰਬੰਧੀ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹ਼ੈ ਬਾਰ ੇਪ਼ੁਵਲਸ ਨੰੂ 
ਵਰਪੋਰਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ (9-1-1 ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ)। ਜੇਕਰ 
ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਪਰਿਿੈਂਵਿੰਗ ਐਲਡਰ ਅਵਬਓੂਜ਼ ਐਡਂ ਵਨਗਲ਼ੈਕਿ ਵਸਰਲੇਖ 
ਅਧੀਨ ਵਦੱਤੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।
ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰ ੇਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੈ ਜ ੋਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 
ਅਸਮਰਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਇਸ 
ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹ਼ੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਨੰੂਨੀ 
ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ  
ਉਸ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਲਈ ਵਕਿੇਂ ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ  
ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਇੱਕ ਅਡਿਾਂਸ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ, ਵਿੱਚ ਵਨੱਜੀ ਵਿਸ਼ਿਾਸਾਂ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਅਤੇ ਵਸਹਤ 
ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆ ਂਇੱਛਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਲੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੈ।  
ਇਹ ਭਾਗ, ਮਾਈ ਿੌਇਸ – ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਵਿਅਕਤ  
ਕਰਨਾ (My Voice – Expressing My Wishes for Future Health Care Treatment), 
ਿਰਗ ੇਸਾਧਨ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਜ ੋਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਇਹ ਸ਼ੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਖ਼ੁਦ ਲਈ 
ਅਡਿਾਂਸ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗ ੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਿੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂਇੱਛਾਿਾਂ ਮ਼ੁਤਾਬਕ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਿੀ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਿੱਧ ਰਹੀ ਵਚੰਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਅਨਉਵਚਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜ-ਪਰਿਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ 
ਸੰਬੰਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ੇ
ਵਸ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕ਼ੁਦਰਤੀ 
ਆਫ਼ਤ ਦ ੇਸਮੇਂ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਵਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਹਨ।
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ਸਪ੍ਰਵੈਂਸਟੰਗ ਐਲਡਰ ਅਸ੍ਊਿ ਐਡਂ ਸਨਗਲੈਕਟ (੍ਿਰੁਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
ਦੁਰਸਵਹਾਰ ਅਤ ੇਅਣਗਸਹਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ)
ਜੀਿਨ ਦ ੇਮਗਰਲੇ ਵਹੱਸ ੇਵਿੱਚ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਵਹਲੀ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੀ ਵਸਹਤ, ਸ਼ੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ 
ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਨੰੂ ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦ ੇ
ਨ਼ੁਕਸਾਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਰੀਰਕ, ਭਾਿਾਤਮਕ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਵਹਲੀ ਦਾ ਅਨ਼ੁਭਿ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ 'ਤ ੇਉਹ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ।
ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ, ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਪ਼ੈਸ ੇਜਾਂ ਸਪੰਤੀ ਲ਼ੈ ਲ਼ੈਣਾ, ਉਵਚਤ ਦੇਖਭਾਲ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਅਸਫਲ ਰਵਹਣਾ, ਅਤੇ ਦਿਾਈਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ, ਜਾਂ ਉਵਚਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ 
ਅਣਗਵਹਲੀ ਦ ੇਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਵਧਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹਨ।
ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਥਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਿਾਪਰ 
ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਜ ੋਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 
ਜੀਿਨਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚ,ੇ ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਿੀ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਕਸ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚ਼ੁੱਕ ੇਜਾਣ ਜਾਂ ਅਣਗਵਹਲੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਲਈ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦ ੇਫਰੌੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਵਜਹੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ 
ਵਜੱਥੇ ਕਈੋ ਫਰੌੀ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹਿੋ ੇਜਾਂ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਵਹਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਵਬਊਜ਼ ਐਡਂ ਇਨਫਰਮਸ਼ੇਨ ਲਾਈਨ (SAIL) ਜਾਂ ਵਿਕਿਮਵਲੰਕ ਬੀਸੀ (VictimLink BC) 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਆਪਣ ੇਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯਗੋ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ 
ਬਾਰੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਅਥਾਵਰਿੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ, ਪਰਿਿੌੀਡੈਂਸ ਹ਼ੈਲਥ ਕਅੇਰ ਨੰੂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ 
ਅਯਗੋਤਾ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਕਵਮਉਵਨਿੀ ਵਲਵਿੰਗ ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਵਰਪੋਰਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। ਜੇਕਰ 
ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਵਪਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਾਿਰ ਆਫ਼ 
ਅਿਾਰਨੀ ਤਵਹਤ) ਦ਼ੁਆਰਾ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਿੋ,ੇ ਤਾਂ ਪਬਵਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਿਰੱਸਿੀ ਆਫ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ 
ਕਲੰੋਬੀਆ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਇਸ 
ਗਾਇਡ ਦ ੇਵਪਛਲੇ ਪਾਸ ੇਵਦੱਤੀ ਡਾਇਰ਼ੈਕਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ।
ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ TTY ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਂ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
ਿੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਗਾਇਡ ਦ ੇਵਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਦੱਤੀ ਡਾਇਰ਼ੈਕਿਰੀ ਦੇਖੋ।

ਸੀਨੀਅਰਿ ਫਸਟ ੍ੀਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਫਸਿ ਬੀਸੀ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ (“ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ”) ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ  
ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਡਵਲਿਰ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।

ਸਵਕਟਮ ਸਰਸਵਸਸਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਹ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ 50+ ਸਾਲ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰ਼ੈਫਰਲ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ  
ਹ਼ੈ ਵਜਹੜ ੇਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਵਜਨਸੀ ਵਹੰਸਾ ਸਮੇਤ, ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਦ ੇਵਸ਼ਕਾਰ ਹਨ।

੍ੀਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐ੍ੋਸਰਜਨਲ ਫ੍ਰੈਂਡਸਸ਼ਪ ਸੈਂਟਰਿ

ਬੀਸੀ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਬੋਵਰਜਨਲ ਫਰਿੈਂਡਵਸ਼ਪ ਸੈਂਿਰਜ਼ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਫਰਿੈਂਡਵਸ਼ਪ 
ਸੈਂਿਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 
ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcaafc.com
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਐਲਡਰ ਐਵਬਊਜ਼” ਦਰਜ਼ ਕਰੋ)

http://www.bcaafc.com
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ਕਨੰੂਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਐਲਡਰ ਲੌ ਕਲੀਸਨਕ (ELC)
ਇਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਘੱਿ ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਨੰੂਨੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਕੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਪੂਰ ੇਪਰਿਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਾਹ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਿੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।

ਲੀਗਲ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (LAP)
ਇਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪ਼ੈਨਸ਼ਨ, ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ 
ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਆਪਣ ੇਅਵਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ਼ੈਰਿੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। LAP 
ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਅਵਧਕਾਰਾਂ 'ਤ ੇਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 
ਗ਼ੁਜ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।

ਸਸੱਸਖਆ ਅਤ ੇਆਉਟਰੀਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਹ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ 
ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ, ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ (bullying) ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਵਕਰਾਏਦਾਰੀ ਲਈ 
ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਿਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।

ਸੀਨੀਅਰਿ ਅਸ੍ਊਿ ਐਡਂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ (SAIL)
SAIL ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ 
ਸਥਾਨ ਹ਼ੈ, ਵਜੱਥ ੇਉਹ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰ ੇਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਥ ੇਉਹ ਮਵਹਸੂਸ 
ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਿਰਤਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਵਜੱਥੋਂ ਉਹ 
ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਵਬਊਜ਼ ਐਡਂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਵਬਊਜ਼ ਐਡਂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ,ਰੋਜ਼ਾਨਾ (ਛ਼ੁੱਿੀਆ ਂਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇ 
ਤੋਂ ਰਾਤ ਦ ੇ8 ਿਜ ੇਤੱਕ:

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 437-1940
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 437-1940
ਫ਼ੋਨ (TTY): 1 855 306-1443, ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜ ੇਤੱਕ,

ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁੱਕਰਿਾਰ 
ਭਾਸ਼ਾ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜ ੇਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ,
ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁੱਕਰਿਾਰ

ਈਮੇਲ: info@seniorsfirstbc.ca
Website: www.seniorsfirstbc.ca

mailto:info@
http://www.seniorsfirstbc.ca/
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ਸਵਕਟਮਸਲੰਕ੍ੀਸੀ (VictimLinkBC)
ਵਿਕਿਮਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਇੱਕ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ, ਗ਼ੁਪਤ, ਬਹ਼ੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੇਿਾ ਹ਼ੈ ਜੋ ਪੂਰ ੇਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਯੂਕੌਨ 
ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਵਜਨਸੀ ਵਹੰਸਾ ਦ ੇਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ 
ਤ਼ੁਰੰਤ ਸੰਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰ਼ੈਫ਼ਰਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਜਾਂ 
ਵਜਨਸੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸੋਸਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਮਨ਼ੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦ ੇਪੀੜਤ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਕਿਮਵਲੰਕਬੀਸੀ 
110 ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ 17 ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਦਿਾਸੀ 
(Aboriginal) ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਯੂਕੌਨ ਵਿੱਚ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 563-0808
(ਵਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਿ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇ7 ਵਦਨ)

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਿਕਿਮ ਵਲੰਕ ਬੀਸੀ” ਵਲਖੋੋ)

ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀਆਂ

ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿੌਿੀਡੈਂਸ ਹ਼ੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਕਵਮਉਵਨਿੀ ਵਲਵਿੰਗ 
ਬੀਸੀ, ਅਡਲਿ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ਪ ਐਕਿ ਦ ੇਤਵਹਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਦਗਧ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ 
ਅਣਗਵਹਲੀ ਦੀਆ ਂਵਰਪੋਰਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਿਾਲੀਆਂ ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਵਕਸੇ 
ਅਵਜਹ ੇਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗ, ਜ ੋਆਪਣ ੇਆਪ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 
ਦ ੇਨਾਲ ਹੋਏ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ, ਅਣਗਵਹਲੀ ਜਾਂ ਸਿ਼ੈ-ਅਣਗਵਹਲੀ ਬਾਰ ੇਵਰਪੋਰਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ 
ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਸ਼ੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆ ਂਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ

ਫਰੇਿਰ ਹੈਲਥ (Fraser Health)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 REACT-08 (1 877 732-2808)

ਇੰਨਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ (Interior Health)
ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸਮਰਥ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ: 1 844 870-4754
ਈਮੇਲ: IHAdultguardianship@interiorhealth.ca

ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ (Island Health)
ਫ਼ੋਨ (ਸਾਊਥ ਆਈਲੈਂਡ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 533-2273
ਫ਼ੋਨ (ਸੈਂਿਰਲ ਆਈਲੈਂਡ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 734-4101
ਫ਼ੋਨ (ਨੌਰਥ ਆਈਲੈਂਡ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 928-4988

ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਥ (Northern Health)
ਬਾਲਗ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 844 465-7414
ਫੋਨ (ਵਪਰਿੰ ਸ ਜੌਰਜ): 250 565-7414

http://www.gov.bc.ca
mailto:IHAdultguardianship@interiorhealth.ca
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ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ (Vancouver Coastal Health)
ਵਰਐਕਿ (ReAct) ਅਡਲਿ ਪਰਿੋਿ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਫ਼ੋਨ
(ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 REACT-99 (1 877 732-2899)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.vchreact.ca

ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 REACT-99 (1 877 732-2899)

ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਸਲੰਸਵੰਗ ੍ੀਸੀ (ਸਵਕਾਸ ਸੰ੍ੰਧੀ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆ ਂਲਈ)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 660-2522

ਪ੍ਸਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤ ੇਟਰੱਸਟੀ ਆਫ ਸ੍੍ਰਸਟਸ ਕੋਲੰ੍ੀਆ

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗ ਦ ੇਵਿੱਤੀ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਵਪਕ ਫ਼ੈਸਲਾ-ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਦ਼ੁਆਰਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ ਜਾਂ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਕਰਾਰਾਨਾਮੇ ਤਵਹਤ) 
ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਬਾਰ ੇਵਰਪੋਰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਪਬਵਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਿਰੱਸਿੀ ਆਫ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ 
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7867
(ਪਬਵਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਿਰੱਸਿੀ ਨੰੂ ਿਰਿਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ)

Website: www.trustee.bc.ca

ਅਸਸਸਸਟਡ ਸਲਸਵੰਗ ਰਸਜਸਟਰੀ

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਮੰਨਦ ੇਹ ੋਵਕ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਜਊਣ ਿਾਲੀ ਸ਼ੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ, ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਨਾਲ 
ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਅਣਗਵਹਲੀ ਹ ੋਰਹੀ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਅਵਸਸਵਿਡ ਵਲਵਿੰਗ ਰਵਜਸਿਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ:
PO Box 9638 STN PROV GOVT
Victoria BC V8W 9P1
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 714-3378
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 778 974-4887
ਈਮੇਲ: hlth.assistedlivingregistry@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਵਸਸਵਿਡ ਵਲਵਿੰਗ ਰਵਜਸਿਰੀ” ਵਲਖੋੋ)

http://www.vchreact.ca
http://www.trustee.bc.ca/
mailto:hlth.assistedlivingregistry@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
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੍ੀਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਸਰਸਪੌਂਸ ਨੈੱਟਵਰਕਸ

ਬੀਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਵਮਉਵਨਿੀ ਵਰਸਪੌਂਸ ਨੈੱਿਿਰਕਸ, ਕਵਮਉਵਨਿੀ ਵਰਸਪੌਂਸ ਨੈੱਿਿਰਕਾਂ ਦ ੇ
ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਕ ੇਪੂਰ ੇਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਅੰਦਰ 
ਬਾਲਗ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਵਹਲੀ ਅਤੇ ਸਿ਼ੈ-ਅਣਗਵਹਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਹਰੇਕ ਕਵਮਉਵਨਿੀ ਵਰਸਪੌਂਸ ਨੈੱਿਿਰਕ ਵਚੰਤਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, 
ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰਦਾਵਤਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਿਧ ਸਮੂਹ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਬਾਲਗ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ, ਅਣਗਵਹਲੀ 
ਅਤੇ ਸਿ਼ੈ- ਅਣਗਵਹਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਿਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਰਿਤੀਵਕਵਰਆ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bccrns.ca

ਸਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਤੀਵਕਵਰਆ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ 
ਲਈ, ਇੱਥ ੇਜਾਓ:

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਐਲਡਰ ਅਵਬਊਜ਼” ਵਲਖੋ)

ਹੈਲਥਸਲੰਕ ੍ੀਸੀ

ਤ਼ੁਸੀਂ ਗ਼ੁਪਤ, ਗ਼ੈਰ-ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦ ੇਵਕਸੇ ਿੀ 
ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ 
ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਸਹਾਰ ਵਰਹਾ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰ ੇਵਚੰਤਤ ਹ਼ੈ। ਕਾਲਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤ ੇਅਵਗਆਤ 
ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ 130 ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 8-1-1
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ [TTY], ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 7-1-1
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਐਲਡਰ ਅਵਬਊਜ਼” ਵਲਖੋ)

http://www.bccrns.ca/
http://www.gov.bc.ca
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ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦ ੇਵਕੀਲ (ਸੀਨੀਅਰਿ ਐਡਵੋਕੇਟ) ਦਾ ਦਫਤਰ

ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦ ੇਿਕੀਲਾਂ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ 2014 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਇੱਕ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਿਜੋਂ 
ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਕਸਮ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ।
ਿਕੀਲ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਮ਼ੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਵਰਹਾਇਸ਼, 
ਆਿਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਿੱਚ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਪਰਿਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਲ ਕ ੇਕੰਮ 
ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਵਜੰਮਿੇਾਰ ਹ਼ੈ। ਿਕੀਲ ਵਨਯਵਮਤ ਵਰਪੋਰਿਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਸਰਿਖੇਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 
ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ, ਸਿਕੇਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਾਂਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 
ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰ਼ੈਫਰਲ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਾਧਨ ਹ਼ੈ।

Office of the Seniors Advocate
6th Floor – 1405 Douglas Street
Victoria BC V8W 9P4

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 952-3181
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 952-3181
ਈਮੇਲ: info@seniorsadvocatebc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.seniorsadvocatebc.ca

ਅਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ੍ੰਦੀ ਕਰਨਾ
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹ਼ੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕ਼ੁਝ ਅਚਾਨਕ ਿਾਪਰਦਾ 
ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦ ੇਅਯੋਗ ਹ ੋਜਾਂਦਾ 
ਹ਼ੈ। ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਿਧੇਰ ੇਸੌਖਾ 
ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮ਼ੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। ਵਬਰਿਵਿਸ਼ 
ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹ ੋਸਕਣ ਿਾਲੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 
ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤ ੇਗਏ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿਕੀਲ 
ਜਾਂ ਨੋਿਰੀ ਪਬਵਲਕ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲ਼ੈਣ। ਵਨੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ 
ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.trustee.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਮ਼ੈਨੇਜਮੈਂਿ ਐਡਂ ਪਰਸਨਲ ਵਡਵਸਸ਼ਨ ਮੇਵਕੰਗ” ਵਲਖੋੋ)

ਮਾਈ ਿੌਇਸ – ਐਕਸਪਰਿ਼ੈਵਸੰਗ ਮਾਈ ਵਿਵਸ਼ਜ਼ ਫਾਰ ਵਫਊਚਰ ਹ਼ੈਲਥ ਕੇਅਰ ਿਰਿੀਿਮੈਂਿ (ਮੇਰੀ ਆਿਾਜ਼ - 
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੇਰੀਆ ਂਇਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ) (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆ ਂ
ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਡ, ਿਰਕਬ਼ੁੱਕ ਅਤੇ ਿੀਡੀਓ):

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਡਿਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲ਼ੈਵਨੰਗ”ਵਲਖੋ)

ਸਪੀਕ ਅੱਪ ਬੀਸੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਿਰਐਕਵਿਿ ਿਰਕਬ਼ੁੱਕ ਹ਼ੈ ਜ ੋਵਿਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਅਡਿਾਂਸ 
ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿੱਲੋਂ ਆਪਣ ੇਅਯੋਗ ਹ ੋਜਾਣ 
ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਫ਼ੈਸਵਲਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆ ਂਇੱਛਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਵਸਆ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ।

 ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.speak-upinbc.ca/get-started/

mailto:info@seniorsadvocatebc.ca
http://www.seniorsadvocatebc.ca/
http://www.trustee.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
http://www.speak-upinbc.ca/get-started/
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ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਿੀ ਅਡਿਾਂਸ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਧਨ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਡਿਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲ਼ੈਵਨੰਗ” ਵਲਖੋੋ)

ਫਸਿ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹ਼ੈਲਥ ਅਥਾਰਿੀ ਕੋਲ ਅਡਿਾਂਸ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਿਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ਼ੈ।
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.fnha.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਡਿਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲ਼ੈਵਨੰਗ” ਵਲਖੋੋ)

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਮਰਥਾ ਿਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਿਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਿਕਾਵਸ਼ਤ ਵਮਆਰੀ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਖੋਜ ਵਿੱਚ “ਇਨਕਪ਼ੈਵਸਿੀ ਪਲ਼ੈਵਨੰਗ” ਵਲਖੋੋ)

ਸਿਰਸਥਾਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ

ਇੱਕ ਵਚਰਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ 
ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। ਇੱਕ ਵਚਰਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਨਵਸਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ। ਇੱਕ “ਵਨਯਵਮਤ” (ਗ਼ੈਰ-ਵਚਰਸਥਾਈ) 
ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ ਦ ੇਉਲਿ, ਵਜਹੜੀ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਮਾਨਵਸਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਸਮਰੱਥ ਹ ੋਜਾਣ 
'ਤ ੇਖਤਮ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ, ਇੱਕ ਵਚਰਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਮਾਨਵਸਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾਿਜੂਦ ਿੀ ਜਾਰੀ ਰਵਹੰਦੀ ਹ਼ੈ। ਇੱਕ ਵਚਰਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ ਦਾ ਕਾਰਜ 
ਖੇਤਰ ਬਹ਼ੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ਼ੈ, ਜਾਂ ਬਹ਼ੁਤ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਿ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇੱਕ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਆਪਣ ੇਖ਼ੁਦ ਦ ੇਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਦ ੇ
ਅਸਮਰੱਥ ਹ ੋਜਾਣ 'ਤ ੇਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਾ ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਦ ੋਵਕਸਮ 
ਦ ੇਨ਼ੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ - ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 7 ਅਤੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 9 – ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਅਥਾਰਿੀ ਦ ੇਿੱਖ-ਿੱਖ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋੜਾਂ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਇੱਕ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦ ੇਨੰੂ 
ਵਨੱਜੀ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕ਼ੁੱਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਵਿੱਤੀ 
ਮਾਮਵਲਆਂ (ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 7) ਦ ੇਰ਼ੁਿੀਨ ਪਰਿਬੰਧਨ ਬਾਰ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।

http://www.healthlinkbc.ca
http://www.fnha.ca
http://www.gov.bc.ca
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ਅਡਵਾਂਸ ਸਨਰਦੇਸ਼

ਇੱਕ ਅਡਿਾਂਸ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਕਸ ੇਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਸਹਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਵਸੱਧੇ ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਦਾਤਾ(ਿਾਂ) ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦਾ ਹ਼ੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ਼-ਸਪੋਰਿ ਅਤੇ ਜੀਿਨ 
ਦ ੇਸਮੇਂ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕਸੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਕਲੋ ਇੱਕ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਦਾਤਾਿਾਂ ਲਈ ਅਡਿਾਂਸ ਵਨਰਦੇਸ਼ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਡਿਾਂਸ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਉਸ ਿਲੇੇ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵਕਸ ੇਕਲੋੋਂ ਿੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ੍ੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਅਸਥਾਈ ਸਵਕਲਸਪਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਕ਼ੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਕਨੰੂਨ ਅਨ਼ੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਦਾਤਾ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ 
ਵਿਕਲਵਪਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ (TSDM) ਵਿਆਕਤੀ ਨੰੂ ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਇੱਕ TSDM 
ਨੰੂ ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ 
ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋ ਅਦਾਲਤ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਾਰਡੀਅਨ 
(ਕਮਿੇੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ) ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹ਼ੁੰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋ ਇੱਕ ਅਡਿਾਂਸ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਜੋ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਫ਼ੈਸਵਲਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ 
ਹ਼ੈ। TSDM ਲਈ ਆਪਣ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਿੱਲੋਂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਗਆਤ 
ਵਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਛਾਿਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਛਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ 
ਹਿੋ,ੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਵਹੱਤ ਵਿੱਚ ਲ਼ੈਣ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। TSDM ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕਅੇਰ 
ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦ ੇਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਦਾ। ਮਾਈ ਿਇੌਸ - ਭਵਿੱਖ ਦ ੇਵਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਰੇੀਆਂ ਇਛਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ (My Voice – Expressing My Wishes 
for Future Health Care Treatment) ਅਡਿਾਂਸ ਦੇਖਭਾਲ ਯਜੋਨਾਬੰਦੀ ਗਾਇਡ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ਬੀਸੀ 
(SeniorsBC) ਦੀ ਿ਼ੱੈਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਅਡਿਾਂਸਡ ਦੇਖਭਾਲ ਯਜੋਨਾਬੰਦੀ ਦ ੇਵਹੱਸ ੇਿਜੋਂ 
ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਸਚੂੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਡਿਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲ਼ੈਵਨੰਗ” ਵਲਖੋ)

ਗਾਰਡੀਅਨਸਸ਼ਪ (ਕਮੇਟੀ ਸਸ਼ਪ)
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਵਸਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਅਯੋਗ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਿ਼ੈਧ ਅਸਮਰਥਾ 
ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹ ੋਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਪਵਰਿਾਵਰਕ ਮੈਂਬਰ 
ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦ਼ੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਗਾਰਡੀਅਨ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕਮੇਿੀ 
ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਦੀ ਵਨਯ਼ੁਕਤੀ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼ੁਪਰੀਮ ਕੋਰਿ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। 
ਇੱਕ ਗਾਰਡੀਅਨ (ਕਮੇਿੀ) ਨੰੂ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ ਮਾਮਵਲਆਂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਨੰੂਨੀ 
ਮਾਮਵਲਆਂ ਬਾਰ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।
ਕਈ ਿਾਰੀ,ਪਬਵਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਿਰੱਸਿੀ ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਦ਼ੁਆਰਾ ਗਾਰਡੀਅਨ (ਐਸਿੇਿ ਦੀ 
ਕਮੇਿੀ) ਿਜੋਂ ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ 
(ਐਸਿੇਿ ਦੀ ਕਮੇਿੀ) ਿੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਵਕ ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਬਾਲਗ ਦ ੇਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਮਾਮਵਲਆਂ 
ਲਈ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ ਜੇਕਰ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਸਹਤ ਅਥਾਵਰਿੀ ਦ਼ੁਆਰਾ 

http://www.gov.bc.ca
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ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ। ਪਬਵਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਿਰੱਸਿੀ ਿ਼ੈਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਕਵਰਆ ਬਾਰ ੇ
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.trustee.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਫਾਈਨੈਂ ਸ਼ੀਅਲ ਮ਼ੈਨੇਜਮੈਂਿ ਐਡਂ 
ਪਰਸਨਲ ਵਡਸੀਸ਼ਨ ਮੇਵਕੰਗ” ਵਲਖੋੋ)

ਅਸਮਰਥਾ ਦ ੇਪਰਿਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲ਼ੈਣ ਦੀ ਪਰਿਵਕਵਰਆ ਲਈ ਗਾਇਡ:
www.trustee.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਏ ਗਾਈਡ ਿ ੂਦ ਸਰਿੀਫੀਕੇਿ ਆਫ 
ਇਨਕਪ਼ੈਵਸਿੀ ਪਰਿੌਸ਼ੈਸ” ਵਲਖੋੋ)

ਨਾਈਡਸ ਪਰਸਨਲ ਪਲੈਸਨੰਗ ਸਰਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਐਡਂ ਰਸਜਸਟਰੀ

ਨਾਈਡਸ ਪਰਸਨਲ ਪਲ਼ੈਵਨੰਗ ਵਰਸੋਰਸ ਸੈਂਿਰ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫ਼ਾ, ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹ਼ੈ। ਨਾਈਡਸ 
ਵਬਮਾਰੀ, ਸੱਿ ਲੱਗਣ, ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਵਬੱਲਾਂ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਿਰਗੀ ਵਨੱਜੀ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਸੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ 
ਹ਼ੈ। ਨਾਈਡਸ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਵਮਆ ਂਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਮ਼ੁਹੱਈਆ 
ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਵਚਰਸਥਾਈ ਪਾਿਰਜ਼ ਆਫ਼ ਅਿਾਰਨੀ, ਅਡਿਾਂਸ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ 
ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਾਰ ੇਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਅਵਸਸਿੈਂਸ ਇਨ ਡਾਇੰਗ 
(MAiD) ਅਤੇ ਿਸੀਅਤਾਂ ਸਮੇਤ ਐਸਿੇਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ) ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।
ਨਾਈਡਸ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਿਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰਵਜਸਿਰੀ ਚਲਾਉਂਦੀ 
ਹ਼ੈ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਸੰਕਿ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਿਰਗੀਆਂ ਵਬਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪ਼ੈ ਸਕਦੀ 
ਹ਼ੈ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨਾਈਡਸ ਨੰੂ ਇੱਥ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ

Nidus Personal Planning Resource Centre and Registry
1440 W. 12th Ave.
Vancouver BC V6H 1M8
ਿੌਇਸਮੇਲ: 604 408-7414
ਈਮੇਲ: info@nidus.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.nidus.ca

ਪੀਪਲਿ ਲਾਅ ਸਕੂਲ

ਪੀਪਲਜ਼ ਲਾਅ ਸਕਲੂ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫ਼ਾ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਹ਼ੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕਲੰੋਬੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵਨਆਂ ਤੱਕ 
ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਦਾ ਸ਼ੁਪਨਾ ਇੱਕ ਅਵਜਹਾ ਪਰਿਾਂਤ ਹ਼ੈ ਵਜੱਥੇ 
ਲੋਕਾਂ ਕਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਗਆਨ, ਹ਼ੁਨਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-
ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੋਿ।ੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੇ; ਪਰੰਤੂ, ਉਹ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਦਜੂ ੇਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਝਾਅ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿ਼ੱੈਬਸਾਈਿ 'ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਮਝਣਯਗੋ ਅਸਾਨ ਭਾਸਾ ਵਿੱਚ ਵਲਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਜੋਨਾਬੰਦੀ ਦ ੇਸਾਧਨ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 331-5400
ਈਮੇਲ: info@peopleslawschool.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.peopleslawschool.ca
ਵਕਤਾਬਚੇ ਵਪਰਿੰ ਿ ਅਤੇ ਵਡਜੀਿਲ ਫਾਰਮ਼ੈਿਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ; ਥੋਕ ਆਰਡਰ:

www.crownpub.bc.ca 'ਤੇ
ਲਾਈਿ ਕਲਾਸਾਂ: ਬੀਸੀ ਦ ੇਆਸ ਪਾਸ ਦ ੇਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਿੱਚ - ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਿੇਖੋ

http://www.trustee.bc.ca
http://www.trustee.bc.ca
mailto:info@nidus.ca
http://www.nidus.ca/
mailto:info@peopleslawschool.ca
http://www.peopleslawschool.ca
http://crownpub.bc.ca
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ਪ੍ਸਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤ ੇਟਰੱਸਟੀ ਆਫ ਸ੍੍ਰਸਟਸ ਕੋਲੰ੍ੀਆ

ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇਪਬਵਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਿਰੱਸਿੀ (PGT) ਉਦੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਦ ਕਨੰੂਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਦ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। PGT ਨੰੂ, ਬੱਵਚਆ ਂ
ਦ ੇਕਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਹੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਵਜਹਨਾਂ ਬਾਲਗਾਂ 
ਨੰੂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲ਼ੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਵਹੱਤਾਂ 
ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ, ਵਮਰਿਤਕ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ, 
ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ।
PGT ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦ ੇਵਹੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹ਼ੈ:

ਦੁਰਸਵਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾ੍ ਦੇਣਾ

PGT ਕਮਜ਼ੋਰ ਬ਼ੁਜ਼ਰੂਗਾਂ ਨਾਲ ਦ਼ੁਰਵਿਿਹਾਰ, ਅਣਗਵਹਲੀ ਅਤੇ ਸਿ਼ੈ-ਅਣਗਵਹਲੀ ਦ ੇਦੋਸਾਂ ਦਾ ਜਿਾਬ 
ਦੇਣ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਖੇਤਰੀ ਵਸਹਤ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਪਰਿੌਿੀਡੈਂਸ ਹ਼ੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਿੀ 
ਵਲਵਿੰਗ ਬੀਸੀ) ਦ ੇਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।
ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਦ਼ੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ PGT ਬਾਲਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਨ਼ੁਕਸਾਨ 
ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਤ਼ੁਰੰਤ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਤ ੇਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ, ਇਹ ਵਿਸਿਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹ਼ੈ 
ਵਕ ਬਾਲਗ ਆਪਣ ੇਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਨੰੂਨੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦ ੇਪਰਿਬੰਧਨ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਢ਼ੁਕਿੇਂ 
ਵਿਅਕਤੀ (ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ) ਕੋਲ ਅਵਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਿੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਇੱਛ਼ੁਕ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ PGT ਇਸ ਕਰਕ ੇਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ:

• ਜਦੋਂ ਬਾਲਗ ਅਯੋਗ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਰਿਬੰਧਨ ਬਾਰ ੇਵਚੰਤਾਿਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ ਤਾਂ 
ਵਚਰਸਥਾਈ ਪਾਿਰ ਆਫ ਅਿੌਰਨੀਆਂ ਹੇਠ ਿਰੱਸਿੀਆਂ, ਦੇ ਨ਼ੁਮਾਇੰਵਦਆਂ ਅਤੇ ਅਿੌਰਨੀਆਂ 
ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ;

• ਵਕਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਕਰਕ,ੇ ਜੇਕਰ ਬਾਲਗ ਦ਼ੁਰਵਿਿਹਾਰ ਜਾਂ ਅਣਗਵਹਲੀ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ;

• ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਬੈਂਕ ਖਾਵਤਆ ਂਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਨੰੂ ਸੀਵਮਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਿਰਿਾਂਸਫਰ ਨੰੂ 
ਰੋਕਣ ਸਵਹਤ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕ;ੇ

• ਦ਼ੁਰਵਿਿਹਾਰ, ਅਣਗਵਹਲੀ ਜਾਂ ਸਿ਼ੈ-ਅਣਗਵਹਲੀ ਦੀਆ ਂਗ਼ੁੰ ਝਲਦਾਰ ਸਵਥਤੀਆਂ ਬਾਰ ੇ
ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰਾ ਕਰਕ;ੇ ਅਤੇ

• ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ।
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ਸਸਹਤ ਦੇਖਿਾਲ ਦ ੇਫੈਸਸਲਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸਵਕਲਸਪਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਅਸਧਕਾਰਤ 
ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ

ਅਵਜਹੀਆ ਂਸਵਥਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜਥ ੇਬਾਲਗ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ 
ਦ ੇਅਯੋਗ ਹੋਿ ੇਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਨੰੂਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਨੰੂਨੀ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਾ, ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾ 
ਹੋਿ,ੇ ਜ ੋਵਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਕਲਵਪਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲ਼ੈਣ ਿਾਲੇ (TSDM) ਿਜੋਂ ਵਿਕਲਵਪਕ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਿਦਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਪਬਵਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਐਡਂ ਿਰੱਸਿੀ (PGT) TSDM 
ਨੰੂ ਬਾਲਗ਼ ਲਈ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲ਼ੈਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ 
PGT ਖ਼ੁਦ ਅੰਵਤਮ ਉਪਾਅ ਦ ੇTSDM ਦ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.trustee.bc.ca (ਵਰਪੋਰਿਸ ਅਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤ ੇਕਵਲੱਕ ਕਰ ੋਅਤੇ 
ਬਾਲਗ ਗਾਰਡੀਅਨਵਸ਼ੱਪ ਦ ੇਅਧੀਨ “ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਿੈਂਪਰੇਰੀ ਸਬਸਿੀਿਯੂਿ 
ਵਡਵਸਸ਼ਨ ਮੇਕਰਜ਼ ਔਥਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦ PGT” ਿੇਖੋ)

ਅਸਥਾਈ ਵਿਕਲਵਪਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲ਼ੈਣ ਿਾਵਲਆ ਂਲਈ ਵਜਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਾਈਡ ਦ ੇਇਸ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 
ਵਿੱਚ ਪਵਹਲਾਂ ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਮਰਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹ਼ੈ ਿੇਖੋ।

ਸਵਕਲਸਪਕ ਸਵੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਵਜੱਥ ੇਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਹ਼ੈ ਵਕ ਬਾਲਗ ਆਪਣ ੇਵਿੱਤੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਨੰੂ ਪਰਿਬੰਵਧਤ ਦ ੇਅਯੋਗ ਹ਼ੈ, 
ਉਸ ਬਾਲਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹ਼ੈ ਵਜਸ ਨੰੂ ਪਰਿਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ ਦ ੇਮਾਮਵਲਆਂ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢ਼ੁਕਿਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ, ਉਦੋਂ PGT ਬਾਲਗ਼ ਦ ੇਿੱਲੋਂ ਵਿਕਲਵਪਕ 
ਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦ ੇਮਾਮਵਲਆਂ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲਗ ਲਈ ਕਮੇਿੀ ਿਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਵਨੱਜੀ ਸਰਪਰਿਸਤੀ/ਕਮੇਿੀ ਵਸ਼ਪ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦ ੇਇਸ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 
ਵਿੱਚ ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਅਯੋਗਤਾ ਲਈ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹ਼ੈ, ਦੇਖੋ।
ਕ਼ੁਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਢ਼ੁਕਿੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤ ੇ
ਬਾਲਗ ਲਈ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਵਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਫ਼ੈਸਲੇ ਲ਼ੈਣ ਲਈ PGT ਨੰੂ ਿੀ ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ।

ਪਬਵਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਿਰੱਸਿੀ ਸਾਧਨ: ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿ਼ੈਬਸਾਈਿ: www.trustee.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪਰਸਨਲ ਪਲ਼ੈਵਨੰਗ” ਵਲਖੋ)ੋ

ਜਦੋਂ PGT ਕਮੇਿੀ ਹੋਿੇ
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.trustee.bc.ca

(ਖੋਜ ਵਿੱਚ “ਿੇਨ ਦ PGT ਇਜ਼ ਕਮੇਿੀ” ਵਲਖੋ)

http://www.trustee.bc.ca/
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ਐਸਟੇਟ ਅਤ ੇਪਰਸਨਲ ਟਰੱਸਟ ਸਰਸਵਸਸਿ

ਪਬਵਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਐਡਂ ਿਰੱਸਿੀ (PGT) ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 
ਿਾਵਰਸ, ਇੰਿਰਸਿੇਿ ਉੱਤਰਾਵਧਕਾਰੀ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਜਾਂ 
ਵਤਆਰ ਨਾ ਹੋਿੇ।
PGT ਢ਼ੁਕਿੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਿਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੇਵਕਉਿਰ (executor) ਵਨਯ਼ੁਕਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਲਈ 
ਿੀ ਸਵਹਮਤ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਿਸੀਅਤ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਿਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 
ਐਗਜ਼ੇਵਕਉਿਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪਰਿਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਵਹਲਾ 
ਅਵਧਕਾਰ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ। ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ੇਵਕਉਿਰ ਵਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ, ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹ਼ੈ 
ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਿ਼ੈਕਲਵਪਕ ਐਗਜ਼ੇਵਕਉਿਰ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ) ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ PGT ਇਹ ਸੇਿਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਬਾਲਗ ਆਪਣੀ 
ਿਸੀਅਤ ਵਿੱਚ PGT ਦਾ ਨਾਮ ਿੀ ਐਗਜ਼ੇਵਕਉਿਰ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਚ਼ੁਣ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਉਹ ਬਾਲਗ ਜ ੋPGT 
ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ੇਵਕਉਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹ ੇਹਨ, ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸੀਅਤ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲ਼ੈਣੀ ਲਈ PGT ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਬਨਾਂ ਿਸੀਅਤ ਬਣਾਏ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਕਨੰੂਨ 
ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਵਕਸ ਦ ੇਕੋਲ ਸੰਸਕਾਰ ਦ ੇਪਰਿਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਵਧਕਾਰ ਹ਼ੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ PGT ਨੰੂ ਇਹ ਸੇਿਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਵਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। 
ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ PGT ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 660-4444
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 356-8160
ਫ਼ੋਨ (ਕੇਲੋਨਾ): 250 712-7576
ਫ਼ੋਨ (ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਿੋਲ ਫਰਿੀ):

1 800 663-7867 (604 660-4444 'ਤ ੇ
ਪਬਵਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਿਰੱਸਿੀ ਨੰੂ ਿਰਿਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ)

ਈਮੇਲ: mail@trustee.bc.ca
Website: www.trustee.bc.ca

ਸਵਕਟਮ ਸਰਸਵਸਸਿ ਅਤ ੇਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ
ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਪੂਰ ੇਸੂਬ ੇਵਿੱਚ 160 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਿਕਿਮ ਸਰਵਿਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹ਼ੈ ਜ ੋਅਪਰਾਧ 
ਦ ੇਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਿਾਲੇ, ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦ ੇਹਨ।
ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਪੂਰ ੇਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿੀ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਵਹੰਸਾ ਤੋਂ 
ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆ ਂਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੌਵਪੰਗ 
ਦ ਿੌਇਲੈਂਸ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ, PEACE (ਰੋਕਥਾਮ, ਵਸੱਵਖਆ, ਿਕਾਲਤ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ) 
ਪਰਿੋਗਰਾਮ, ਆਉਿਰੀਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਮਲਿੀਕਲਚਰਲ ਆਉਿਰੀਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ 
ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇਨੰਬਰ 'ਤ ੇਵਿਕਿਮਵਲੰਕਬੀਸੀ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਵਿਕਿਮਵਲੰਕਬੀਸੀ ਇੱਕ ਿੋਲ ਫਰਿੀ, ਗ਼ੁਪਤ, ਬਹ਼ੁਭਾਸੀ ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੇਿਾ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਪੂਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਯੂਕੌਨ 
ਵਿੱਚ 24 ਘੰਿ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇਸੱਤੋਂ ਵਦਨ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਕ 
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ਅਤੇ ਵਜਨਸੀ ਵਹੰਸਾ ਦ ੇਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਤ਼ੁਰੰਤ ਸੰਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰ਼ੈਫ਼ਰਲ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਵਜਨਸੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸੋਸਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਮਨ਼ੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ 
ਦ ੇਪੀੜਤ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਕਿਮਵਲੰਕਬੀਸੀ 110 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਵਜਸ 
ਵਿੱਚ 17 ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਦੇਸੀ ਭਾਸਾਿਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ, 
ਵਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਵਹੰਸਾ ਦਾ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਗਿਾਹ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਿਮ ਸਰਵਿਸ 
ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇਨੰਬਰ 'ਤ ੇਵਿਕਿਮਵਲੰਕਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵਿਕਿਮਵਲੰਕਬੀਸੀ; 24/7 ਉਪਲਬਧ
ਫ਼ੋਨ (ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਯੂਕੌਨ ਵਿੱਚ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 563-0808
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.victimlinkbc.ca

ਕ਼ੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦ ੇਪੀੜਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਕਰਿਾਇਮ ਵਿਕਿਮ ਅਵਸਸਿੈਂਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ (CVAP) ਰਾਹੀਂ 
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹਕਦਾਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। CVAP ਵਹੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਦ ੇਪਰਿਭਾਿਾਂ ਨਾਲ 
ਵਸੱਝਣ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ, ਨੇੜਲੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ ਗਿਾਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਇਹ 
ਵਿੱਤੀ ਨ਼ੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦ ੇਪਰਿਭਾਿਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਅਪਰਾਧ ਦ ੇਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਦੇਖੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਕਰਿਾਇਮ ਵਿਕਿਮ ਅਵਸਸਿੈਂਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ” ਵਲਖੋੋ)

ਵਿਕਿਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ, 
ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆ ਂਪਬਵਲਕ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸੋਵਲਵਸਿਰ ਜਨਰਲ ਮੰਤਰਾਲੇ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 660-5199
ਈਮੇਲ: VictimServices@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਿਕਿਮ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਜਾਂ ਕਰਿਾਇਮ ਵਪਰਿਿ਼ੈਨਸ਼ਨ” ਵਲਖੋੋ)

ਸਨੱਜੀ ਸੁਰੱਸਖਆ ਸੁਝਾਅ

ਅਵਜਹੀਆ ਂਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜ,ੋ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ, ਹਰ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਨੱਜੀ 
ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰੌਇਲ ਕ਼ੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਉਂਵਿਡ 
ਪ਼ੁਵਲਸ (RCMP) “ਏਜਲ਼ੈ ੱਸ ਵਿਜ਼ਡਮ: ਪਰਸਨਲ ਸੇਫਿੀ” ਨਾਮ ਦ ੇਿ਼ੈੱਬਪੇਜ ਤ ੇਸ਼ੁਝਾਅ ਮ਼ੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.rcmp.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਏਜਲ਼ੈ ੱਸ ਵਿਜ਼ਡਮ: ਪਰਸਨਲ ਸੇਫਿੀ” ਵਲਖੋੋ)

http://www.victimlinkbc.ca/
https://www.gov.bc.ca/
mailto:VictimServices@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
http://bc.rcmp.ca/ViewPage.action?contentId=1142&amp;siteNodeId=87
http://www.rcmp.ca
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ਕਰਦਾਤਾ ਅਸਧਕਾਰ

ਕਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਅਵਧਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਿ਼ੈਕਸਪੇਅਰ ਵਬਲ 
ਆਫ ਰਾਈਿਸ ਵਿੱਚ ਉਵਲਵਖਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਰ਼ੈਿੀਵਨਊ ਏਜੰਸੀ (CRA) ਨਾਲ 
ਇੰਿਰਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਚਾਵਲਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਰਦਾਤਾਿਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸੇਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, 
ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਨਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹ਼ੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ CRA 
ਤੋਂ ਪੂਰੀ, ਸਹੀ, ਸਪਸਿ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹ਼ੈ। ਕਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦ ੇ
ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦ ੇਓਮਬਡਸਮ਼ੈਨ ਦ ੇਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਆਵਫਸ ਆਫ ਦ ਿ਼ੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ਓਮਬਡਸਮ਼ੈਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ” ਵਲਖੋੋ)

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 586-3839

ਲੀਗਲ ਸਰਸਵਸਸਿ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕ਼ੁਝ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਕਿਰ ਕਰਦੀ 
ਹ਼ੈ, ਜ ੋਵਿਸੇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਦਸਾ ਵਨਰਦੇਸਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹੋਣ ਅਤੇ ਕਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣ। 
ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ:

• ਗੰਭੀਰ ਪਵਰਿਾਰਕ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ;
• ਬੱਵਚਆ ਂਦੀ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ;
• ਅਪਰਾਵਧਕ ਕਨੰੂਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮ਼ੁੱਦੇ; ਅਤੇ
• ਇੰਮੀਗਰਿੇਸਨ, ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਨੰੂਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕ਼ੁਝ ਮ਼ੁੱਦੇ।

ਕਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹਨ:
• ਕਨੰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜ ੋਲੋਕ ਮ਼ੁਸਕਲਾਂ ਸ਼ੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ;
• ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਦ ੇਸ਼ੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਕੀਲ ਦੀ ਕਨੰੂਨੀ ਸਲਾਹ; ਅਤੇ/ਜਾਂ
• ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਨੰੂਨੀ ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਗੀ (ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਿਕੀਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ) ਜਦੋਂ 

ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਕਨੰੂਨੀ ਸਮੱਵਸਆ ਹੋਿ ੇਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਿੇ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਕਨੰੂਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਫਤਰ (ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਦੀ 
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਵਲਸਵਿੰਗ ਹਨ) ਜਾਂ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਦ ੇਕਾਲ ਸੈਂਿਰ ਵਿਖ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 577-2525
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 408-2172
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.lss.bc.ca

http://www.canada.ca
http://www.lss.bc.ca/
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ਉਪਿੋਗਤਾ ਸੁਰੱਸਖਆ

ਕੰਸਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ੍ੀਸੀ

ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਕਨੰੂਨ ਹਨ। ਕੰਵਜ਼ਊਮਰ ਪਰਿੋਿ਼ੈਕਸ਼ਨ ਬੀਸੀ ਇੱਕ 
ਗ਼ੈਰ ਮ਼ੁਨਾਫਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਵਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਿਰਿ਼ੈਿਲ ਉਦਯੋਗ, 
ਮੋਸ਼ਨ ਵਪਕਚਰਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਿਸੂਲੀ (debt collection) ਉਦਯੋਗ , ਪੇ-ਡ ੇਲੈਂਡਰਾਂ, ਘਰੇਲ ੂਵਨਰੀਖਕਾਂ 
ਅਤੇ ਿ਼ੈਲੀਮਾਰਕੀਵਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦ ੇਵਹੱਵਸਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ, ਦਢ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਵਨਯੰਵਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।
ਇਹ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ 'ਤ ੇਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਤਾਂ 
ਵਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲ਼ੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਨੰੂਨਾਂ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਹ਼ੁੰ ਦਾ 
ਰਹ,ੇ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਕਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ 
ਕੰਵਜ਼ਊਮਰ ਪਰਿੋਿ਼ੈਕਸ਼ਨ ਬੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।
ਇਹ ਿਰ਼ੈਿਲ ਅਸੋਰੈਂਸ਼ ਫੰਡ ਦ ੇਪਰਿਬੰਧਨ ਲਈ ਿੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹ਼ੈ, ਜ ੋ
ਵਕ ਯਾਤਰਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤ,ੇ ਪਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ 'ਤ ੇਮ਼ੁਆਿਜ਼ ੇਦਾ ਇੱਕ 
ਸੰਭਾਿਤ ਸਾਧਨ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬੀ.ਸੀ. ਿਰਿ਼ੈਿਲ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ  
ਪਰਿਾਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹੋਣ।
ਕੰਵਜ਼ਊਮਰ ਪਰਿੋਿ਼ੈਕਸ਼ਨ ਬੀਸੀ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਅਤੇ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦ ੇਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਕਨੰੂਨਾਂ ਤਵਹਤ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।
ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ, ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦ ੇਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਲ਼ੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਵਸਕਾਇਤ ਹ਼ੈ, 
ਤਾਂ ਕੰਵਜ਼ਊਮਰ ਪਰਿੋਿ਼ੈਕਸ਼ਨ ਬੀਸੀ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ ਪ਼ੁੱਛ-ਵਗੱਛ ਸੈਂਿਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਵਸਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਰ਼ੈਫਰਲ 
ਪੇਸ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਥ ੇਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 564-9963
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 320-1667
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.consumerprotectionbc.ca
ਈਮੇਲ: info@consumerprotectionbc.ca

ਵਹੀਕਲ ਸੇਲਿ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਸ੍੍ਰਸਟਸ ਕੋਲੰ੍ੀਆ

ਿਹੀਕਲ ਸੇਲਜ਼ ਅਥਾਰਿੀ ਆਫ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ (VSA) ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫਾ-ਰਵਹਤ ਸ਼ੁਤੰਤਰ 
ਏਜੰਸੀ ਹ਼ੈ ਜ ੋਕਨੰੂਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਮੋਿਰ ਡੀਲਰ ਐਕਿ, ਵਬਜ਼ਨਸ ਪਰਿ਼ੈਕਵਿਵਸਜ਼ ਐਡਂ ਕੰਵਜ਼ਊਮਰ ਪਰਿੋਿ਼ੈਕਸ਼ਨ 
ਐਕਿ ਦੀਆ ਂਵਨਰਧਾਰਤ ਧਾਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕਨੰੂਨਾਂ ਤਵਹਤ ਸਬੰਧਤ ਵਨਯਮਾਂ ਦ ੇਪਰਿਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣਾਈ 
ਗਈ ਹ਼ੈ।
VSA ਮੋਿਰ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪੇਸੇਿਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਇਸੰਸ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਨਯੰਵਤਰਿਤ ਕਰਦੀ 
ਹ਼ੈ। VSA, ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਵਸਪ ਸਿਾਫ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਵਿਵਫਕੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਵਨਰੰਤਰ ਵਸੱਵਖਆ 
ਿੀ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਿੇਲ ਿਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਵਸੱਧ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਡੀਲ ਕਰਦ ੇਹਨ।
VSA, ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਮੋਿਰ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਕਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ, 
ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਸਕਾਇਤ ਸਮਾਧਾਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ, ਉਦਯੋਵਗਕ ਮਾਨਕ ਸ਼ੈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 
ਸਾਮਲ ਹਨ। ਿੀਚਾ ਸਵਤਕਾਰਤ ਮੋਿਰ ਡੀਲਰ ਉਦਯੋਗ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸੂਵਚਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸਪੂਰਣ ਜਨਤਾ ਨੰੂ 
ਸੇਿਾ ਦੇਣਾ ਹ਼ੈ।

http://www.consumerprotectionbc.ca/
mailto:info@consumerprotectionbc.ca
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ਅਵਜਹੀਆ ਂਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜ ੋਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਨਿੇਂ ਜਾਂ ਿਰਤ ੇਹੋਏ ਿਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ 
ਪਵਹਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ VSA ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਵਚਤ ਫ਼ੈਸਲਾ  
ਲ਼ੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।
ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇਨੰਬਰਾਂ 'ਤ ੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 294-9889
ਈਮੇਲ: consumer.services@mvsabc.com
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: https://mvsabc.com/

ਸਨਵੇਸਕ ਸਸੱਸਖਆ ੍ਿਰੁਗਾਂ ਨੰੂ ਘੁਟਾਸਲਆ ਂਤੋਂ ੍ਿਣ ਸਵੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹ ੈ– 
੍ੀਸੀ ਸਸਸਕਓਰਟੀਿ ਕਸਮਸਨ

ਕਈ ਵਨਿੇਸਕਾਂ ਨੇ ਜੋਖਮ ਭਰ ੇਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਿਾਲੇ ਵਨਿੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਬਚਤ ਗ਼ੁਆ 
ਚ਼ੁੱਕੇ ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦ,ੇ ਸਹੀ ਪਰਿਸਨ ਨਹੀਂ ਪ਼ੁੱਛਦ,ੇ ਸ਼ੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦ,ੇ 
ਜਾਂ ਵਨਿੇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਪਰਿਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਬਾਰ ੇਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਲਈ, ਬੀਸੀ ਵਸਵਕਓਵਰਿੀਜ਼ ਕਵਮਸਨ (BCSC) ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਵਨਿੇਸਕ ਵਸੱਵਖਆ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 
InvestRight.org 'ਤ ੇਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਿੂਲ ਅਤੇ ਸਾਧਨ। ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦ ੇਚੇਤਾਿਨੀ ਦ ੇਸੰਕੇਤਾਂ, ਵਨਿੇਸ 
ਘ਼ੁਿਾਵਲਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵਕਿੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿੇ, ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦ ੇਵਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇ, ਬਾਰ ੇਵਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
BCSC, ਵਨਿੇਸ ਪਲਾਵਨੰਗ, ਅਯੋਗ ਵਨਿੇਸਾਂ ਅਤੇ ਘ਼ੁਿਾਵਲਆਂ ਬਾਰ ੇਪਰਿਸਨਾਂ ਦ ੇਜਿਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। InvestRight.org ਵਨਿੇਸਕਾਂ ਨੰੂ ਵਨਿੇਸ ਬਾਰ ੇਸੂਵਚਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਕਿੇਂ ਲ਼ੈਣੇ ਹਨ 
ਬਾਰੇ ਵਸੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨ-ਸਿੌਪ ਸਾਧਨ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.investright.org

ਭਾਿੇਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹ,ੋ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹ,ੋ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹ,ੋ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਨਿੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੰਵਦਗਧ 
ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੰੂ ਵਸਵਕਓਵਰਿੀਜ਼ ਰ਼ੈਗੂਲੇਿਰਾਂ ਦ ੇਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਵਲਆਓ। ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਧਆਨ 
ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਦੋਸਤ, ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਘ਼ੁਿਾਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਵਸਕਾਰ 
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।
ਵਕਸੇ ਘ਼ੁਿਾਲੇ ਦੀ ਵਰਪੋਰਿ ਕਰਨ ਲਈ, BCSC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿ਼ੈਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਵਿਪ 
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 373-6393
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 899-6854
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.investright.org

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸਬਵਮਿ ਏ ਵਿਪ” ਵਲਖੋੋ)

mailto:consumer.services@mvsabc.com
https://mvsabc.com/
http://InvestRight.org
http://InvestRight.org
http://www.investright.org
http://www.investright.ca
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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤ ੇਸ੍ਪਤਾ ਦੀ ਸਤਆਰੀ
ਸੂਬਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਵਹੱਸਾ ਵਨੱਜੀ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ। ਹਰੇਕ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਹ਼ੈ ਵਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ। ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀਆ ਂਅੱਗਾਂ, ਭ਼ੁਚਾਲਾਂ, ਸ਼ੁਨਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 
ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ, 50 ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਛਾਣ ਕੀਤ ੇਗਏ ਜੋਖਮ ਹਨ। ਵਤਆਰ ਰਵਹਣਾ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਿਰਗੀਆ ਂਤੀਬਰ 
ਘਿਨਾਿਾਂ ਦ ੇਪਰਿਭਾਿ ਨੰੂ ਘਿਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਵਬਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਰਫ ਦ ੇਤੂਫਾਨਾਂ ਿਰਗੀਆ ਂਘੱਿ 
ਗੰਭੀਰ ਘਿਨਾਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ।
ਅਵਜਹ ੇਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਲ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋਵਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣ ਲਈ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਿ ੋਘੱਿ 72 ਘੰਵਿਆਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ, 
ਹਾਲਾਂਵਕ ਕ਼ੁਝ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕ਼ੈਪੀਿਲ ਰੀਜਨ ਵਡਸਵਿਰਿਕਿ (ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ 
ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖਾੜੀ ਿਾਪ ੂਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਹ਼ੁਣ ਘੱਿ ੋਘੱਿ ਸੱਤ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ 
ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਗਾਈਡ ਦ ੇਸ਼ੁਰ ੂਵਿੱਚ ਮ਼ੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਨੱਜੀ ਵਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਨੰਬਰਾਂ ਦ ੇਪੰਨੇ ਨੰੂ ਭਰਨਾ ਵਤਆਰੀ ਿੱਲ ਪਵਹਲਾ ਕਦਮ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ:ੋ

• ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤੇ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (ਆਦਰਸਕ ਰੂਪ 
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸਵਹਤ;

• ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਿਰ - ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤਾ;
• ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਿਰੀ ਸੰਪਰਕ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸਪ਼ੈਸਵਲਸਿ, ਸਪ਼ੈਸਵਲਿੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦ ੇਸਪਲਾਇਰ, 

ਵਫਜ਼ੀਓਥ਼ੈਰੇਵਪਸਿ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਵਨਕ, ਆਵਦ;
• ਘੱਿ ੋਘੱਿ ਦ ੋਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦ ੇਗ਼ੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤ;ੇ
• ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਿਬੰਧਨ ਦ ੇਸੰਪਰਕ;
• ਬੀਸੀ ਹਾਈਡਰਿ,ੋ ਫੋਰਵਿਸਬੀਸੀ ਅਤੇ TELUS ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ;
• ਬੀਸੀ ਡਰੱਗ ਐਡਂ ਪੌਇਜ਼ਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਿਰ ਦ ੇਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ;
• ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ;
• ਪਸ਼ ੂਵਚਵਕਤਸਕ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਿੇ); ਅਤੇ
• ਬੀਮਾ ਏਜੰਿ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਵਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਿਰ, ਘਰੇਲ ੂਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿਦਾਤਾ ਜਾਂ 
ਲੌਂਗ-ਿਰਮ ਕੇਅਰ ਪਰਿਦਾਤਾਿਾਂ) ਦ ੇਨਾਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹ਼ੈ਼ੈ। ਆਪਣ ੇ
ਪਵਰਿਾਰਕ ਡਾਕਿਰ ਦ ੇਨਾਲ ਕੋਈ ਿੀ ਖਾਸ ਡਾਕਿਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਦ ੋਸਰਲ ਕਦਮ 
ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਨ:

• ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰ ੋਵਕ ਵਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਵਕਿੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ 
ਕਰੋਗ ੇਜਾਂ ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹ਼ੈ ਤਾਂ ਤ਼ੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਕੱਥੇ ਵਮਲਣ ਦੀ 
ਕੋਵਸਸ ਕਰੋਗ;ੇ

• ਆਪਣ ੇਘਰ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਕੱਿ ਪ਼ੈਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਇਕ 'ਗਰਿ਼ੈਬ-ਐਡਂ-ਗੋ' ਵਕੱਿ ਬਣਾਓ, ਵਜਸ 
ਵਿੱਚ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਲ਼ੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਕੱਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ:
� ਪਾਣੀ: ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਨੀਿੇਸਨ ਲਈ ਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਵਤੰਨ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਪਰਿਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 

ਲਈ ਪਰਿਤੀ ਵਦਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵਲਿਰ
� ਗ਼ੈਰ-ਨਾਸਿਾਨ ਭੋਜਨ ਜ ੋਤ਼ੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇਹ ੋਅਤੇ ਜ ੋਤ਼ੁਹਾਡੀਆ ਂਸੰਭਿ ਖ਼ੁਰਾਕ 

ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆ ਂਲਈ ਢ਼ੁਕਿਾਂ ਹੋਿੇ
� ਫਸਿ ਏਡ ਵਕਿ
� ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਵਪਰਿਸਵਕਰਿਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆਂ
� ਚਸ਼ਵਮਆਂ ਦਾ ਿਾਧੂ ਜੋੜਾ
� ਫਲ਼ੈਸਲਾਈਿ ਅਤੇ ਿਾਧੂ ਬ਼ੈਿਰੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਕਰੈਂਕ ਜਾਂ ਿਾਇੰਡ -ਅਪ ਫਲ਼ੈਸਲਾਈਿ
� AM/FM ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਿਾਧੂ ਬ਼ੈਿਰੀਆ ਂਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਕਰੈਂਕ ਜਾਂ ਿਾਇੰਡ-ਅਪ ਰੇਡੀਓ
� ਮੌਸਮੀ ਕਪੜ,ੇ ਜ਼ੁੱਤ ੇਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
� ਪਵਰਿਾਰ ਲਈ ਮੀਵਿੰਗ ਦੀਆ ਂਤ਼ੈਅ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਥਾਿਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਲ ਮ਼ੈਪ
� ਛੋਿੇ ਨੋਿਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ
� ਮ਼ੁੱਢਲੇ ਿੂਲ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਿੀ
� ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜਨਮ ਸਰਿੀਵਫਕੇਿ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ/ਬੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆਂ
� ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰੀਆਂ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ

ਇਕ ‘ਗਰੈ੍-ਐਡਂ-ਗੋ’ ਸਕੱਟ ਕੋਈ ਬ਼ੈਕਪ਼ੈਕ ਜਾਂ ਛੋਿਾ ਰੋਵਲੰਗ ਸੂਿਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪ਼ੈ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਨੰੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਿਾਜ਼ ੇਦ ੇ
ਨੇੜੇ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿਾਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ਼ੈ। ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇ
ਵਿਚਾਰ ਕਰ:ੋ

� ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ
� ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਭੋਜਨ
� ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਾਈਆਂ
� ਡਾਕਿਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆਂ
� ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਵਜਿੇਂ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸ, ਬੀਮਾ ਪਾਵਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਮ 

ਸਰਿੀਵਫਕੇਿ, ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆਂ
� ਛੋਿੇ ਨੋਿਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ
� ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀਆ ਂਿਾਧੂ ਚਾਬੀਆਂ
� ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ
� ਫਲ਼ੈਸਲਾਈਿ
� ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੂਤੇ

'ਗਰਿ਼ੈਬ-ਐਡਂ-ਗੋ' ਵਕੱਿ ਨੰੂ ਦਰਿਾਜ਼ ੇਦ ੇਨੇੜੇ ਸਿੋਰ ਕਰ,ੋ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪਰਿਿੇਸ ਦ ੇਨੇੜੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ 
ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਿਾਹਨ ਵਿੱਚ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ 'ਗਰ਼ੈਬ-ਐਡਂ-ਗੋ' ਵਕੱਿਾਂ ਦੀਆ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂਦੀ 
ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਜਾਂਚ ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅਪਡੇਿ ਕਰਦ ੇਰਹ ੋਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹ ੋਚ਼ੁੱਕੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ 
ਦਿਾਈਆਂ ਨੰੂ ਬਦਲੋ।
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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਆਪਣ ੇਘਰ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦ ੇਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦ ੇਰਸਵਤਆ ਂ
ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਵਨਸਚਤ ਹੋਿ ੋਵਕ ਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹ ੋਵਕ ਘਿਨਾਿਾਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕਸ ਨੰੂ 
ਬ਼ੁਲਾਉਣਾ ਹ਼ੈ।
ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇਪਰਿੋਗਰਾਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸਾਧਨ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਆਪਣੀ ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰਪਾਵਲਕਾਿਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਖੇਤਰ ਲਈ ਖਾਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਤਆਰੀ ਦ ੇਬਰੋਸਰ ਪਰਿਦਾਨ 
ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਤਆਰੀ ਦ ੇਸ਼ੈਸਨ ਮ਼ੁਫਤ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥ ੇ
ਤੱਕ ਵਕ ਵਕਸੇ ਮਨੋਨੀਤ ਵਤਆਰੀ ਦ ੇਸ਼ੈਸਨ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧ ਕਰਨਾ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿ,ੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਜ ੇ
ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਮੂਹ ਕੰਪਲ਼ੈਕਸ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਿੇ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ੍ੀਸੀ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮ਼ੈਨੇਜਮੈਂਿ ਬੀਸੀ (EMBC) ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 
ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। EMBC ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੰੂ ਬੀ.ਸੀ. 
ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਖਤਵਰਆ,ਂ ਆਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਤਆਰੀ, ਅਤੇ ਖਤਰ ੇਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕਿਕਾਲੀ ਵਤਆਰੀ 
ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਕਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜ ੋਤ਼ੁਹਾਡੀਆ ਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦ ੇਅਨ਼ੁਸਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਪਰਿਪੇਅਰਡਨੈਸ,
ਵਰਸਪੌਂਸ ਐਡਂ ਵਰਕਿਰੀ” ਵਲਖੋੋ)

ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ੍ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮ਼ੈਨੇਜਮੈਂਿ ਬੀਸੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਣਨ, ਗਤੀਸੀਲਤਾ, ਬੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਬੌਵਧਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚ਼ੁਣੌਤੀਆਂ ਹ ੋ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਪਰਿਪੇਅਰਡਨੈਸ ਫਾਰ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਏ 
ਵਡਸਅਵਬਵਲਿੀ” ਵਲਖੋ)

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਨਫੋ ੍ੀਸੀ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਨਫ ੋਬੀਸੀ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘਿਨਾਿਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦੀ ਹ਼ੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅੱਪਡੇਿਸ ਲ਼ੈ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਸਲਾਹ ਸ਼ੁਣ 
ਸਕਦੇ ਹ ੋਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Website: www.emergencyinfobc.gov.bc.ca

http://www.gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
http://www.emergencyinfobc.gov.bc.ca/
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ਸ਼ੇਕਆਉਟ (ShakeOut) ੍ੀਸੀ

ਸ਼ੇਕਆਉਿ ਬੀਸੀ ਹਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦ ੇਤੀਜ ੇਿੀਰਿਾਰ ਨੰੂ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਸਲਾਨਾ ਭੂਚਾਲ ਵਡਰਿਲ ਹ਼ੈ। ਜੇਕਰ 
ਤ਼ੁਸੀਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦਾ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰ,ੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ; ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸੱਿ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 
ਬਹ਼ੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ਼ੈ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਵਜੱਥ ੇਿੀ ਹ,ੋ ਹੇਠਾਂ ਬ਼ੈਠ ਜਾਓ! ਕਿਰ ਕਰ!ੋ ਰ਼ੁਕ!ੋ

Website: www.shakeoutbc.ca

ਸਤਆਰ ਹ ੋਜਾਓ (ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ)
72 ਘੰਿੇ: ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰ ਵਤਆਰ ਹ਼ੈ? (72 Hours: Is Your Family Prepared?) 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਪਬਵਲਕ ਸੇਫਿੀ ਕ਼ੈਨੇਡਾ, ਕ਼ੈਨੇਡੀਅਨ ਰ਼ੈਡ ਕਰਾਸ, ਸੇਂਿ ਜੌਨ 
ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਦ ਸਾਲਿੇਸਨ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਵਹਯੋਗ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਮ਼ੁਵਹੰਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਤਆਰੀ 
ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਵਤਆਰੀ ਲਈ ਗਾਈਡਾਂ ਿਰਗ ੇਸਾਧਨ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ 
ਹ਼ੈ। ਜਨਰਲ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਤਆਰੀ ਦੀ ਗਾਈਡ (Your Emergency Preparedness Guide) 
ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ/ਵਿਸੇਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਸਰਜੈਂਸੀ ਵਤਆਰੀ ਦੀ ਗਾਈਡ (Emergency 
Preparedness Guide for People with Disabilities/Special Needs), ਦੋਨੋਂ  ਹੀ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ 
ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ ਗਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਬਾਰ ੇਵਿਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.getprepared.ca

ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਤਆਰੀ ਗਾਈਡ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰੋ।
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.getprepared.gc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਯੌਰ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਵਪਰਿਪੇਅਰਡਨੈਸ ਗਾਈਡ” ਵਲਖੋੋ)

ਅਪਾਹਜਤਾ/ਵਿਸੇਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਤਆਰੀ ਗਾਈਡ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹ਼ੁੰ ਚ 
ਪਰਿਾਪਤ ਕਰੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.getprepared.gc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਡਸਅਵਬਲੀਿੀਜ਼/ਸਪ਼ੈਸ਼ਲ ਨੀਡਜ਼” ਵਲਖੋੋ)

http://www.shakeoutbc.ca/
http://www.getprepared.ca/
http://www.getprepared.gc.ca
https://www.getprepared.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/yprprdnssgd/index-en.aspx
http://www.getprepared.gc.ca
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ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਿਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੀ ਿਰਣਮਾਲਾ ਸਚੂੀ ਹ਼ੈ।

A

Ability411
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.ability411.ca

ਅ੍ੋਸਰਜਨਲ ਐਲਡਰਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ

(ਐਲਡਰਜ਼ ਿਰਿਾਂਸਪੋਰਿੇਸ਼ਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਿੇਖ)ੋ

ਗੰਿੀਰ, ਘਰੇਲ ੂਅਤ ੇਕਸਮਊਸਨਟੀ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਆਪਣੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਿੱਚ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਡਾਇਰ਼ੈਕਿਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ੋਜਾਂ 
ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਘਰ ਅਤੇ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਕੇਅਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦ ੇਤ਼ੁਹਾਡ ੇਵਸਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 8-1-1
ਫ਼ੋਨ (ਬਵਹਰਾ/ਸ਼ੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵਦੱਕਤ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ TTY): 7-1-1
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca/find

੍ਾਲਗ ਅਪਗ੍ਰੇਸਡੰਗ

ਬਾਲਗ ਅਪਗਰਿੇਵਡੰਗ ਸ਼ੈਕੰਡਰੀ ਪੋਸਿ-ਸ਼ੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ, ਸਕੂਲ ਵਡਸਵਿਰਿਕਿ, ਬਾਲਗ ਵਸਖਲਾਈ 
ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰ ੇਸੂਬ ੇਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ। ਬਾਲਗ ਅੱਪਗਰਿੇਵਡੰਗ ਕੋਰਸ 
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ, ਗਵਣਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ  ਅਤੇ ਵਿਵਦਅਕ 
ਕ਼ੁਸਲਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.upgradebc.ca

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਡਲਿ ਐਜ਼ੁਕੇਸ਼ਨ” ਵਲਖੋੋ)

ਅਫੋਰਡੇ੍ਲ ਿਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ੍ੈਨੇਸਫਟ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 338-6622
ਬਵਹਰ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਡੀਿਾਈਸ (TDD): 711 (ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਚਾਇਲਡ  

ਕੇਅਰ ਬ਼ੈਨੇਵਫਿ” ਵਲਖੋੋ)

੍ਿਰੁਗਾਂ ਲਈ ਸਕਫਾਇਤੀ ਸਰਹਾਇਸ

(ਬੀਸੀ ਹਾਉਵਸੰਗ ਦੇਖੋ)

ਇੱਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ੍ਾਅਦ: ਸਕਸ ੇਦ ੇਮਰਨ ਤੋਂ ੍ਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਆਫਿਰ ਏ ਡੇਥ” ਵਲਖੋੋ)

http://www.ability411.ca
http://www.healthlinkbc.ca/find
http://www.upgradebc.ca
http://www.gov.bc.ca/
http://www.gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
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ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਲ ੍ੀਸੀ (ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਸਮਊਸਨਟੀਿ)
ਈਮੇਲ: ਈਮੇਲ: AgefriendlyBC@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਏਜ-ਫਰੈਂਡਲੀ” ਵਲਖੋ)

Al-Anon ਫੈਸਮਲੀ ਗਰੁੱ ਪਸ ੍ੀਸੀ/ਯੂਕੌਨ

Al-Anon ਗ਼ੁਮਨਾਮੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦ ੇਨਾਲ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਸਿ਼ੈ-ਸਹਾਇਤਾ 
ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਪੇਸ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।

Website: www.bcyukon-al-anon.org

ਅਲਕੋਹੋਸਲਕਸ ਅਨੌਨੇਮਸ ੍ੀਸੀ/ਯੂਕੌਨ

ਇਹ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਅਲਕੋਹੋਵਲਕਸ ਅਨੌਨੇਮਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcyukonaa.org

ਿੱਤਾ/ਜੀਵਤ (Survivor) ਲਈ ਿੱਤਾ

ਫ਼ੋਨ (ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 277-9914
ਫ਼ੋਨ (ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਫਰੈਂਚ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 277-9915
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 255-4786
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਲਾਓਐਸਂ ਫਾਰ ਪੀਪਲ ਏਜੇਡ 60-64” ਵਲਖੋੋ)
www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਲਾਓਐਸਂ ਫਾਰ ਸਰਿਾਈਿਰ” ਵਲਖੋੋ)

ਅਲਿਾਇਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਫ ੍ੀਸੀ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 667-3742
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 681-6530
ਈਮੇਲ: info@alzheimerbc.org
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.alzheimer.ca/en/bc

ਐਂ੍ ੂਲੈਂਸ

(ਬੀਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹ਼ੈਲਥ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਿੇਖ)ੋ

ਆਰਥੇਰਾਇਟਸ (ਗਠੀਆ) ਆਂਸਰਿ ਲਾਈਨ

ਹਰ ਸਿਾਲ ਲਈ, ਜਿਾਬ ਹ਼ੈ। ਆਰਥੇਰਾਇਿਸ (ਗਠੀਆ) ਆਂਸਰਜ਼ ਲਾਈਨ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਉਮੀਦ 
ਦ ੇਸਰੋਤ ਿਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ।

ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 4 ਿਜ ੇਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਫੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ):
1 800 321-1433

ਫ਼ੋਨ (ਦ਼ੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 228-2557

A

mailto:AgefriendlyBC@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
http://www.bcyukon-al-anon.org/
http://www.bcyukonaa.org/
http://www.canada.ca
http://www.canada.ca
mailto:info@alzheimerbc.org
http://www.alzheimer.ca/en/bc
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ਆਰਥੇਰਾਇਟਸ (ਗਠੀਆ) ਸੋਸਾਇਟੀ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 414-7766
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 714-5550
ਈਮੇਲ: info@bc.arthritis.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.arthritis.ca/bc

ਅਸਸਸਸਟਡ ਸਲਸਵੰਗ ਰਸਜਸਟਰੀ

ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ:
PO Box 9638 STN PROV GOVT
Victoria BC V8W 9P1

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 714-3378
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 778 974-4887
ਈਮੇਲ: Hlth.assistedlivingregistry@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਵਸਸਵਿਡ ਵਲਵਿੰਗ ਰਵਜਸਿਰੀ” ਵਲਖੋੋ)

ਆਟੋਮੋ੍ਾਈਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਡਸਕਾਉਂਟ (ਛੂਟ)
(ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਿਹੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ਼ ਵਡਸਕਾਉਂਿ ਿੇਖ)ੋ

B

੍ੀਸੀ ਅਲਕੋਹਲ ਐਡਂ ਡਰੱਗ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਰੈਫਰਲ ਲਾਈਨ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-1441
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 660-9382

੍ੀਸੀ ਐਂ੍ ੂਲੈਂਸ ਸਰਸਵਸ

(ਬੀਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹ਼ੈਲਥ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਿੇਖ)ੋ

੍ੀਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਸਰਸਪੌਂਸ ਨੈੱਟਵਰਕਸ

ਈਮੇਲ: info@bccrns.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bccrns.ca

੍ੀਸੀ ੍੍ਰਨੇ ਇੰਜਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

c/o Sea to Sky Meeting and Association Management Inc.
Suite 206, 201 Bewicke Ave.
North Vancouver BC V7M 3M7

ਈਮੇਲ: info@brainstreams.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.brainstreams.ca

A-B

mailto:info@bc.arthritis.ca
http://www.arthritis.ca/bc
mailto:Hlth.assistedlivingregistry@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
mailto:info@bccrns.ca
http://www.bccrns.ca
mailto:info@brainstreams.ca
http://www.brainstreams.ca/
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੍ੀਸੀ ਕੈਂਸਰ ਏਜੰਸੀ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-3333
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bccancer.bc.ca

੍ੀਸੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਿ ਐਸੋਸੀਏਸਨ

ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 736-4233
ਈਮੇਲ: info@bccare.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bccare.ca

੍ੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੀਿੀਿ ਕੰਟਰੋਲ (BCCDC)
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 707-2400
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bccdc.ca/our-services

੍ੀਸੀ ਡੈਂਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸਨ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 396-9888
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 736-7202
ਈਮੇਲ: info@yourdentalhealth.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.yourdentalhealth.ca

੍ੀਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਥ ਸਰਸਵਸਸਿ

ਬੀਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹ਼ੈਲਥ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਬੀਸੀ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਸੇਿਾ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਿ ਿਰਿਾਂਸਫਰ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਦੀ 
ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ
ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ:

9-1-1 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ
ਉਹ ਇਲਾਕੇ, ਵਜੱਥ ੇ9-1-1 ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ ਕਾਲ ਕਰ ੋ1 800 461-9911
੍ੀਸੀ ਤੋਂ ੍ਾਹਰ ਸੈਲਫ਼ੋਨ/SAT ਫ਼ੋਨ:  250-374-5937 
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcehs.ca

ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਵਬਵਲੰਗ ਲਈ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ
British Columbia Ambulance Service 

Ambulance Billing Department
PO Box 9676 STN PROV GOVT
Victoria BC V8W 9P7

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 665-7199
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcehs.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪ ੇਯੌਰ ਐਬਂੂਲੈਂਸ ਵਬੱਲ” ਵਲਖੋੋ)

B

http://www.bccancer.bc.ca/
mailto:info@bccare.ca
http://www.bccare.ca
http://www.bccdc.ca/our-services
mailto:info@yourdentalhealth.ca
http://www.yourdentalhealth.ca
http://www.bcehs.ca/
http://www.bcehs.ca/
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੍ੀਸੀ ਫੈਸਰਿ

ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇ65+ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗ ਛ਼ੁੱਿੀਆ ਂਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਲ਼ੈ ਕੇ ਸ਼਼ੁੱਕਰਿਾਰ 
ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀਆਂ (11 ਨਿੰਬਰ ਦ ੇਵਰਮੈਂਬਰੈਂਸ ਵਦਿਸ ਸਮੇਤ) ਬੀਸੀ ਫ਼ੈਵਰਜ਼ ਦ ੇਵਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਰੂਿਾਂ 'ਤ ੇਮ਼ੁਫਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤ,ੇ 65+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਜ਼਼ੁਰਗ 
ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਯਾਤਰੀ ਵਕਰਾਏ' ਤ ੇਇਕ ਵਤਹਾਈ ਛੋਿ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਵਸਰਫ਼ ਯਾਤਰੀ 
ਵਕਰਾਇਆ ਂ'ਤ ੇਲਾਗੂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ।
ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਜ਼ਰਿੇਸਨਾਂ:

ਫ਼ੋਨ (ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 BC-FERRY
(1 888 223-3779)

ਫ਼ੋਨ (ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ): 1 800 223-3779
ਫ਼ੋਨ (ਰੌਜਰਜ਼ (Rogers) ਜਾਂ TELUS ਮੋਵਬਲਿੀ ਨੈੱਿਿਰਕਾਂ 'ਤ ੇਸ਼ੈੱਲ ਫ਼ੋਨ):  

*BCF (*223)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcferries.com

੍ੀ.ਸੀ. ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਸਸਟਮ

ਫ਼ੋਨ (ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7867

੍ੀਸੀ ਹੈਲਦੀ ਕਸਮਊਸਨਟੀਿ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਬੀਸੀ ਹ਼ੈਲਦੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀਜ਼ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪਕ, ਗ਼ੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਵਸਹਤਮੰਦ, 
ਸੰਮਵਲਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਊ ਕਵਮਊਵਨਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਵਦੰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 590-8442
ਈਮੇਲ: bchc@bchealthycommunities.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bchealthycommunities.ca

੍ੀ.ਸੀ. ਹੋਸਪਾਇਸ ਪੈਸਲਏਸਟਵ ਕੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 410-6297
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 267-7024
ਈਮੇਲ: office@bchpca.org
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bchpca.org

੍ੀਸੀ ਹਾਊਸਸੰਗ ਅਤ ੇਹਾਊਸਸੰਗ ਰਸਜਸਟਰੀ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 257-7756
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 433-2218
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bchousing.org (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਹਾਊਵਸੰਗ ਰਵਜਸਿਰੀ ਫਾਰ 

ਹਾਊਵਸੰਗ ਪਰਿੋਿਾਈਡਰਜ਼” ਵਲਖੋ)

ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਸਸੱਧਾ ਪ੍੍ਰ ੰ ਸਧਤ ਦਫਤਰ

ਫ਼ੋਨ: 604 609-7024
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ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਰੀਜਨਲ ਆਸਫਸ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 787-2807
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 475-7550

ਇੰਨਟੀਰੀਅਰ ਰੀਜਨਲ ਆਸਫਸ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 834-7149
ਫ਼ੋਨ (ਪੇਂਵਿਕਿਨ): 250 493-0301

ਨੌਰਦਰਨ ਰੀਜਨਲ ਆਸਫਸ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 667-1235
ਫੋਨ (ਵਪਰਿੰ ਸ ਜੌਰਜ): 250 562-9251

੍ੀਸੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋ

ਇਲ਼ੈਕਵਿਰਿਕ ਸੇਿਾ ਜਾਂ ਐਨਰਜ਼ੀ-ਕ਼ੁਸਲਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bchydro.com

ਵਬਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਿ਼ੁੱਿ ਗਈਆ ਂ(ਡਾਉਨਡ) ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਿ ਕਰਨ ਲਈ:
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 BCHYDRO (1 800 224-9376)

੍ੀ.ਸੀ. ਲੋ ਇਨਕਮ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਸਡਟ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿਾਂ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਲੋ ਇਨਕਮ ਕਲਾਈਮੇਿ ਿ਼ੈਕਸ” ਵਲਖੋੋ)

੍ੀਸੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ

ਫ਼ੋਨ 310-6789 (ਵਕਸੇ ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ)

੍ੀਸੀ ਪੈਸਲਏਸਟਵ ਕੇਅਰ ਲਾਿ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਹ ੂਿੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ” ਵਲਖੋੋ)

੍ੀਸੀ ਪਾਰਕਸ - ਕੈਂਪਸਾਈਟ ਫੀਸ ਛੋਟ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcparks.ca/fees/senior.html
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੍ੀਸੀ ਪਾਰਟਨਰਿ ਫਾਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਐਸਡਕਸ਼ਨਿ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 661-2121
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 669-7600
ਈਮੇਲ: bcpartners@heretohelp.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.heretohelp.bc.ca

੍ੀ.ਸੀ. ਰੇਸਕ੍ਰਏਸ਼ਨ ਐਡਂ ਪਾਰਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸਨ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 929-0965
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 629-0965
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcrpa.bc.ca

੍ੀਸੀ ਸਸਕਓਸਰਟੀਿ ਕਸਮਸਨ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 373-6393
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 899-6854
ਈਮੇਲ: inquiries@bcsc.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcsc.bc.ca

੍ੀ.ਸੀ. ਸੀਨੀਅਰਿ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਪਾਰਕਸ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਪਾਰਕਸ” ਵਲਖੋੋ)

੍ੀਸੀ ਸੀਨੀਅਰਿ ਗੇਮਿ ਸੁਸਾਇਟੀ (55+ ੍ੀਸੀ ਗੇਮਿ)
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 778 426-2940
ਈਮੇਲ: info@55plusbcgames.org
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.55plusbcgames.org

੍ੀਸੀ ਸਰਸਵਸਸਿ ਕਾਰਡ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਕਾਰਡ ਆਈਡੀ” ਵਲਖੋੋ)

੍ੀਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ

ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 382-6161; ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਥਾਿਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣ ੇ
ਸਥਾਨਕ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਆਪਰੇਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਈਮੇਲ: transitinfo@bctransit.com
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bctransit.com

(ਮ਼ੈਿਰੋ ਿ਼ੈਨਕੂਿਰ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਰਾਂਸਵਲੰਕ ਿੇਖੋ)
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੍ੈਟਰ ਐਟ ਹੋਮ

ਇਹ ਪਰਿੋਗਰਾਮ, ਜ ੋਵਕ ਯੂਨਾਈਵਿਡ ਿੇਅ ਆਫ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦ਼ੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਪੂਰ ੇ
ਸੂਬ ੇਵਿੱਚ ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨੌਨ-ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਹੋਮ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ: 604-268-1312 (ਆਮ ਪ਼ੁੱਛਵਗੱਛ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.betterathome.ca

੍ਾਊਂਸ ੍ੈਕ: ਆਪਣੀ ਸਸਹਤ ਮੁੜ-ਹਾਸਲ ਕਰੋ

ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਚੰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਲਈ ਇਸ 
ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਗੱਲ ਕਰੋ।

 ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bouncebackbc.ca

੍੍ਰਨੇ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਸੀਨੀਅਰਿ

ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਵਦਮਾਗ ਦੀ ਵਸਹਤ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੰਜ ਆਸਾਨ ਕਦਮ।
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.alzheimer.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਬਰਿੇਨ ਫ਼ੈਕਿਰਜ਼” ਵਲਖੋੋ)

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦ ੇਜੋਖਮ ਦ ੇਕਾਰਕ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਤ਼ੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਿੇਖ:ੋ
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.alzheimer.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਰਸਕ ਫ਼ੈਕਿਰਜ਼” ਵਲਖੋੋ)

ਸਵਕਲਾਂਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ੍ਹਤਰ ੍ੀ.ਸੀ.ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਖੋਜ ਵਿੱਚ “ਐਕਸ਼ੈਸੇਵਬਵਲਿੀ” ਵਲਖੋੋ)

੍ਿਰੁਗਾਂ ਲਈ ੍ੱਸ ਸਕਰਾਏ ਦੀ ਛੂਟ

(ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਕਰਾਇਆ ਛੋਿ ਅਤੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਿੇਖ)ੋ

੍ੱਸ ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866-866-0800

• ਵਿਕਲਪ 1 - ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਮਾਵਜਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਨਿਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋ*, ਆਪਣਾ ਵਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵਪੰਨ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਸਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 
ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਵਫਰ ਵਿਕਲਪ 1 ਦਬਾਓ।

• ਵਿਕਲਪ 2 - ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਸਮਾਵਜਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਨਿਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹੋ* ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਕੋਈ ਵਨੱਜੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ਼ ਨੰਬਰ 
ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਪ਼ੁੱਛਵਗੱਛ ਲਈ ਆਪਣਾ 10-ਅੰਕਾਂ ਿਾਲਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ਼ ਕਰ,ੋ ਵਫਰ 
ਵਿਕਲਪ 2 ਦਬਾਓ।
* ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਤ ੇਯੋਗਤਾ ਦ ੇਮਾਪਦੰਡ ਿੇਖੋ।
ਈਮੇਲ: SDSIBUSPA@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਖੋਜ ਵਿੱਚ “ਬੱਸ ਪਾਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ” ਵਲਖੋੋ)

B

http://www.betterathome.ca/
http://www.bouncebackbc.ca
http://www.alzheimer.ca
http://www.alzheimer.ca
http://www.gov.bc.ca
mailto:SDSIBUSPA@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca/


128 www.seniorsbc.ca

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

C

ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

ਫ਼ੋਨ (ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 277-9914
ਫ਼ੋਨ (ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਫਰੈਂਚ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 277-9915
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 255-4786
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਪ਼ੈਨਸਨ ਪਲਾਨ” ਵਲਖੋ)

ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੀਸਨਊ ਏਜੰਸੀ

ਫ਼ੋਨ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਅਤੇ ਿਰੱਸਿ ਦੀ ਪ਼ੁੱਛਵਗੱਛ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ):
1 800 959-8281
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਰ਼ੈਿੀਵਨਊ ਏਜੰਸੀ” ਵਲਖੋ)
ਫਰਿੈਂਚ ਹ਼ੈ www.canada.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਏਜੰਸੀ ਰ਼ੈਿੀਵਨਊ” ਵਲਖੋ)

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਏਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸੀਨੀਅਰਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ

ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਨੰੂ ਿਧਾਿਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸਾਈਿ 'ਤ ੇ
ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ:ੋ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.ccsmh.ca

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਸਿਊਟ ਫਾਰ ਸ੍ਸਟਾਂਸ ਯੂਿ ਸਰਸਰਿ

ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 408-7753
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 472-5445
ਈਮੇਲ: cisur@uvic.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.uvic.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸੀਸੂਰ (cisur)” ਵਲਖੋ)

ਿੌਇਸ ਇੰਨ ਸਪੋਰਟਸ ਫਾਰ ਇੰਨਡੀਪੇਨਡੈਂਟ ਸਲਸਵੰਗ (CSIL)
ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸਪੋਰਿਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਿ ਵਲਵਿੰਗ” ਵਲਖੋ)

ਿੂਿ ਟੂ ਮੂਵ (Choose to Move)
1-ਆਨ -1 ਕੋਵਚੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 6-ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮ।

ਫ਼ੋਨ: 604 875-4111 ਐਕਸ. 21787
ਈਮੇਲ: contact@choosetomove.info
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.choosetomove.info
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ਸਿਰਕਾਲੀ ਸ੍ਮਾਰੀ ਸਵੈ-ਪ੍੍ਰ ੰ ਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

(ਸੇਲਫ-ਮ਼ੈਨੇਜਮੈਂਿ ਬੀਸੀ ਿੇਖ)ੋ

ਸਸਵਲ ਰੈਿੋਲੂਸਨ ਸਟ੍ਰਸ੍ਊਨਲ

(CRT) ਹ਼ੁਣ ਸਿਰ਼ੈਿਾ ਵਿਿਾਦਾਂ ਦ ੇਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।
ਫ਼ੋਨ (ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 844 322-2292
ਈਮੇਲ:
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.civilresolutionbc.ca

ਕੋਕੇਨ ਅਨੌਨੇਮਸ - ਸ੍੍ਰਸਟਸ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਰੀਜਨ

ਇਹ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਕੋਕੇਨ ਅਵਗਆਤ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਫਲਾਸਫ਼ੀ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.ca-bc.org

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤ ੇਹੋਰ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਰਸਵਸਸਿ ਏਜੰਸੀਆਂ

ਆਪਣੀ ਫ਼ੋਨ ਬ਼ੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਸੈਂਿਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿੇਖ ੋਜਾਂ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਿ਼ੈਲਕਮ ਬੀਸੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.welcomebc.ca

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਰਸਪਾਂਸ ਨੈੱਟਵਰਕਸ

(ਬੀਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਆਫ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਰਸਪੌਂਸ ਨੈੱਿਿਰਕਸ)

ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਟਰੈਵਲ ਟ੍ਰੇਸਨੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਬੀਸੀ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਨੰੂ 250 382-6161 'ਤ ੇਫ਼ੋਨ ਕਰ ੋਅਤੇ 0 ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ 
ਸੰਬੰਧੀ ਵਸਖਲਾਈ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਪਰਿਦਾਤਾ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਵਿਕਿੋਰੀਆ, 
ਕੇਲੋਨਾ, ਵਪਰਿੰ ਸ ਜੌਰਜ ਅਤੇ ਿਰਨਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ

ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 385-2551
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: https://bctransit.com/travel-training-victoria/riderinfo/

accessibility/travel-training
ਫ਼ੋਨ (ਕੇਲੋਨਾ): 250 860-8121
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: https://bctransit.com/kelowna-travel-training/riderinfo/

accessibility/travel-training
ਫੋਨ (ਵਪਰਿੰ ਸ ਜੌਰਜ): 250 563-0011
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: https://bctransit.com/prince-george-travel-training/

riderinfo/accessibility/travel-training
ਫ਼ੋਨ (ਿਰਨਨ): 250 545-7221
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ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਿਲੰਿੀਅਰ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਕ 
ਕੋਈ ਿਲੰਿੀਅਰ ਵਕਿੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਸੰਗਠਨ 
ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਰ਼ੈਿੀਵਨਊ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਿੇਖੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਫਰਿੀ ਿ਼ੈਕਸ ਕਲੀਵਨਕਸ” ਵਲਖੋੋ)
ਫਰਿੈਂਚ: www.canada.ca (ਖੋਜ ਵਿੱਚ “comptoirs d’impôts gratuits” ਵਲਖੋ)

ਕਮਪੈਸ਼ਨੇਟ ਕੇਅਰ ਲਾਿ

(ਏਮਪਲੌਏਮੈਂਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ਼ [EI] ਲਾਭ – ਕਮਪ਼ੈਸ਼ਨੇਿ ਕੇਅਰ ਿੇਖ)ੋ

ਵਧਾਈ ਸੁਨੇਹੇ

ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਮੋਕੇ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਜਨਮਵਦਨ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਿਰ੍ਹੇਗੰਢ ਿੇਲੇ ਿਧਾਈ ਸ਼ੁਨੇਵਹਆ ਂਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ਼ੈ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਬ ੇਦ ੇਪਰਿੋਿੋਕੋਲ ਦ ੇਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7867
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-1616
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਕੌਂਗਲ਼ੈਚ਼ੁਰੇਿਰੀ ਮ਼ੈਸੇਜ” ਵਲਖੋ)

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਸਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ੍ਲਾਇੰਡ)
ਇਹ ਪਵਹਲ ਪੂਰ ੇਕ਼ੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮ਼ੁੱਢਲੀ ਵਡਜੀਿਲ ਹ਼ੁਨਰਾਂ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਿੇਗੀ। ਵਸਖਲਾਈ ਵਨੱਜੀ ਤੌਰ 
'ਤ ੇਅਤੇ ਿ਼ੈਲੀਕਾਨਫਰੰਸ ਦ ੇਰਾਹੀਂ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਹੱਸਾ ਲ਼ੈਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਡਜੀਿਲ 
ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਦ਼ੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਗਆਨ, ਹ਼ੁਨਰ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਬੰਧਨ ਨੰੂ 
ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਸਵਹਯੋਗੀ ਅਤੇ ਅਨ਼ੁਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆ ਂਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਏਗੀ। ਵਡਜੀਿਲ ਆਰਵਥਕਤਾ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲ਼ੈਣ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਐਪਸ, ਈਮੇਲ, ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ, ਖੋਜ 
ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਿਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰਤਣ ਬਾਰ ੇਵਸੱਖਣਗੇ।

ਈਮੇਲ: info@cnib.ca

ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ

(ਵਿਦੇਸੀ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੇਖ)ੋ

ਕੰਸਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ੍ੀਸੀ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 564-9963
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.consumerprotectionbc.ca
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ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇਕਸਮਊਸਨਟੀ ਪੁਸਲਸਸੰਗ

ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਪ਼ੁਵਲਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ RCMP ਵਡਿ਼ੈਚਮੈਂਿ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
(ਵਿਕਿਮ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਿੀ ਿੇਖ)ੋ

ਕ੍ਰਾਈਸਸਸ ਲਾਈਨ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ੍ੀਸੀ

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸੰਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ:
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 784-2433 (1 800 SUICIDE)

ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 310-6789 (ਵਕਸੇ ਏਰੀਆ ਂਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ਼ੈ)

ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸੰਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਿੇਖ:ੋ
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.crisislines.bc.ca

D

ਸਡਮੇਨਸੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (First Link®)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 936-6033, ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 4 ਿਜ ੇਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ 

ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ
ਸਾਉਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡੀਮੇਨਸ਼ੀਆ ਹ਼ੈਲਪਲਾਈਨ: 1 833 674-5003
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.alzheimerbc.org

(ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਆਫ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ First Link®  
ਵਡਮੇਨਸੀਆ ਹ਼ੈਲਪਲਾਈਨ ਿੀ ਿੇਖੋ)

ਡਾਇ੍ੀਟੀਿ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਕੈਨੇਡਾ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 226-8464
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 732-1331
ਈਮੇਲ: info@diabetes.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.diabetes.ca

ਸਡਸਅਸ੍ਸਲਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ੍ੀਸੀ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-1278
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.disabilityalliancebc.org

ਸਡਸਅਸ੍ਸਲਟੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਸਡਟ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 959-8281
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca/disability
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ਡੋਮੈਸਸਟਕ ਵਾਇਓਲੈਂਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਸਵਕਟਮਸਲੰਕ ੍ੀਸੀ)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 563-0808, ਵਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਿ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇਸੱਤ ਵਦਨ
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.domesticviolencebc.ca

ਡਰਾਈਵ੍ੀਸੀ (DriveBC)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 550- 4997
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.drivebc.ca

ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਆ ਂਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਿ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤ ੇਇਨਹਾਂਸਡ ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਮੁਲਾਂਕਣ 
(RoadSafetyBC)

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 855-387-7747,
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-7747
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਡਰਾਈਿਰ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਵਫਿਨੈਸ” ਵਲਖੋੋ)

ਡਰਾਈਵਰਿ ਲਾਇਸੰਸ (ICBC)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 950-1498
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 978-8300
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.icbc.com/driver-licensing

ਡਰਾਈਸਵੰਗ - CAA ਸੀਨੀਅਰ ਡਰਾਈਵਰਿ ਟੂਲਸਕੱਟ

ਸੀਨੀਅਰ ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਡਰਿਾਈਵਿੰਗ ਹ਼ੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਨ, ਬਦਲਦੀਆ ਂਯੋਗਤਾਿਾਂ ਦ ੇਬਾਰ ੇਵਸੱਖਣ ਅਤੇ, ਜ ੇਜਰੂਰੀ ਹ਼ੈ, ਡਰਿਾਈਵਿੰਗ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਂ ਨੰੂ 
ਬਦਲਣ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.caa.ca/seniors

E

ਐਲਡਰ ਅਸ੍ਊਿ ਸਪ੍ਰਵੈਨਸ਼ਨ

ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 9-1-1 ਨੰੂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਬ਼ੁੱਕ ਦ ੇਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਨੰਬਰ ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦ ੇਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਹਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ 
ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰ਼ੈਫਰਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ:

ਸੀਨੀਅਰਿ ਅਸ੍ਊਿ ਐਡਂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ (SAIL)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 437-1940
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 437-1940
Website: www.seniorsfirstbc.ca

D-E
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ਸਵਕਟਮਸਲੰਕ ੍ੀਸੀ (VictimLink BC)
ਫ਼ੋਨ (ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਯੂਕਨ ਵਿੱਚ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 563-0808, ਵਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਿ,ੇ 

ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇਸੱਤ ਵਦਨ
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ ‘ਚ ਮ਼ੁਸਕਲ [TTY]): 604 875-0885 (ਜ਼ੁੜਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ7-1-1 'ਤ ੇTELUS ਰੀਲੇ ਸਰਵਿਸ ਡਾਇਲ ਕਰੋ)
ਿ਼ੈਕਸਿ: 604 836-6381
ਈਮੇਲ: VictimLinkBC@bc211.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਿਕਿਮਵਲੰਕ ਬੀਸੀ” ਵਲਖੋ)

(ਇਸ ਡਾਇਰ਼ੈਕਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਫਾਰ ਏਲਡਰ ਐਡਿੋਕੇਸੀ ਐਡਂ ਸਪੋਰਿ, ਪਬਵਲਕ 
ਗਾਰਡੀਅਨ ਐਡਂ ਿਰੱਸਿੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਵਬਊਜ਼ ਐਡਂ ਇਨਫਰਮੇਸਨ ਲਾਈਨ 
ਵਲਸਵਿੰਗਾਂ ਿੀ ਿੇਖ)ੋ

ਐਲਡਰਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਬੀ.ਸੀ. ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਆਫ ਐਬਵਰਜਨਲ ਫਰਿੇਂਡਵਸ਼ਪ ਸੈਂਿਰਜ਼
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 388-5522
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 990-2432
ਈਮੇਲ: frontdesk@bcaafc.com
Website: www.bcaafc.com/help/elders

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਨਫੋ ੍ੀਸੀ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਨਫ ੋਬੀਸੀ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘਿਨਾਿਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।

Website: www.emergencyinfobc.gov.bc.ca

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ੍ੀਸੀ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮ਼ੈਨੇਜਮੇਂਿ ਬੀਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸੰਕਿਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ 
ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca/PreparedBC
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮ਼ੈਨੇਜਮੈਂਿ ਬੀਸੀ” ਵਲਖੋੋ)

ਏਮਪਲੌਏਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (EI) ਲਾਿ

ਫ਼ੋਨ (ਸਰਵਿਸ ਕਨੇਡਾ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 206-7218
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਏਮਪਲੌਏਮੈਂਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਭ” ਵਲਖੋੋ)

E
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EI ਕਮਪੈਸਨੇਟ ਕੇਅਰ ੍ੈਨੇਸਫਟਸ

EI ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਕੰਮਪ਼ੈਸ਼ਨੇਿ (ਦਇਆਿਾਨ) ਦੇਖਭਾਲ ਲਾਭ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਵਜੰਨਾਂ ਨੰੂ 
ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦ ੇਸੰਜੀਦਾ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹ ੇਇੱਕ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 
ਨੰੂ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਕੇਅਰਵਗਵਿੰਗ ਬੇਨੀਵਫਿਸ ਐਡਂ ਲੀਿ” ਵਲਖੋੋ)

EI ਸਸਕਨੇਸ ਲਾਿ

EI ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਵਬਮਾਰੀ ਦ ੇਲਾਭ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਜ ੋਵਬਮਾਰੀ, ਸੱਿ, ਜਾਂ ਕ਼ੁਆਰੰਿੀਨ 
ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਸਕਨੇਸ ਲਾਭ” ਵਲਖੋ)

ਏਮਪਲੌਏਮੈਂਟ ਸਟੈਂਜਰਡਿ ੍੍ਰਾਂਿ

ਇਹ ਬਰਿਾਂਚ ਏਮਪਲੌਏਮੈਂਿ ਸਿੈਂਜਰਡਜ ਐਕਿ ਐਡਂ ਰ਼ੈਗ਼ੁਲੇਸ਼ਨ, ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਵਕ ਕੰਮ 
ਦੀਆ ਂਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਥਾਂਿਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆ ਂਘੱਿੋ-ਘੱਿ ਵਮਆਰਾਂ ਨੰੂ 
ਤਵਹ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-3316
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਏਮਪਲੌਏਮੈਂਿ ਸਿੈਂਜਰਡਜ” ਵਲਖੋੋ)

ਵਡੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਏਮਪਲੌਏਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ

(ਓਲਡਰ ਿਰਕਰਜ਼ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿਰਕਬੀਸੀ ਿੇਖੋ)

ਅੰਗਰੇਿੀ ਿਾਸਾ ਦੀ ਸਸਖਲਾਈ

ਅੰਗਰਿੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਮ਼ੁਫਤ ਵਹਦਾਇਤ, ਜ ੋਵਕ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 
ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਅਵਜਹ ੇਨਿੇਂ ਆਉਣ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਸਥਾਈ ਵਨਿਾਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ 
ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਪਬਵਲਕ ਪੋਸਿ-ਸ਼ੈਕੰਡਰੀ ਅਦਾਰੇ ਿੀ ਵਿਊਸਨ-ਫਰਿੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸਾ ਲਰਵਨੰਗ ਦੀ 
ਪੇਸਕਸ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਲਰਨ ਇੰਗਵਲਸ਼” ਵਲਖੋ)

F

ਫੇਅਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਪਲਾਨ

(ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਿੇਖੋ)

ਸਡੱਗਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਫੌਲ ਵਪਰਿਿ਼ੈਨਸ਼ਨ” ਵਲਖੋ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: https://findingbalancebc.ca/
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ਫੈਸਮਲੀ ਕੇਅਰਸਗਵਰਿ ਆਫ਼ ਸ੍੍ਰਸਟਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ

ਕੇਅਰਵਗਿਰਜ਼ ਸਪੋਰਿ ਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 520- 3267
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 384-0408
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.familycaregiversbc.ca

ਸੰਘੀ ਅਤ ੇਸੂ੍ਾਈ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਸਡਟ

ਫੈਡਰਲ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 959-8281
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪਰਿੋਵਿੰਸ਼ਲ ਐਡਂ ਿ਼ੈਰੀਿੋਰੀਅਲ ਿ਼ੈਕਸ ਐਡਂ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿਸ” ਵਲਖੋੋ)

ਸੂ੍ਾਈ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ” ਵਲਖੋ)

ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸੇਿਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 O-ਕ਼ੈਨੇਡਾ (1 800 622-6232)
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ [TTY]): 1 800 926-9105
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.servicecanada.gc.ca

ਸੀਨੀਅਰਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪਰਿੋਗਰਾਮਜ਼ ਐਡਂ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਫਾਰ 
ਸੀਨੀਅਰਜ਼” ਵਲਖੋੋ)

ਫੈਰੀਿ

ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਫ਼ੈਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਨਲੈਂਡ ਫ਼ੈਰੀਜ਼ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦ ੇਗ਼ੈਵਿੰਗ ਅਰਾਉਂਡ 
ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ।

(ਇਸ ਡਾਇਰ਼ੈਕਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ ਫ਼ੈਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਨਲੈਂਡ ਫ਼ੈਰੀਜ਼ ਿੀ ਿੇਖ)ੋ

First Link® ਸਡਮੇਨਸੀਆ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.alzheimerbc.org

(ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਆਫ ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ First Link® 
ਵਡਮੇਨਸੀਆ ਹ਼ੈਲਪਲਾਈਨ ਿੀ ਿੇਖੋ)
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ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਸਫਸਸੰਗ (ਐਗਂਸਲੰਗ) ਅਤ ੇਹੰਸਟੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਵਫਵਸੰਗ (ਐਗਂਵਲੰਗ) ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਫਵਸੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ” ਵਲਖੋ)

ਹੰਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਹੰਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ” ਵਲਖੋੋ)

ਸਵਦੇਸੀ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਪਰਿੋਿੋਕੋਲ ਆਵਫਸ 70 ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਵਜੰਨੀ ਦੀ 
ਨ਼ੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਆਵਫ਼ਸ ਔਫ ਪਰਿੋਿੋਕੋਲ” ਵਲਖੋ)

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਔਿਾਿਾ ਸਵਥਤ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਰਾਜਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ 
ਕਵਮਸਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ, ਹੇਠ ਵਦੱਤੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਿੇਖੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.international.gc.ca/protocol-protocole

G

ਗਲੂ ਸਡਜੀਟਲ ਕੋਸਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਇਹ ਪਵਹਲ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਮ਼ੁੱਢਲੀ ਵਡਜੀਿਲ ਹ਼ੁਨਰਾਂ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਮ਼ੁਹੱਈਆ 
ਕਰੇਗੀ। ਗਲ ੂਿ਼ੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ‘ਵਡਜੀਿਲ ਪੀਅਰ ਕੋਵਚਜ਼’ ਦ ੇਇੱਕ ਨੈੱਿਿਰਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਜ ੋਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਵਡਜੀਿਲ ਹ਼ੁਨਰਾਂ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹਨ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ੇਹ਼ੁਨਰ ਵਸੱਖਣਗ ੇਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ ਜਨਤਕ WIFI ਦੀ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਇੰਿਰਨੈਿ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਬਰਿਾਉਜ਼ ਕਰਨਾ, 
ਆਨਲਾਈਨ ਅਕਾਉਂਿਾਂ ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਿਾਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਿੀਡੀਓ 
ਕਾਵਲੰਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ 
ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਕਰਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਿੈਂਚ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ।

ਈਮੇਲ: hello@gluusociety.org
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ ਫਰਿੀ): 1 855 458-8622
ਫ਼ੋਨ: 604 343-4946

ਗੁਡਿ ਐਡਂ ਸਰਸਵਸਸਿ ਟੈਕਸ (GST) ਕ੍ਰੈਸਡਟ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 387-1193
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਜੀ.ਐਸ.ਿੀ.” ਵਲਖੋ)

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ

(ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ ਿੇਖੋ)
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ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ

ਸਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਪੈਨਸਨਾਂ:
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪਬਵਲਕ ਪ਼ੈਨਸਨਾਂ” ਵਲਖੋ)

ਸੀਨੀਅਰਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ:
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪਰਿੋਗਰਾਮਜ਼ ਐਡਂ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਫਾਰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼” ਵਲਖੋੋ)

ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੈਂਟਸ ਰੇਸਿੰਗ ਗ੍ਰੈਂਡਸਿਲਡਰਨ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 855 474-9777
ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜ ੇਤੋਂ ਦ਼ੁਪਵਹਰ 2 ਿਜ ੇਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ, ਮੰਗਲਿਾਰ, ਿੀਰਿਾਰ, ਅਤੇ ਸ਼਼ੁੱਕਰਿਾਰ
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 558-4740
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.parentsupportbc.ca/grandparents-raising-

grandchildren/

ਏਜ-ਫ੍ਰੇਡਲੀ ਕਸਮਊਨਟੀਿ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ

ਈਮੇਲ: AgefriendlyBC@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.ubcm.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਏਜ-ਫਰਿੇਡਲੀ ਕਵਮਊਨਿੀ ਗਰਿਾਂਿਸ”)

ਗਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ

ਇਸ ਗਾਈਡ ਦ ੇਤ਼ੁਹਾਡਾ ਪ਼ੈਸਾ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੰਵਿਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 
ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 277-9914
ਫ਼ੋਨ (ਫਰਿੈਂਚ,ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 277-9915
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 255-4786
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਗਰੰਿੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਿ” ਵਲਖੋੋ)

H

ਹੈਂਡੀਡਾਰਟ ਕਸਟਮ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ

੍ੀਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ (ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਅਤ ੇਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ੍ਾਹਰ ੍ਾਕੀ ਦਾ ੍ੀ.ਸੀ.)
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 727-7811
ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ - ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇਤੋਂ 5 ਿਜ ੇਤੱਕ,
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bctransit.com/Victoria/riderinfo/handydart/register
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ਟਰਾਂਸਸਲੰਕ (ਸਸਰਫ਼ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ)
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 575-6600
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 844 475-6600
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.translink.ca/en/Rider-Guide/Accessible-Transit/

HandyDART.aspx

ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ

ਫਰੇਿਰ ਹੈਲਥ (Fraser Health)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ):

1 877 935-5669
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ):  

604 587-4600
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ:

www.fraserhealth.ca

ਇੰਨਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ  
(Interior Health)
ਫ਼ੋਨ (ਕੇਲੋਨਾ):

250 862-4200
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: 

www.interiorhealth.ca

ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਲਥ (Island Health)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ):

1 877 370-8699
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ):  

250 370-8699
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ:

www.islandhealth.ca

ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਥ (Northern Health)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ):

1 866 565-2999
ਫ਼ੋਨ (ਵਪਰਿੰ ਸ ਜੌਰਜ):

250 565-2649
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ:

www.northernhealth.ca

ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ  
(Vancouver Coastal Health)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ):

1 866 884-0888
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ):  

604 736-2033
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ:

www.vch.ca

ਪ੍ਰਸਵੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ 
ਸਰਸਵਸਸਿ ਅਥਾਰਟੀ  
(Provincial Health 
Services Authority)
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ):  

604 675-7400
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ:

www.phsa.ca

ਫਸਟ ਨੇਸਨਿ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ  
(First Nations Health Authority)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ):

1 866 913-0033
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ):  

604 693-6500
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ:

www.fnha.ca

H
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ਹੈਲਥ ਕੁਨੈਕਸਨਿ

ਹ਼ੈਲਥ ਕ਼ੁਨੈਕਸਨਜ਼ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਿਾਜਾਈ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਾਸਤੇ ਗ਼ੈਰ-
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਿਰੀ ਅਪੌਇੰਿਮੇਿਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਹ਼ੈਲਥ ਕ਼ੁਨੈਕਸਨਜ਼” ਵਲਖੋੋ)

ਨੌਰਦਰਨ ਹੈਲਥ (Northern Health)
ਨੌਰਦਰਨ ਹ਼ੈਲਥ ਕ਼ੁਨੈਕਸਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇ
ਬੀਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਪੌਇੰਿਮੇਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਤਆਰ ਰੱਖੋ।
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 647-4997 (ਹਫਤ ੇਦ ੇ7 ਵਦਨ, ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇਤੋਂ  

ਸਾਮ 5 ਿਜ ੇਤੱਕ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.nhconnections.ca

ਇੰਨਟੀਰੀਅਰ ਹੈਲਥ (Interior Health)
ਬੀਸੀ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਿਾ। ਬੀ.ਸੀ. ਇੰਨਿੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਹ਼ੈਲਥ 
ਕ਼ੁਨੈਕਸਨਾਂ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਬੀਸੀ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਆਵਫਸ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਬੀਸੀ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਿੇਖ ੋ(ਸ਼਼ੈਵਡਯੂਲ ਅਤੇ ਨਕਵਸਆਂ 
'ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਪੰਨੇ ਦ ੇਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹ਼ੈਲਥ ਕ਼ੁਨੈਕਸਨਜ਼ ਵਲੰਕ ਿੇਖੋ)।
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bctransit.com

ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ (Vancouver Coastal Health)
ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆ ਂਵਿਕਿਾਂ ਬ਼ੈਲਾ ਕੂਲਾ ਿ਼ੈਲੀ ਹ਼ੈਲਥ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਦੱਤੀਆ ਂ
ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਿਰਲ ਕੋਸਿ ਅਤੇ ਬ਼ੈਲਾ ਕੂਲਾ ਿ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।
ਫ਼ੋਨ (ਬੇਲਾ ਕੂਲਾ ਿ਼ੈਲੀ ਹ਼ੈਲਥ ਸਰਵਿਵਸਜ਼): 250 799-5311
(ਿਰਿ਼ੈਿਲ ਅਵਸਸਿੈਂਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਿੀ ਿੇਖੋ)

ਹੈਲਥਸਲੰਕ ੍ੀਸੀ

ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਗ਼ੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਦਿਾਈ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।
ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਦੇਖ ੋਜਾਂ ਵਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ 8-1-1 'ਤ ੇHealthLink 
ਬੀਸੀ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 8-1-1
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ [TTY], ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 7-1-1
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca
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ਸਸਹਤ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਸੰ੍ੰਧੀ ਵਰਕਸਾਪਾਂ

(ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਸੀਨੀਅਰ ਵਸਿੀਜ਼ਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.coscobc.org/index.php/cosco-workshops

੍ਿਰੁਗਾਂ ਲਈ ਸਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ

ਵਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਗਾਈਡ ਦ ੇਤ਼ੁਹਾਡੀ ਜੀਿਨਸ਼਼ੈਲੀ ਭਾਗ ਦੇਖ,ੋ ਵਜਸ 
ਵਿੱਚ ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਵਿਖ ੇਹ਼ੈਲਦੀ ਈਵਿੰਗ ਫਾਰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਈਵਿੰਗ ਫਾਰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹੈਂਡਬ਼ੁੱਕ 
ਅਤੇ ਡਾਇਵਿਵਸਅਨ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਮਲ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹ਼ੈਲਦੀ ਈਵਿੰਗ” ਵਲਖੋੋ)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 8-1-1
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ [TTY], ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 7-1-1

ਹਾਰਟ ਐਡਂ ਸਟਰੋਕ ਫਾਉਂਡੇਸਨ, ੍ੀ.ਸੀ. ਅਤ ੇਯੂਕੌਨ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 473-4636
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 778 372-8000
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.heartandstroke.ca

ਹੀਅਰਟੂਹੈਲਪ (HeretoHelp)
ਹੀਅਰਿੂਹ਼ੈਲਪ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਨੰੂ ਰੋਕਣ 
ਅਤੇ ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਿਨ ਜੀਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 661-2121
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 669-7600
ਈਮੇਲ: bcpartners@heretohelp.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.heretohelp.bc.ca

ਹੋਮ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਿ ਫਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 257-7756
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 433-2218
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bchousing.org (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “HAFI” ਵਲਖੋੋ)

ਹੋਮ ਐਨਰਜੀ ਰੀ੍ੇਟ ਆਫਰ

ਹੋਮ ਐਨਰਜੀ ਵਰਬੇਿ ਆਫਰ ਘਰ ਦ ੇਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਘਰੇਲ ੂਊਰਜਾ ਦ ੇਅਪਗਰਿੇਡਾਂ ਲਈ ਪਰਿੋਤਸਾਹਨ ਵਦੰਦੀ ਹ਼ੈ 
ਜ ੋਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆ ਂਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਘਿਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਦ ੇਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਧਾਰ ਕਰਨ 
ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

 ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bchydro.com (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਹੋਮ ਵਰਬੇਿਸ” ਵਲਖੋੋ)

H

http://www.coscobc.org/index.php/cosco-workshops
http://www.gov.bc.ca
http://www.heartandstroke.ca/
mailto:bcpartners@heretohelp.bc.ca
http://www.heretohelp.bc.ca/
http://www.bchousing.org/
http://www.bchydro.com
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੍ਿਰੁਗਾਂ ਲਈ ਹੋੋਮਓਨਰ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਕੌਣ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ ਸਮੇਤ ਹੋਮਓਨਰ ਗਰਿਾਂਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇੱਥ ੇਜਾਓ:

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਹੋਮਓਨਰ ਗਰਿਾਂਿ” ਵਲਖੋੋ)

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਪਰਿਸਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਗਰਪਾਵਲਕਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.civicinfo.bc.ca/11.asp

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਂਡ ੂਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਸਰਿੇਅਰ ਆਫ ਿ਼ੈਕਵਸਜ਼ ਦ ੇਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 355-2700
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-0555
ਈਮੇਲ: ruraltax@gov.bc.ca

੍ਿਰੁਗਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟ

ਕੌਣ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਵਕਿੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ ਸਮੇਤ ਘੱਿ ਆਮਦਨੀ ਗਰਿਾਂਿ ਸਪਲੀਮੈਂਿ 
ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ 'ਤ ੇਜਾਓ:

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888-355-2700
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-0555
ਈਮੇਲ: hogadmin@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਲੋ ਇਨਕਮ ਗਰਿਾਂਿ ਸਪਲੀਮੈਂਿ ਫਾਰ ਸੀਨੀਅਰਜ਼” ਵਲਖੋ)

੍ਿਰੁਗਾਂ ਅਤ ੇਅਪਾਹਜਾਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਮ ਰੇਨੋਵੇਸਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਸਡਟ

ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਮ ਰੇਨੋਿੇਸਨ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਸਥਾਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 
ਬਦਲਾਿਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿਾਪਸੀਯੋਗ ਵਨੱਜੀ ਆਮਦਨੀ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ ਹ਼ੈ ਜ ੋ
ਅਸ਼ੈੱਸਵਬਲਿੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਧਾਰ ਵਲਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਿਧੇਰ ੇਕਾਰਜਸੀਲ  
ਜਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ:
Income Taxation Branch
PO Box 9444 STN PROV GOVT
Victoria BC V8W 9W8

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 387-3332
ਈਮੇਲ: ITBTaxQuestions@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹੋਮ ਰੇਨੋਿੇਸ਼ਨਜ਼” ਵਲਖੋ)

H

http://www.gov.bc.ca
http://www.civicinfo.bc.ca/11.asp
mailto:ruraltax@gov.bc.ca
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mailto:ITBTaxQuestions@gov.bc.ca
http://www.gov.bc.ca/
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ਹੋਮ ਅਸੈੱਸਸ੍ਲਟੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਸਡਟ (HATC)
ਨਿੀਨੀਕਰਣ ਜ ੋਘਰਾਂ ਨੰੂ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਅਸਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤ ੇ
ਪਹ਼ੁੰ ਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰ਼ੈਵਡਿ ਲਈ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 387-3332
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “HATC” ਵਲਖੋ)

ਹਾਊਸਸੰਗ ਰਸਜਸਟਰੀ

ਸਬਵਸਡੀ ਿਾਲੇ ਹਾਊਵਸੰਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹ ੇਵਿਅਕਤੀ ਬੀਸੀ ਹਾਊਵਸੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਜ ੋਹਾਊਵਸੰਗ ਰਵਜਸਿਰੀ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਿਬੰਵਧਤ ਡੇਿੇਲਪਮੈਂਿਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਪਲਬਧ 
ਹਾਊਵਸੰਗ ਯੂਵਨਿ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 257-7756; 1 ਦਬਾਓ
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 433-2218, 1 ਦਬਾਓ
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bchousing.org

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸਬਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਹਾਊਵਸੰਗ” ਵਲਖੋ)

੍ਿਰੁਗਾਂ ਲਈ ਹੰਸਟੰਗ ਅਤ ੇਐਗਂਸਲੰਗ (ਸਫਸਸੰਗ) ਲਾਇਸੈਂਸ

ਹੰਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਹੰਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ” ਵਲਖੋੋ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਫਵਸੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ” ਵਲਖੋ)

I

iCON - ਇੰਟਰਕਲਿਰਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਨੈੱਟਵਰਕ,
ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਆਫ ਸ੍੍ਰਸਟਸ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਸਡਜੀਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ

iCON, ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਚਰਕਾਲੀ ਵਬਮਾਰੀ ਪਰਿਬੰਧਨ ਬਾਰ ੇਚੀਨੀ, ਦੱਖਣੀ ਏਸੀਆਈ, ਅਤੇ 
ਦੇਸੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਉਵਚਤ ਵਸਹਤ ਸਾਧਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1-877-357-7611
ਈਮੇਲ: iconsupport@ubc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.iconproject.org

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਫਰਿੀ ਵਨਊਕਮਰ ਸਰਵਿਵਸਜ਼” ਵਲਖੋੋ)

H-I

http://www.canada.ca
http://www.bchousing.org (enter \“subsidized housing\” in Search)
http://www.bchousing.org (enter \“subsidized housing\” in Search)
http://www.gov.bc.ca/
http://www.gov.bc.ca
mailto:iconsupport@ubc.ca
http://www.digem.med.ubc.ca/icon/
http://www.canada.ca
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ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਆਪਣੀ ਫ਼ੋਨ ਬ਼ੁੱਕ ਦ ੇਨੀਲੇ ਪੰਵਨਆ ਂਵਿੱਚ “ਹ਼ੈਲਥ ਅਥੌਰਿੀਜ਼” ਦ ੇਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪਰਿਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਯੂਵਨਿ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.immunizebc.ca

ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ੍ੀ.ਸੀ. (ICBC)
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ (ICBC) ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਕਰਿਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ 
ਹ਼ੈ ਜੋ ਪੂਰ ੇਪਰਿਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਡਰਾਈਿਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਵਸੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-3051
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 661-2800
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.icbc.com

ਓਲਡ ਏਜ ਸਸਸਕਓਸਰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ੍ਿਰੁਗਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਮਾਵਜਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 866-0800
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਐਕਸੇਸ ਇਨਕਮ ਐਡਂ ਵਡਸਅਵਬਵਲਿੀ 

ਅਵਸਸਿੈਂਸ ਸਰਵਿਵਸਜ਼” ਵਲਖੋੋ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਅਪਲਾਈ ਫਾਰ ਅਵਸਸਿੈਂਸ” ਵਲਖੋ)

ਇੰਨਲੈਂਡ ਫੈਰੀਿ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਇੰਨਲੈਂਡ ਫੇਰੀਜ਼” ਵਲਖੋੋ)

InspireHealth ਸਪੋਰਸਟਵ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 734-7125
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 734-7125
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.inspirehealth.ca

ਇਨਵੈਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸਨ - ੍ੀਸੀ ਸਸਕਓਸਰਟੀਿ ਕਸਮਸਨ

ਵਨਿੇਸਕ ਵਸੱਵਖਆ ਇਨਿੇਸਿਰਾਈਿ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਸਕਓਵਰਿੀਜ਼ ਕਵਮਸਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਮ਼ੁਫਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹ਼ੈ। ਮ਼ੁਫ਼ਤ ਸਮੂਹ ਸ਼ੈਮੀਨਾਰ ਬ਼ੁੱਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਨਿੇਸ-ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਸਨ ਪ਼ੁੱਛਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 373-6393
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 899-6854
ਈਮੇਲ: inquiries@bcsc.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.investright.org

I

http://www.immunizebc.ca/
http://www.icbc.com
http://www.gov.bc.ca/
http://www.gov.bc.ca/
http://www.gov.bc.ca/
http://www.inspirehealth.ca/
mailto:inquiries@bcsc.bc.ca
http://www.investright.org/
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K

ਸਕਡਨੀ ਫਾਉਂਡੇਸਨ ਆਫ ਕਨੇਡਾ

ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਯੂਕੌਨ ਬਰਿਾਂਚ ਆਵਫ਼ਸ 
200 - 4940 Canada Way
Burnaby BC V5G 4K6

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 567-8112
ਫ਼ੋਨ: ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 736-9775
ਈਮੇਲ: info.bcy@kidney.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.kidney.ca/BCHome

L

ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਐਡਂ ਸਰਵ ੇਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ੍ੀ.ਸੀ.

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਸਫਸ

ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 410-0600

ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ ਆਸਫਸ ਅਤ ੇਸਿਲ੍ਹੇ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 577-LTSA (5872)
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 630-9630
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.ltsa.ca

ਲੀਗਲ ਸਰਸਵਸਸਿ ਸੁਸਾਇਟੀ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 577-2525
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 408-2172
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.lss.bc.ca

ਵੈਟਰਨਿ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਟਾਂ

(ਿ਼ੈਿਰਨ ਸਪ਼ੈਸਵਲਿੀ ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਿਾਂ ਿੇਖ)ੋ

ਲਾਇਸੰਸਸੰਗ ਐਡਂ ਕੰਸਿਊਮਰ ਸਰਸਵਸਸਿ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800-407-7757
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 646-7050
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bchousing.org

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਲਾਇਸੈਂਵਸੰਗ ਐਡਂ ਕੰਵਜ਼ਊਮਰ ਸਰਵਿਵਸਜ਼” ਵਲਖੋ)

K-L
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M

ਮੈਸਡਕਲ ਅਸਸਸਟੈਂਸ ਇਨ ਡਾਇੰਗ (MAiD)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਅਵਸਸਿੈਂਸ ਇੰਨ ਡਾਇੰਗ” ਵਲਖੋੋ)।

ਮੈਡੀਕਲ ਏਮਪਲੌਏਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (EI) ਲਾਿ

(ਏਮਪਲੌਏਮੈਂਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (EI) ਲਾਭ - ਵਸਕਨੇਸ ਬ਼ੈਨੇਵਫਿ ਦੇਖੋ)

ਸਸਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਸਵਸਸਿ

ਘੱਿ ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਛੱਡ ਵਦੱਤੀ ਹ਼ੈ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਪਲਾਨ, ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ, ਬੇਵਸਕ ਡੈਂਿਲ, ਆਪਿੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਪਰਿਿਾਨਤ ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੇ ਖਰਵਚਆ ਂਲਈ ਕਿਰੇਜ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਓਨਲੀ” ਵਲਖੋੋ)

ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਸਵਸਸਿ ਪਲਾਨ (MSP)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7100
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 683-7151
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਪਲਾਨ” ਵਲਖੋੋ)

ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਸਵਸਸਿ ਪਲਾਨ ਸ੍ਸਲੰਗ (ਰੇਵਸਨਊ ਸਰਸਵਸਸਿ ਆਫ ੍ੀ.ਸੀ)
ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ:

PO Box 9401 STN PROV GOVT
Victoria BC V8W 9S6

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 405-4909
ਫ਼ੋਨ (ਕਲ਼ੈਕਸ਼ਨਜ਼, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 361-5050
ਈਮੇਲ: RevenueServicesBC@gov.bc.ca

ਦਵਾਈ ਲਈ ਕਵਰੇਜ

ਹ਼ੈਲਥ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬੀਸੀ (HIBC) ਵਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ (ਅਤੇ MSP) ਦਾ 
ਪਰਿਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ HIBC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 
ਰਵਜਸਿਰ ਕਰ:ੋ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7100
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 683-7151
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ” ਵਲਖੋੋ)

M
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ਦਵਾਈਆ ਂ੍ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ (ਹੈਲਥਸਲੰਕ ੍ੀਸੀ ਸਵਖੇ ਫਾਰਮਾਸਸਸਟ ਸਰਸਵਸਸਿ)
ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਓਿਰ-ਦ-ਕਾਉਂਿਰ ਜਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਦਿਾਈਆਂ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਪਰਿਸਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਸੇ 
ਫਾਰਮਾਵਸਸਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 8-1-1 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ। ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਫਾਰਮਾਵਸਸਿ ਹਰ 
ਰਾਤ ਸਾਮ 5 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਿੇਰ ਦ ੇ9 ਿਜ ੇਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਭਿ ਹ਼ੈ ਕ ਵਤ਼ੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਕ 
ਕਵਮਯੂਵਨਿੀ ਫਾਰਮਾਵਸਸਿ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ 130 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੱਚ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 8-1-1
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ [TTY], ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 7-1-1
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca/medications

ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ - ਗਾਈਡ

ਮੈਂਿਲ ਹ਼ੈਲਥ ਐਕਿ ਗਾਈਡ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦ ੇਮੈਂਿਲ ਹ਼ੈਲਥ ਐਕਿ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਮੈਂਿਲ ਹ਼ੈਲਥ ਐਕਿ ਦ ੇਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਪਰਿਭਾਿ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ - ਉਹ ਵਜਹੜ ੇਐਕਿ ਦ ੇਅਧੀਨ ਅਣਇੱਛਤ ਇਲਾਜ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇ
ਪਵਰਿਾਰ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਜਹੜ ੇਇਸ ਐਕਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.health.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਮੈਂਿਲ ਹ਼ੈਲਥ ਐਕਿ” ਵਲਖੋੋ)

ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ: ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਨੰੂ ਸ੍ਹਤਰ ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ

ਬਾਉਂਸ ਬ਼ੈਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਮਾਣ-ਅਧਾਰਤ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਹ਼ੈ ਜ ੋਹਲਕ ੇਤੋਂ ਦਰਵਮਆਨੀ 
ਵਡਪਰ਼ੈਸਨ, ਹੀਣ ਮੂਡ, ਜਾਂ ਤਣਾਅ, ਵਚੰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਬਨਾਂ ਵਚੰਤਾ ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨ਼ੁਭਿ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
ਇਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਆਪਣ ੇਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 639-0522
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.cmha.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਬਾਉਂਸ ਬ਼ੈਕ” ਵਲਖੋੋ)

ਮੂਵ ਫੌਰ ਲਾਇਫ! ਡੀਵੀਡੀ

ਮੂਿ ਫੌਰ ਲਾਇਫ! ਨੰੂ SeniorsBC ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਸਰੀਰਕ 
ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 8 -1-1 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰੋ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 8-1-1
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਮੂਿ ਫੌਰ ਲਾਇਫ ਡੀਿੀਡੀ” ਵਲਖੋੋ)

ਮਲਟੀਪਲ ਸਕੇਲੋਰੋਸਸਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ

ਨੈਸਨਲ ਆਸਫਸ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ):
1 800 268-7582

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.mssociety.ca

ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਿੈਪਟਰ ਆਸਫਸ

ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ):  
604 689-3144

ਈਮੇਲ: info.bc@mssociety.ca
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N

ਨਾਰਕੋਸਟਕਸ ਅਨਾਨੇਮਸ (੍ੀ.ਸੀ. ਰੀਜਨ)
ਇਹ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਪੂਰ ੇਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਮੀਵਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ 
ਸੂਚੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcrna.ca

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਿੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਕਰਾਈਸਸਸ ਲਾਈਨ

(ਰ਼ੈਜ਼ੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸਰਿਾਈਿਰ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਿੇਖੋ)

ਸਨਊ ਹੋਰਾਇਿਨਿ ਫਾਰ ਸੀਨੀਅਰਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ)
ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕਵਮਊਵਨਿੀ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪ਼ੈਨ-ਕ਼ੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿੋਜ਼ੈਕਿ ਫੰਵਡੰਗ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਨਊ ਹੋਰਾਇਜ਼ਨਜ਼” ਵਲਖੋੋ)

ਨਾਈਡਸ ਪਰਸਨਲ ਪਲੈਸਨੰਗ ਸਰਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਐਡਂ ਰਸਜਸਟਰੀ

ਿੌਇਸਮੇਲ: 604 408-7414
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.nidus.ca

ਨੌਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ

(ਬ਼ੈਿਰ ਐਿ ਹੋਮ ਦੇਖੋ)

ਪੋਸਣ ਸੰ੍ੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੈਲਥਸਲੰਕ ੍ੀਸੀ ਸਵਖੇ ਡਾਇਟੀਸੀਅਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਵਸਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੋਸਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਰਿਸਨ ਹਨ, ਤਾਂ 8-1-1 'ਤ ੇ
ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹ਼ੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਨੈਿੀਗੇਿਰ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਰਵਜਸਿਰਡ ਡਾਈਵਿਸੀਅਨ, ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜ ੇ
ਤੋਂ 5 ਿਜ ੇਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹ਼ੈ। ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ 130 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸਾਿਾਂ 
ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 8-1-1
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ [TTY], ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 7-1-1
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਡਾਇਿੀਸੀਅਨ” ਵਲਖੋੋ)

ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਡਾਇਿੀਸੀਅਨ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਰਾਹੀਂ ਈਮੇਲ ਦ਼ੁਆਰਾ ਿੀ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਪਰਿਸਨ ਦਾ ਜਿਾਬ ਦ ੇ
ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca
(ਖੋਜ ਸਰਚ “ਈਮੇਲ ਏ ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਡਾਇਿੀਸੀਅਨ” ਵਲਖੋੋ)

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਹ਼ੈਲਦੀ ਈਵਿੰਗ” ਵਲਖੋੋ)
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ਓਲਡ ਏਜ ਸਸਸਕਓਸਰਟੀ (OAS) ਪੈਨਸਨ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 277-9914
ਫ਼ੋਨ (ਫਰਿੈਂਚ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 277-9915
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 255-4786
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.servicecanada.gc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਓਲਡ ਏਜ ਵਸਕਓਵਰਿੀ ਪ਼ੈਨਸਨ” ਵਲਖੋੋ)

ਓਲਡਰ ਵਰਕਰਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 952-6914
ਫ਼ੋਨ: 250 952-6914
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.workbc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਮ਼ੈਵਚਓਰ ਿਰਕਰ” ਵਲਖੋੋ)

ਓਮ੍ਡਸਰਸਨ, ਆਸਫਸ ਆਫ ਦ
ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹ਼ੈ ਵਕ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਆਫ ਦ ਓਮਬਡਪਰਸਨ ਦ ੇਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪਤਾ:
2nd floor, 947 Fort St. Victoria BC V8V 3K3

ਮੇਵਲੰਗ ਪਤਾ:
PO Box 9039 STN PROV GOVT
Victoria BC V8W 9A5
ਸਿੇਰੇ 8:30 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸਾਮ 4:30 ਿਜ ੇਤੱਕ, ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਿਾਰ

ਫ਼ੋਨ (ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 567-3247
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-5855
ਫ਼ੈਕਸ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-0198
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcombudsperson.ca

ਆਰਡਰ ਆਫ ਸ੍੍ਰਸਟਸ ਕੋਲੰ੍ੀਆ

ਆਰਡਰ ਆਫ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਵਦੰਦਾ ਹ਼ੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਸੂਬ ੇਜਾਂ ਹੋਰ ਵਕਤੇ ਿੀ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉੱਤਮ 
ਪਰਿਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਹ਼ੈ।

ਈਮੇਲ: bchonoursandawards@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.orderofbc.gov.bc.ca
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ਓਸਟੀਓਪਰੋਰੋਸਸਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (੍ੀ.ਸੀ. ਸਡਵੀਿਨ)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 463-6842
ਫ਼ੋਨ (ਫਰਿੈਂਚ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 977-1778
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.osteoporosis.ca

P

ਪੇਨ ੍ੀਸੀ

ਪੇਨ ਬੀਸੀ ਵਚਰਕਾਲੀ ਦਰਦਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਇੱਕ ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਪੇਨ ਸਪੋਰਿ ਲਾਈਨ, ਵਲਿ ਪਲ਼ੈਨ ਬੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿ਼ੈ-
ਪਰਿਬੰਧਨ ਸਾਧਨ, ਵਸਹਤ ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸਪੋਰਿ ਲਈ ਕੋਵਚੰਗ, ਅਤੇ ਪੇਨ ਿੇਿਜ਼ ਪੋਡਕਾਸਿ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.painbc.ca
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 844-430-0818
ਪੇਨ ਸਪੋਰਿ ਲਾਈਨ: 1 844 880-PAIN (7246)

ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਡਂ ਫੇਸਮਲੀਿ ਆਫ ਲੈਸ੍ੀਅਨਿ ਐਡਂ (PFLAG) ੍ੀਸੀ

ਗ,ੇ ਲ਼ੈਸਬੀਅਨ, ਬਾਏਸ਼ੈਕਸ਼ੁਅਲ ਅਤੇ ਿਰਿਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਾਰ ੇਸਿਾਲਾਂ ਿਾਲੇ ਮਾਵਪਆਂ, ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ 
ਲਈ ਜਾਣਾਕਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.pflagcanada.ca/pflag-chpaters/british-columbia/

ਪਾਰਸਕੰਸਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ੍੍ਰਸਟਸ ਕੋਲੰ੍ੀਆ

ਪਾਰਵਕੰਸਨ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗ਼ੈਰ ਮ਼ੁਨਾਫਾ ਸੰਸਥਾ ਹ਼ੈ ਵਜਸਦਾ ਉਦੇਸ ਪਾਰਵਕੰਸਨ ਦੀ 
ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਕਾਲਤ, ਵਸੱਵਖਆ, ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਬੋਝ ਨੰੂ ਘੱਿ ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 668-3330
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 662-3240
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.parkinson.bc.ca

ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕੁਆਸਲਟੀ ਆਸਫਸਿ

(ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਂਿ ਕੇਅਰ ਕ਼ੁਆਵਲਿੀ ਆਵਫਸਜ਼ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੇਖ)ੋ

ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੌਇਸਸਿ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 282-1919
ਈਮੇਲ: pvn@bcpsqc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.patientvoicesbc.ca
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ਪੀਪਲਿ ਲਾਅ ਸਕੂਲ

ਫ਼ੋਨ: 604 331-5400
ਈਮੇਲ: info@peopleslawschool.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.peopleslawschool.ca

ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਸਵਸਸਿ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 387-3332
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਿ਼ੈਕਸ” ਵਲਖੋੋ)

RCMP ਤੋਂ ਸਨੱਜੀ ਸੁਰੱਸਖਆ ਸੁਝਾਅ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bc.rcmp-grc.gc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸੇਫਿੀ ਵਿਪਸ” ਵਲਖੋੋ)

ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ

ਹ਼ੈਲਥ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਬੀਸੀ (HIBC) ਵਸਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ (ਅਤੇ MSP) ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਨ 
ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।
ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ HIBC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਜਸਿਰ ਕਰ:ੋ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7100
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 683-7151
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ” ਵਲਖੋੋ)

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਸਵਧੀ

ਵਕਵਰਆਸੀਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਣ ੇਰਵਹਣਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹ਼ੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹ਼ੈ, ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰ਼ੁੱਝ ੇ
ਰਵਹਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਅਤੇ ਵਦਮਾਗੀ ਵਸਹਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ 
ਨਿੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਮਲਣ ਦ ੇਮੌਕੇ ਵਮਲਦੇ ਹਨ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਗਾਈਡ ਦ ੇਤ਼ੁਹਾਡੀ ਜੀਿਨਸ਼਼ੈਲੀ 
ਭਾਗ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਦੇਖੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਫਵਜ਼ਕਲ ਐਕਵਿਵਿਿੀ” ਵਲਖੋੋ)

ਸਫਸਿਕਲ ਐਕਸਟਸਵਟੀ ਸਰਸਵਸਸਿ

ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਦ ੇਹਰ ਪੱਧਰ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਅਵਜਹੀ ਮ਼ੁਫਤ ਯੋਜਨਾ ਹ਼ੈ ਵਜਹੜੀ 
ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਵਿਖ ੇਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆ ਂਵਫਵਜ਼ਕਲ ਐਕਵਿਵਿਿੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਨਾਲ 
ਕ਼ੁਨੇਕਿ ਕਰ,ੋ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਕਸਿਮ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਂਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਿਾਂ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ 
ਕਸਰਤ ਪੇਸੇਿਰ ਵਮਲਣਗੇ ਜ ੋਤ਼ੁਹਾਡੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 8-1-1 (ਜਾਂ ਸ਼ੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮ਼ੁਸ਼ਕਲ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ 7-1-1)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਫਵਜ਼ਕਲ ਐਕਿੀਵਿਿੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼” ਵਲਖੋ)
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ਪੌਇਿਨ ਕੰਟ੍ਰਲੋ ਸੈਂਟਰ

ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਹ਼ੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਦਿਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦ਼ੁਆਰਾ ਜ਼ਵਹਰ ਵਦੱਤਾ 
ਵਗਆ ਹ਼ੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇਨੰਬਰ 'ਤ ੇਪੌਇਜ਼ਨ ਕੰਿਰਿੋਲ ਸੈਂਿਰ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 567-8911 (24 – ਘੰਿ ੇਲਾਈਨ)
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 682-5050
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.dpic.org

ਸ੍ਜਲੀ ਿਲੇ ਜਾਣਾ (Outages) ਅਤ ੇਮੁਰੰਮਤ

ਵਬਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਿ਼ੁੱਿੀਆ ਂ(ਡਾਊਨਡ) ਤਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਵਰਪੋਰਿ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੀਸੀ ਹਾਈਡਰਿ ੋਨੰੂ ਕਾਲ 
ਕਰ ੋਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਵਰਪੋਰਿ ਸਬਵਮਿ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888-BCHYDRO (1 888 224-9376)
ਫ਼ੋਨ (ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਸ਼ੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ): *ਹਾਈਡਰਿ ੋ(*49376)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bchydro.com/outages

ਪ੍ਰਾਇਡਲਾਈਨ੍ੀਸੀ (PridelineBC)
ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹਾਣੀਆਂ ਿੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਰ਼ੈਫ਼ਰਲ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 566-1170
ਫ਼ੋਨ (ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ): 604 684-6869
ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁੱਕਰਿਾਰ, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਿਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 10:00 ਿਜ ੇਤੱਕ

ਪੌ੍ਲਮ ਗੈਂ੍ਸਲੰਗ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 795-6111,
ਵਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਿ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇਸੱਤ ਵਦਨ

ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-5311
ਈਮੇਲ: info@bcresponsiblegambling.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcresponsiblegambling.ca

ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ)

ਆਪਣ ੇਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਨੋਵਿਸ ਦ ੇਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵਲਖ ੇਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਤ ੇ'ਤ ੇਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਬੀ.ਸੀ. 
ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcassessment.ca
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ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡੇਫਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਿ਼ੈਕਸ ਕ਼ੁਲ਼ੈਕਿਰ ਦ ੇਆਵਫਸ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਕੇਂਦਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਿ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋਵਜਥ ੇ
ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪਤੀ ਿ਼ੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤ ੇਨੰਬਰਾਂ 'ਤ ੇਿ਼ੈਕਸ ਡੇਫਰਮੈਂਿ ਦਫਤਰ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 355-2700
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-0555
ਈਮੇਲ: taxdeferment@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਿ਼ੈਕਸ ਡੇਫਰਮੈਂਿ” ਵਲਖੋੋ)

ਪ੍ਸਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਐਡਂ ਟਰੱਸਟੀ ਆਫ ਸ੍੍ਰਸਟਸ ਕੋਲੰ੍ੀਆ

ਫ਼ੋਨ (ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ, ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7867
(ਪਬਵਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਿਰੱਸਿੀ ਨੰੂ ਿਰਿਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ)

ਫ਼ੋਨ (ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ, ਵਿਕਿੋਵਰਆ ਤੋਂ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 250 387-6121
(ਪਬਵਲਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਿਰੱਸਿੀ ਨੰੂ ਿਰਿਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ)

ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 660-4444
ਈਮੇਲ: clientservice@trustee.bc.ca
Website: www.trustee.bc.ca

ਪ੍ਸਲਕ ਹੈਲਥ ਅਲਰਟ

ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਚਤਾਿਨੀਆਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਆਉਿਬਰਿੇਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪਰਿੋਡੇਕਿ ਰੀਕੌਲ 
ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ, ਤ਼ੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਅਥਾਰਿੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਭਰੋਸੇੇਮੰਦ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤਾਿਨੀਆਂ ਲਈ 
ਇੱਕ ਕਰਿਮਬੱਧ, ਇਕੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ - ਹ਼ੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤ ੇਜਾਂ 8-1-1 'ਤ ੇ
ਕਾਲ ਕਰਕ ੇਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 8-1-1
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ [TTY], ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 7-1-1
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ:www.healthlinkbc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਪਬਵਲਕ ਹ਼ੈਲਥ ਅਲਰਿਸ” ਵਲਖੋੋ)

(ਇਸ ਡਾਇਰ਼ੈਕਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿੀਕਾਕਰਨ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ ਿੇਖੋ)

Q

QMUNITY
ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਜ ੋ55+ ਲ਼ੈਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਬਾਏਸ਼ੈਕਸ਼ੁਅਲ, ਿਰਿਾਂਸਸ਼ੈਕਸ਼ੁਅਲ, 
ਕਿੀਅਰ 2-ਸਵਪਵਰਿ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ: 604 684-5307
ਈਮੇਲ: reception@qmunity.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.qmunity.ca/
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ਕਸਵਟ ਨਾਓ (QuitNow)
(ਤੰਬਾਕੂ ਸਸੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ)

R

ਰਸਜਸਟਰਡ ਸਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਸਵੰਗਿ ਪਲੈਨਿ (RRSPs) - ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੇਸਨਊ ਏਜੰਸੀ ਰੇਿੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ 
ਸਕੂਲ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸਰਸਵਸਸਿ

ਫਸਿ ਨੇਸਨਜ਼ ਹ਼ੈਲਥ ਅਥਾਰਿੀ (FNHA) ਇੰਡੀਅਨ ਰ਼ੈਜ਼ੀਡੇਂਸੀਅਲ ਸਕੂਲ ਰ਼ੈਜ਼ੋਲੂਸਨ ਹ਼ੈਲਥ 
ਸਪੋਰਿ ਪਰਿੋਗਰਾਮ, ਵਰਹਾਇਸੀ ਸਕੂਲ ਦ ੇਸਾਬਕਾ ਯੋਗ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਪਵਰਿਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਸ਼ੈਿੇਲਮੈਂਿ ਸਮਝੌਤ ੇਦੀਆ ਂਪਰਿਵਕਰਿਆਿਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲ਼ੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 
ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮ਼ੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।

FNHA ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਿੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਿ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ:
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 477-0775

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਿੀਡੇਂਸੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈਨ:
ਸਾਬਕਾ ਵਰਹਾਇਸੀ ਸਕੂਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਦਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਿ ੇਭਾਿਨਾਤਮਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਿ ਰ਼ੈਫਰਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 925-4419

ਰੈਿੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਟੇਨੈਂ ਸੀ ੍ਰਾਂਿ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 665-8779
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 660-1020
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-1602
ਈਮੇਲ: HSRTO@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਰ਼ੈਜ਼ੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਿੇਨੈਂ ਸੀਜ਼” ਵਲਖੋੋ)

ਰੇਵਸਨਊ ਸਰਸਵਸਸਿ ਆਫ ੍ੀਸੀ

(ਮ਼ੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਪਲਾਨ ਿੇਖ)ੋ

ਰੌਇਲ ੍ੀਸੀ ਸਮਊਿੀਅਮ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 447-7977
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 356-7226
ਈਮੇਲ: reception@royalbcmuseum.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.royalbcmuseum.bc.ca
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ਰੂਰਲ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ

ਲੋਕਲ ਿ਼ੈਕਸ ਕ਼ੁਲ਼ੈਕਿਰ ਦ ੇਆਵਫਸ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਬੀਸੀ ਸੈਂਿਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਿ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ੋ
ਵਜਥ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪਤੀ ਿ਼ੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦ ੇਹ ੋਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ 
ਰੂਰਲ ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਿ਼ੈਕਸ ਆਵਫਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 355-2700
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-0555
ਈਮੇਲ: Ruraltax@gov.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਰੂਰਲ ਪਰਿਾਪਰਿੀ ਿ਼ੈਕਸ” ਵਲਖੋੋ)

S

ਸੇਲਿ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਸਡਟ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ:www.gov.bc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “BC479 ਸੇਲਜ਼ ਿ਼ੈਕਸ ਕਰਿ਼ੈਵਡਿ” ਵਲਖੋੋ)

SAFER
(ਸ਼਼ੈੱਲਿਰ ਏਡ ਫਾਰ ਐਲਡਰਲੀ ਰੈਂਿਰਜ਼ ਿੇਖੋ)

ਘੁਟਾਲੇ ਅਤ ੇਧੋਖਾਧੜੀ (RCMP ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes

ਸੇਲਫ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ੍ੀਸੀ, ਸਵਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ

ਵਿਕਿੋਰੀਆ ਯੂਨੀਿਰਵਸਿੀ ਸੈਂਿਰ ਆਫ ਏਵਜੰਗ ਵਚਰਕਾਲੀ ਵਸਹਤ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਸੱਵਖਆ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 902-3767
ਈਮੇਲ: selfmgmt@uvic.ca
Website: www.selfmanagementbc.ca

ਸੀਨੀਅਰਿ ਅਸ੍ਊਿ ਐਡਂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ (SAIL)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 437-1940
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 437-1940
Website: www.seniorsfirstbc.ca

(ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਫਸਿ ਬੀਸੀ ਸ਼ੁਸਾਇਿੀ ਿੀ ਿੇਖ)ੋ
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ਸੀਨੀਅਰਿ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਆਸਫਸ ਆਫ ਦ
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 952-3181
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 952-3181
ਈਮੇਲ: info@seniorsadvocatebc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.seniorsadvocatebc.ca

ਸੀਨੀਅਰਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ

(ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ – ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਿੇਖ)ੋ

ਸੀਨੀਅਰਿ ਫਸਟ ੍ੀਸੀ

ਸੀਨੀਅਰਿ ਅਸ੍ਊਿ ਐਡਂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ (SAIL)
ਸਿੇਰੇ 8 ਿਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਿਜ ੇਤੱਕ (ਕਨੰੂਨੀ ਛ਼ੁੱਿੀਆ ਂਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 437-1940
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 437-1940
ਫ਼ੋਨ (TTY): 1 855 306-1443, ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜ ੇਤੱਕ,

ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁੱਕਰਿਾਰ 
ਭਾਸ਼ਾ ਅਨ਼ੁਿਾਦ ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜ ੇਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ,
ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼਼ੁੱਕਰਿਾਰ

ਈਮੇਲ: info@seniorsfirstbc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.seniorsfirstbc.ca/programs/sail/

ਸੀਨੀਅਰਿ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (ਹੈਲਥਸਲੰਕ ੍ੀਸੀ)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 8-1-1
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ [TTY], ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 7-1-1
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.healthlinkbc.ca  

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਹ਼ੈਲਥ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ” ਵਲਖੋੋ)

ਸੀਨੀਅਰਿ ਸਰਸਵਸਸਿ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਸਸਰਫ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ)
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 520-6621
ਈਮੇਲ: info@seniorsservicessociety.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.seniorsservicessociety.ca

ਸੀਨੀਅਰਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸਮਾਵਜਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 866-0800
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਸਪਲੀਮੈਂਿ ਪਰਿੋਗਰਾਮ” ਵਲਖੋੋ)
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ਸੀਨੀਅਰਿ ਸਪੋਰਸਟਵ ਹਾਉਸਸੰਗ

ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ (ਿ਼ੈਨਕੂਿਰ ਵਸਿੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ): 604 433-2218
ਫ਼ੋਨ (ਿ਼ੈਨਕੂਿਰ ਆਈਲੈਂਡ ਰੀਜਨ [ਿੋਲ ਫਰਿੀ]): 1 800 787-2807
ਫ਼ੋਨ (ਇੰਨਿੀਰੀਅਰ ਰੀਜਨ [ਿੋਲ ਫਰਿੀ]): 1 800 834-7149
ਫ਼ੋਨ (ਨੌਰਦਰਨ ਰੀਜਨ [ਿੋਲ ਫਰਿੀ]): 1 800 667-1235
ਈਮੇਲ: shr@bchousing.org
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bchousing.org

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਸਪੋਰਵਿਿ ਹਾਊਵਸੰਗ” ਵਲਖੋੋ)

(ਬੀਸੀ ਹਾਊਵਸੰਗ ਿੀ ਦੇਖੋ)

ਸੀਨੀਅਰਿ ਵੈੱ੍ਸਾਈਟ

(ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ - ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਤੇ SeniorsBC.ca ਿੇਖ)ੋ

SeniorsBC.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.SeniorsBC.ca

ਸਰਸਵਸ ੍ੀਸੀ

ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7867
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 660-2421
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 387-6121
ਬਵਹਰ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਡੀਿਾਈਸ (TDD): 711 (ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.servicebc.gov.bc.ca

 ਸਰਸਵਸ ੍ੀਸੀ ਸੈਂਟਰ

S

100 ਮਾਇਲ ਹਾਉਸ  
(100 Mile House)
300 South Highway 97
Box 1600
100 Mile House BC
V0K 2E0
ਫ਼ੋਨ: 250 395-7832

ਐਸ਼ਕਰੌਫਟ (Ashcroft)
318 Railway Ave
Box 189
Ashcroft BC
V0K 1A0
ਫ਼ੋਨ: 250 453-2412

mailto:shr@bchousing.org
http://SeniorsBC.ca
http://SeniorsBC.ca
http://www.SeniorsBC.ca/
http://www.servicebc.gov.bc.ca


157 www.seniorsbc.ca

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਐਟਸਲਨ (Atlin)
3rd Street, Box 100
Atlin BC
V0W 1A0
ਫ਼ੋਨ: 250 651-7595

੍ੈਲਾ ਕੂਲਾ (Bella Coola)
636 Cliff St, Box 185
Bella Coola BC
V0T 1C0
ਫ਼ੋਨ: 250 799-5361

੍ਰਨ੍ੀ (Burnaby)
1 800 -663-7867

੍ਰਨਿ ਲੇਕ (Burns Lake)
161 Highway 16
Box 3500
Burns Lake BC
V0J 1E0
ਫ਼ੋਨ: 250 692-2528

ਕੈਂਪ੍ੈਲ ਸਰਵਰ (Campbell River)
115 – 1180 Ironwood Rd
Campbell River BC
V9W 5P7
ਫ਼ੋਨ: 250 286-7555

ਿੇਟਸਵੰਡ (Chetwynd)
4744 – 52nd St, Box 105
Chetwynd BC
V0C 1J0
ਫ਼ੋਨ: 250 788-2239

ਸਿਲੁਵਾਕ (Chilliwack)
Suite 1 – 45467 Yale Rd W
Chilliwack BC
V2R 3Z8
ਫ਼ੋਨ: 604 795-8415

ਕਸਲੰਨਟਨ (Clinton)
1423 Cariboo Highway
Box 70
Clinton BC
V0K 1K0
ਫ਼ੋਨ: 250 459-2268

ਕਰਟਨੇ (Courtenay)
2500 Cliffe Ave
Courtenay BC
V9N 5M6
ਫ਼ੋਨ: 250 897-7500

ਕ੍ਰੈਨ੍ਰੁੱ ਕ (Cranbrook)
100 Cranbrook St N
Cranbrook BC
V1C 3P9
ਫ਼ੋਨ: 250 426-1211

ਕ੍ਰੇਸਟਨ (Creston)
1404 Canyon St
Box 1190
Creston BC
V0B 1G0
ਫ਼ੋਨ: 250 428-3211

ਡੌਸਨ ਕ੍ਰੀਕ (Dawson Creek)
1201 – 103rd Ave
Dawson Creek BC
V1G 4J2
ਫ਼ੋਨ: 250 784-2224

S
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ਡੀਸ ਲੇਕ (Dease Lake)
Block D, Highway 37
Bag 2000
Dease Lake BC
V0C 1L0
ਫ਼ੋਨ: 250 771-3700

ਡੰਕਨ (Duncan)
5785 Duncan St
Duncan BC
V9L 3W6
ਫ਼ੋਨ: 250 746-1400

ਫਰਨੀ (Fernie)
401 – 4th Ave, Box 1769
Fernie BC
V0M 1M0
ਫ਼ੋਨ: 250 423-6845

ਫੋਰਟ ਨੇਲਸਨ (Fort Nelson)
5319 – 50th Ave S, Bag 1000
Fort Nelson BC
V0C 1R0
ਫ਼ੋਨ: 250 774-6945

ਫੇਰਟ ਸੇਂਟ ਜੇਮਿ (Fort St. James)
470 Stuart Dr, Box 1328
Fort St. James BC
V0J 1P0
ਫ਼ੋਨ: 250 996-7585

ਫੇਰਟ ਸੇਂਟ ਜੌਨ (Fort St. John)
10600 – 100th St
Fort St. John BC
V1J 4L6
ਫ਼ੋਨ: 250 787-3350

ਗੈਂਜੀਿ (ਸੌਲਟ ਸਸਪ੍ਰੰ ਗ ਆਈਲੈਂਡ) 
(Ganges (Salt Spring Island))
343 Lower Ganges Rd
Salt Spring Island BC
V8K 2V4
ਫ਼ੋਨ: 250 537-5414

ਗੋਲਡਨ (Golden)
837 Park Dr, Box 39
Golden BC
V0A 1H0
ਫ਼ੋਨ: 250 344-7550

ਗ੍ਰੈਂਡ ਫੋਰਕਸ (Grand Forks)
7290 – 2nd St, Box 850
Grand Forks BC
V0H 1H0
ਫ਼ੋਨ: 250 442-4306

ਹੇਿਲਟਨ (Hazelton)
2210 Highway 62
PO Box 380
Hazelton BC
V0J 1Y0
ਫ਼ੋਨ: 250 842-7624

ਸਹਊਸਟਨ (Houston)
3400 – 11th St, Bag 2000
Houston BC
V0J 1Z0
ਫ਼ੋਨ: 250 845-5828

ਇਨਵਰਮੀਰ (Invermere)
625 – 4th St, Box 265
Invermere BC
V0A 1K0
ਫ਼ੋਨ: 250 342-4
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ਕੈਮਲੂਪਸ (Kamloops)
250 – 455 Columbia St
Kamloops BC
V2C 6K4
ਫ਼ੋਨ: 250 828-4540

ਕੈਸਲੋ (Kaslo)
312 – 4th St, Box 580
Kaslo BC
V0G 1M0
ਫ਼ੋਨ: 250 353-2219

ਕੇਲੋਨਾ (Kelowna)
305 – 478 Bernard Ave
Kelowna BC
V1Y 6N7
ਫ਼ੋਨ: 250 861-7500

ਸਕਟੀਸਮਟ (Kitimat)
795 Lahakas Blvd
Kitimat BC
V8C 1G2
ਫ਼ੋਨ: 250 632-6188

ਲਲੂਏਟ (Lillooet)
Suite A – 639 Main St
Bag 700
Lillooet BC
V0K 1V0
ਫ਼ੋਨ: 250 256-7548

ਮਕੇਨਿੀ (Mackenzie)
64 Centennial Dr
PO Box 2400
Mackenzie BC
V0J 2C0
ਫ਼ੋਨ: 250 997-4270

ਮੇਪਲ ਸਰੱਜ (Maple Ridge)
175 – 22470 Dewdney 

Trunk Rd
Maple Ridge BC
V2X 5Z6
ਫ਼ੋਨ: 604 466-7470

ਮਾਹਸੇਟ (ਹੇਡਾ ਗਵਾਏ)  
(Masset (Haida Gwaii))
1666 Orr St, Box 226 

Masset BC
V0T 1M0
ਫ਼ੋਨ: 250 626-5278

ਮੇਸਰਟ (Merritt)
2194 Coutlee Ave,
Box 4400, STN MAIN
Merritt BC
V1K 1B8
ਫ਼ੋਨ: 250 378-9343

ਨਾਕਸਪ (Nakusp)
204 – 6th Ave, PO Box 128
Nakusp BC
V0G 1R0
ਫ਼ੋਨ: 250 265-4865

ਪੋਰਟ ਐਲ੍ਰਨੀ (Port Alberni)
4070 8th Ave
Port Alberni BC
V9Y 4S4
ਫ਼ੋਨ: 250 720-2040

ਪੋਰਟ ਹਾਰਡੀ (Port Hardy)
8785 Gray St, Bag 11000
Port Hardy BC
V0N 2P0
ਫ਼ੋਨ: 250 949-6323

S
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ਪੌਵੈਲ ਸਰਵਰ (Powell River)
6953 Alberni St
Powell River BC
V8A 2B8
ਫ਼ੋਨ: 604 485-3622

ਸਪ੍ਰੰ ਸ ਜੌਰਜ (Prince George)
1044 – 5th Ave
Prince George BC
V2L 5G4
ਫ਼ੋਨ: 250 565-4488

ਸਪ੍ਰੰ ਸ ਰੁਪਰਟ (Prince Rupert)
201 – 3rd Ave W.
Prince Rupert BC
V8J 1L2
ਫ਼ੋਨ: 250 624-7415

ਸਪ੍ਰੰ ਸਟਨ (Princeton)
10 – 135 Tapton Ave
PO Box 9
Princeton BC
V0X 1W0
ਫ਼ੋਨ: 250 295-4600

ਕਵੀਨ ਛਾਰਲੇਟ ਸਸਟੀ (ਹੇਡਾ ਗਵਾਏ) 
(Queen Charlotte City 
(Haida Gwaii))
216 Oceanview Dr, Box 309
Queen Charlotte City BC
V0T 1S0
ਫ਼ੋਨ: 250 559-4452

ਕਵੀਸਨੇਲ (Quesnel)
102 – 350 Barlow Ave
Quesnel BC
V2J 2C2
ਫ਼ੋਨ: 250 992-4313

ਰੈਵਲਸਟੋਕ (Revelstoke)
Room 104 Court House
1123 Second St W., Box 380
Revelstoke BC
V0E 2S0
ਫ਼ੋਨ: 250 837-6981

ਸੈਮਨ ਆਰਮ (Salmon Arm)
850A – 16th St NE, Bag 100
Salmon Arm BC
V1E 4S4
ਫ਼ੋਨ: 250 832-1611

ਸੀਸ਼ੈਲਟ (Sechelt)
102 – 5710 Teredo St
Box 950
Sechelt BC
V0N 3A0
ਫ਼ੋਨ: 604 885-5187

ਸਸਮਦਰਿ (Smithers)
1020 Murray St, Bag 5000
Smithers BC
V0J 2N0
ਫ਼ੋਨ: 250 847-7207

ਸਪਾਰਵੁੱ ਡ (Sparwood)
96 Greenwood Shopping 

Mall, Box 1086
Sparwood BC
V0B 2G0
ਫ਼ੋਨ: 250 425-6890

ਸਕਵਾਸਮਸ਼ (Squamish)
360 Pemberton Ave
Box 1008
Squamish BC
V8B 0A7
ਫ਼ੋਨ: 604 892-2400

S
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ਟੈਰੇਸ (Terrace)
101 – 3220 Eby St
Terrace BC
V8G 5K8
ਫ਼ੋਨ: 250 638-6515

ਟ੍ਰੇਲ (Trail)
1050 Eldorado St
Trail BC
V1R 3V7
ਫ਼ੋਨ: 250 364-0591

ਯੂਕਲੂਲੇਟ (Ucluelet)
5 –1636 Peninsula Rd
Box 609
Ucluelet BC
V0R 3A0
ਫ਼ੋਨ: 250 726-7025

ਵੇਲਮਾਉਂਟ (Valemount)
1300 4th Ave
Box 657
Valemount BC
V0E 2Z0
ਫ਼ੋਨ: 250 566-4448

ਵੈਂਡਰਹੂਫ (Vanderhoof)
189 East Stewart St
Box 1459
Vanderhoof BC
V0J 3A0
ਫ਼ੋਨ: 250 567-6301

ਵਰਨਨ (Vernon)
3201 – 30th St
Vernon BC
V1T 9G3
ਫ਼ੋਨ: 250 549-5511

ਸਵਕਟੋਰੀਆ (Victoria)
403 – 771 Vernon Ave
Victoria BC
V8W 9R5
ਫ਼ੋਨ: 250 952-4111

ਸਵਸਲਅਮਿ ਲੇਕ (Williams Lake)
540 Borland St
Williams Lake BC
V2G 1R8
ਫ਼ੋਨ: 250 398-421

S

ਸਰਸਵਸ ਕੈਨੇਡਾ

ਕ਼ੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਵਕਸੇ ਿੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸੇਿਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800- O Canada (1 800 622-6232)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.servicecanada.gc.ca

ਸਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੰਿਾਸਰਤ ਲਾਗਾਂ

ਵਜਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਫ਼ੈਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦ਼ੁਨੀਆ ਂਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਫ਼ੈਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ਼ੁਝ 
ਹਨ। ਵਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਫ਼ੈਲਣ ਿਾਲੀ ਲਾਗ ਨੰੂ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵਕਸੇ ਲਾਗ ਦ ੇਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ 
ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹ਼ੈ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bccdc.ca
(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸ਼ੈਕਸ਼ੁਅਲੀ ਿਰਿਾਂਸਵਮਵਿਡ ਵਡਜ਼ੀਜ਼” ਵਲਖੋੋ)

http://www.servicecanada.gc.ca/
http://www.bccdc.ca
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ਸ਼ੈਲਟਰ ਏਡ ਫਾਰ ਐਲਡਰਲੀ ਰੈਂਟਰਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਸ਼਼ੈਲਿਰ ਏਡ ਫਾਰ ਐਲਡਰਲੀ ਰੈਂਿਰਜ਼ (SAFER) ਪਰਿਗੋਰਾਮ ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਯਗੋ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਲਈ 
ਵਕਰਾਏ ਿਾਸਤੇ ਆਰਵਥਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਸਬਵਸਡੀ) ਿਜੋਂ ਮਾਵਸਕ ਨਕਦ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਜ ੋਆਪਣ ੇਘਰਾਂ ਲਈ ਵਕਰਾਏ ਦਾ ਭ਼ੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 257-7756
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 433-2218
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bchousing.org (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “SAFER” ਵਲਖੋੋ)

ਸਸਕਨੇਸ ਲਾਿ

(ਇੰਮਪਲੌਏਮੈਂਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ਼ (EI) ਲਾਭ – ਵਸਕਨੇਸ ਲਾਭ ਿੇਖ)ੋ

SPARC
ਸੋਸ਼ਲ ਪਲ਼ੈਵਨੰਗ ਐਡਂ ਵਰਸਰਚ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ। ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 
ਪਾਰਵਕੰਗ ਪਰਵਮਿ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ SPARC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 718-7794
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 718-7744

(ਪਾਰਵਕੰਗ ਪਰਵਮਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪ਼ੁੱਛਵਗੱਛਾਂ)
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.sparc.bc.ca

ਸਟ੍ਰੈਟਾ (Strata) ਹਾਊਸਸੰਗ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਸਿਰਿ਼ੈਿਾ ਹਾਊਵਸੰਗ” ਵਲਖੋ)

(ਸਿਰਿ਼ੈਿਾ ਦੇ ਵਿਿਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਸਿਲ ਰ਼ੈਜ਼ੋਵਲਯੂਸਨ ਵਿਰਿਵਬਯੂਨਲ ਿੇਖ)ੋ

ਸ੍ਸਸਡੀ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸਸੰਗ

(ਬੀਸੀ ਹਾਊਵਸੰਗ ਦੇਖੋ)

T

ਟੈਕਸੀ ਸ੍ੱਲ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.taxirights.gov.bc.ca

ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

੍ੀਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ

(ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ ਅਤੇ ਮ਼ੈਿਰੋ ਿ਼ੈਨਕੂਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਬੀ.ਸੀ.)
ਵਿਕਿੋਰੀਆ ਦ ੇਬਾਹਰ, ਆਪਣ ੇਸਥਾਨਕ ਿਰਿਾਂਵਜ਼ਿ ਓਪਰੇਿਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 995-5618
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bctransit.com

S-T

http://www.bchousing.orga
http://www.sparc.bc.ca
http://www.gov.bc.ca
http://www.taxirights.gov.bc.ca/
http://www.bctransit.com/
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ਟਰਾਂਸਸਲੰਕ (TransLink)
(ਵਸਰਫ ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ)
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 778 452-2860
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.translink.ca

ਟੈਕਪੇਅਰ ਸਰਸਵਸਸਿ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ (੍ੀ.ਸੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 387-3332

ਟੀਿ ਏ ਪੇਰੈਂਟ (ABC ਲਾਈਫ ਸਲਟਰੇਸੀ ਕੈਨੇਡਾ)
ਯੂਥ ਏਮਪਾਿਵਰੰਗ ਪੇਰੈਂਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਵਹਲ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਭਾਈਚਾਵਰਆਂ 
ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਮਾਵਪਆਂ, ਹੋਰ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਡਜੀਿਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦ ੇਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਧਾਰਨ 
ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਸਵਖੱਆ ਦੇਿੇਗੀ। ਨੌਜਿਾਨ ਵਸੱਵਖਅਕ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਿਊਿਰ ਗਾਈਡਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਆਪਣ ੇਹ਼ੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਗ ੇਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ 
ਕੀਬੋਰਡ ਿਾਈਵਪੰਗ, ਇੰਿਰਨੈਿ ਬਰਿਾਉਵਜ਼ੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਪਾਸਿਰਡ ਰੱਵਖਆ, ਅਤੇ 
ਈ-ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁੰ ਚ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਿਰਗ ੇਵਿਵਸਆਂ 'ਤ ੇਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ' ਤ ੇਵਨਰਦੇਸ ਦੇਣਗੇ। 
ਬਹ਼ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ।

ਈਮੇਲ: info@abclifeliteracy.ca

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸਡਵਾਇਸ ਫਾਰ ਦ ਡੇਫ (ਸਰਸਵਸ ੍ੀਸੀ)
ਬਵਹਰ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਡੀਿਾਈਸ (TDD): 711 (ਸਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ)

ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ (ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਸਵਸਸਿ ਪਲਾਨ)
ਅਸਥਾਈ ਪਰਿੀਮੀਅਮ ਸਹਾਇਤਾ, ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਲਈ MSP ਪਰਿੀਮੀਅਮ ਛੋਿ ਦੀ 
ਇੱਕ ਛੋਿੀ ਵਮਆਦ ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ।

ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਤਾ:
PO Box 9627 STN PROV GOVT
Victoria BC V8W 9P1

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7100
ਫ਼ੋਨ (ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ): 604 683-7151
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਿ਼ੈਮਪਰੇਰੀ ਪਰਿੀਮੀਅਮ ਅਵਸਸਿੈਂਸ” ਵਲਖੋ)

ਟੇਨੇਂ ਟ ਸਰਸੋਰਸ ਅਡਵਾਈਿਰੀ ਸੈਂਟਰ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 665-1185
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.tenants.bc.ca
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ਤੰ੍ਾਕੂ ਸਸੇਸ਼ਨ (ਤਮਾਕੂਨੋਸੀ ਛੱਡਣ ਸਵੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ)

ਕਸਵਟਨਾਓ (QuitNow) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ):
1 877 455-2233

Website: www.quitnow.ca

੍ੀਸੀ ਸਮੋਸਕੰਗ ਸਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 
(BC Smoking Cessation Program)
ਫ਼ੋਨ: 8-1-1
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca 

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ 
ਸਸੇਸ਼ਨ” ਵਲਖੋ)

ਟਰਾਂਸ ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ

ਿਰਾਂਸ ਲਾਈਫ਼ਲਾਈਨ, ਿਰਿਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਸੰਕਿ ਹੌਿਲਾਈਨ ਹ਼ੈ, ਜ ੋਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ਼ੈਨੇਡਾ 
ਅੰਦਰ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼਼ੁਰ ੂਹੋਈ ਹ਼ੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਿੀਚਾ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਆਪਣੀ ਵਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਵਰਹਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ਼ੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਵਜਹੀਆ ਂ
ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਫਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 565-8860

ਟ੍ਰਾਂਸਕੇਅਰ ੍ੀਸੀ (PHSA)
ਿਰਿਾਂਸਕੇਅਰ ਵਲੰਗ-ਪ਼ੁਸਿੀ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ੁੜ ੇਮ਼ੁੱਵਦਆਂ ਲਈ ਕਈ 
ਵਕਸਮਾਂ ਦ ੇਸਾਧਨ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ: ਕਨੰੂਨੀ/ਿਕਾਲਤ, ਪਰਿਿਾਸੀ ਅਤੇ ਰਵਫ਼ਊਜੀ, ਪਾਰਿਨਰ ਅਤੇ 
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.phsa.ca/transcarebc/care-support

ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਸੀਨੀਅਰਿ ਸਕਰਾਇਆ ਂਸਵੱਿ ਛੋਟਾਂ

ਟਰਾਂਸਸਲੰਕ (TransLink)
(ਵਸਰਫ ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ)
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 953-3333
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.translink.ca

੍ੀਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ

(ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ ਅਤੇ ਮ਼ੈਿਰੋ ਿ਼ੈਨਕੂਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਬੀ.ਸੀ.)
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 382-6161
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bctransit.com

ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਸਸਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਮੈਡੀਕਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 663-7100
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 683-7151
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca

(ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਿਰਿ਼ੈਿਲ ਅਵਸਸਿੈਂਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ” ਵਲਖੋ)
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U

ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਆਫ ਸ੍੍ਰਸਟਸ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਸਨ ਇੰਟਰਕਲਿਰਲ ਆਨਲਈਨ 
(iCON) ਹੈਲਥ ਨੈੱਟਵਰਕ

(iCON ਿੇਖ)ੋ

V

ਵਹੀਕਲ ਸੇਲਿ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਸ੍੍ਰਸਟਸ ਕੋਲੰ੍ੀਆ

ਿਹੀਕਲ ਸੇਲਜ਼ ਅਥਾਰਿੀ ਆਫ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ (VSA) ਸੂਬ ੇਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੁਆਰਾ ਮੋਿਰ ਡੀਲਰ 
ਐਕਿ ਅਤੇ ਵਬਜ਼ਨਸ ਪਰਿ਼ੈਕਵਿਵਸਜ਼ ਐਡਂ ਕੰਵਜ਼ਊਮਰ ਪਰਿੋਿ਼ੈਕਸ਼ਨ ਐਕਿ ਦੀਆ ਂਕ਼ੁਝ ਧਾਰਾਿਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਨਾ-ਮ਼ੁਨਾਫਾ ਏਜੰਸੀ ਹ਼ੈ। VSA ਿਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰ ੇ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡੀਲਰਾਂ ਦਰਵਮਆਨ 
ਝਗੜ ੇਦਾ ਹੱਲ ਿੀ ਉਪਲਬਧ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 574-5050
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.mvsabc.com

ਵੈਟਰਨ ਸਪੈਸਸਲਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਾਂ

ਿ਼ੈਿਰਨ ਸਪ਼ੈਸਵਲਿੀ ਪਲੇਿ ਲਈ ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਲਈ, ICBC ਦੀ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਪਰਿੰ ਿ 
ਕਰ ੋਜਾਂ ਆਪਣ ੇਆਿੋਪਲਾਨ ਬਰਿੋਕਰ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲਿੋ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ
ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆ ਂਸੰਸਥਾਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.icbc.com (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਿ਼ੈਿਰਨਜ਼ ਪਲੇਿਸ” ਵਲਖੋੋ)

ਸ੍੍ਰਸਟਸ਼ ਕੋਲੰ੍ੀਆ ਵੈਟਰਨਿ ਕਮੈਮੋਰੇਸਟਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.bcveterans.org

੍ੀਸੀ ਯੂਕੌਨ ਕਮਾਂਡ, ਰੌਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਜਨ

ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 575-8840
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 261-2211
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.legionbcyukon.ca

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਸਕੀਸਪੰਗ ਵੈਟਰਨਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.cpva.ca

ਵੈਟਰਨਿ ਅਫੇਅਰਿ ਕੈਨੇਡਾ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866 522-2122
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 866-522-2022
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.veterans.gc.ca/eng/services
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ਸਵਕਟਮਸਲੰਕ ੍ੀਸੀ (VictimLink BC)
ਵਿਕਿਮਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਇੱਕ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ, ਗ਼ੁਪਤ ਿ਼ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੇਿਾ ਹ਼ੈ ਜ ੋਵਕ ਪੂਰ ੇਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਯੂਕੌਨ ਵਿੱਚ 
24 ਘੰਿ,ੇ ਹਫ਼ਤ ੇਦ ੇ7 ਵਦਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਵਿਕਿਮਵਲੰਕ ਬੀਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ 
ਪਵਰਿਾਰਕ ਅਤੇ ਵਜਨਸੀ ਵਹੰਸਾ ਦ ੇਪੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਤ਼ੁਰੰਤ ਸੰਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰ਼ੈਫ਼ਰਲ ਸੇਿਾਿਾਂ 
ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਵਿਕਿਮਵਲੰਕ ਬੀਸੀ 110 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਿਾ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ 
ਹ਼ੈ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ 17 ਉੱਤਰੀ ਅਮੇਵਰਕੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸਾਿਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ।

ਫ਼ੋਨ (ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਯੂਕਨ ਵਿੱਚ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 563-0808
ਫ਼ੋਨ (ਬੋਲੇ/ਸ਼ੁਣਨ ‘ਚ ਮ਼ੁਸਕਲ [TTY]): 604 875-0885

(ਕਲ਼ੈਕਿ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ7-1-1 'ਤ ੇTELUS ਰੀਲੇ ਸਰਵਿਸ 
ਡਾਇਲ ਕਰੋ)

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.victimlinkbc.ca

ਸਵਕਟਮ ਸਰਸਵਸਸਿ

ਅਪਰਾਧ ਦ ੇਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਵਹੰਸਾ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਵਚਆ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਰਿਾਂਤ ਬੀ.ਸੀ. 
ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਯੂਕੌਨ ਵਿੱਚ ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 800 563-0808
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.gov.bc.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਵਿਕਿਮ ਸਰਵਿਵਸਜ਼” ਵਲਖੋ)

ਵਰਿੂਅਲ ਟੈਕਸ ਕਲੀਸਨਕ ਫਾਇੰਡਰ

ਇਹ ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਕਰਾਂ ਬਾਰ ੇਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ। ਇਹ ਸਾਈਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ਼ੈ ਜ ੋਬਜ਼਼ੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਿ਼ੈਕਸ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮ਼ੁਫਤ 
ਵਡਵਲਿਰ ਕਰਦ ੇਹਨ।

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.canada.ca (ਸਰਚ ਵਿੱਚ “ਫਰਿੀ ਿ਼ੈਕਸ ਕਲੀਵਨਕਸ” ਵਲਖੋੋ)

ਵਲੰਟੀਅਰ ੍ੀਸੀ

ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 379-2311
ਈਮੇਲ: info@volunteerbc.bc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.volunteerbc.bc.ca

ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੈਨੇਡਾ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.volunteer.ca
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ਵੈਲਕਮ ੍ੀਸੀ

ਿ਼ੈਲਕਮ ਬੀਸੀ ਵਬਰਿਵਿਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ਼ੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ, ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਨਊਕਮਰਜ਼ ਗਾਈਡ ਪਰਿਕਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹ਼ੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 
ਕਾਲ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ:ੋ

ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.WelcomeBC.ca

ਵਰਕ੍ੀਸੀ (WorkBC)
ਿਰਕਬੀਸੀ ਪਰਿੌੜ ਕਾਵਮਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਵਬਰਿਵਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਂ 
ਦੀ ਬੀਸੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਿ ਵਿੱਚ ਨੈਿੀਗੇਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ 
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ ਹ਼ੈ।

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 877 952-6914
ਫ਼ੋਨ (ਗਰਿੇਿਰ ਵਿਕਿੋਰੀਆ): 250 952-6914
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ (ਆਮ): www.workbc.ca
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ (ਪਰਿੌੜ ਕਾਮੇ): www.workbc.ca/Resources-for/

Mature-Workers.aspx

ਵਰਕਸੇਫ੍ੀਸੀ (WorkSafeBC)
ਿਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦ ੇਕਾਵਮਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਨੰੂ 
ਿਧਾਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਹ਼ੈ।

ਏਮਪਲੌਇਰ ਐਡਂ ਸਮੌਲ ਸ੍ਿਨਸ ਪੁੱ ਛਸਗੱਛਾਂ

ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 922-2768
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 244-6181

ਦਾਅਵ ੇਜਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇ੍ਾ (ਕਲੇਮਿ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ)
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ): 1 888 967-5377
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604 231-8888
ਿ਼ੈੱਬਸਾਈਿ: www.worksafebc.com/en

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਅਸ਼ੁਰੱਵਖਅਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਿ ਕਰਨ ਲਈ:
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ): 1 888 621-7233
ਫ਼ੋਨ (ਿੋਲ-ਫਰਿੀ, ਕੰਮ ਦ ੇਘੰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ): 1 866 922-4357
ਫ਼ੋਨ (ਮ਼ੈਿਰ ੋਿ਼ੈਨਕੂਿਰ): 604-276-3100

W

http://www.WelcomeBC.ca/
http://www.workbc.ca/
http://www.workbc.ca/Resources-for/Mature-Workers.aspx
http://www.workbc.ca/Resources-for/Mature-Workers.aspx
http://www.worksafebc.com/en


ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.SeniorsBC.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਸਹਤਮੰਦ ਏਸਜੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.HealthyFamiliesBC.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਸਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੈਲਥਸਲੰਕ ਬੀਸੀ ਨੰੂ 8-1-1 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੋਨ ਕਰੋ:
ਫੋਨ (ਬੀ.ਸੀ. ਸਵੱਚ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ): 1 877 952-3181

ਫੋਨ (ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਵਕਟੋਰੀਆ): 250 952-3181
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