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ALTA CONNECTIONS
ਤਿਮਾਹੀ ਕਲਾਇੰਟ, ਸੇਵਾ ਪ੍੍ਰਦਾਿਾ, ਅਿੇ ਸਟਾਫ਼ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਤਿਊਜ਼ਲੈਟਰ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਿਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੁਿੇਹਾ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਨਦੇਸ਼ਕ ਲੌਰੀ ਬੈਨੇਲਸ (Lori Banales)

ਨਜਵੇਂ ਹੀ 2022 ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈੈਂ ਇਸ ਮੈੌਕੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 
ACRC ਪਨਰਵਾਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼, ਗਾਹਕਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਂ, ਨਵਕ੍ੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸਮੈੂਨਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਬੰਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
ਇਕੱਠੇ ਨਮੈਲ ਕੇ, ਇਸ ਟੀਮੈ ਨੇ ਨਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਨਦ੍ਰਤ ਨਤੀਨਜਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਨਹਲਕਦਮੈੀਆਂ 
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮੈਾਂ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਨਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਪਨਹਲਾਂ ਉਜਾਗਰ 
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ, ACRC ਨੇ ਨਰਹਾਇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਸ਼ਮੈੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜੁੜਾਵ 'ਤੇ ਕੇਂਨਦ੍ਰਤ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਜਹੀਆਂ 
ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੈੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ 
ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਣ ਇਰਾਦਾ ਸਾਡੇ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਤੀਨਜਆਂ ਲਈ 
ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮੈ ਦਾ ਮੈਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, 
ਨਕਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈੈਪ, ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈੈਂ ਨਪਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕੰਮੈਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ।

ACRC ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ -
https://www.altaregional.org/post/acrc-strategic-plan-0
ACRC ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੈਾ -
https://www.altaregional.org/post/performance-contract-0

ਸਾਡੇ ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੀਗਰ ਮੈਟ ਡਫ-ਕੈਲੀ  
(Matt Duff-Kelly) ਬਾਰੇ ਹੋਰ, ਪੰਨਾ 9

ਇਸ ਅੰਕ ਤਵੱਚ ਕੀ ਹੈ:

• ED ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ
• ਕਲਾਇੰਟ ਸਪੌਟਲਾਈਟ
• ਕਲੀਨਨਕਲ ਕੋਨਾ
• ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕੋਨਾ
• ਸੈਂਟਾ ਡੇਅ 2022
• ਤਾਲਮੈੇਲ ਵਾਲੀ ਭਨਵੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ
• ਸਰੋਤ ਅੱਪਡੇਟ
• ਨੰਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ACRC ਨਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਿਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੁਿੇਹਾ – ਜਾਰੀ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ - ਲੌਰੀ ਬੈਨੇਲਸ (Lori Banales)

ਤਾਲਮੈੇਲ ਵਾਲੀ ਭਨਵੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਸਾਡੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਨਧਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਸਖਲਾਈ ਪਾਠਕ੍ਮੈ ਅਤੇ 
ਸੰਬੰਨਧਤ ਯੋਜਨਾ ਸਮੈੱਗਰੀ ਨਵਕਨਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਨਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਮੈਾਨਹਰਾਂ (ਗਾਹਕਾਂ, ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੈੈਂਬਰ, ਸਟਾਫ਼) ਨੂੰ ਨਡਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮੈਲ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੈੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਦ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਸਖਲਾਈ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਲਾਇੰਟ 
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੈੇਟੀ (CAC) ਨੇ ਰਨਹਣ ਦੇ ਨਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਨਨਰੰਤਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮੈੱਗਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੈੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮੈ ਨੂੰ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ 
ਸਮੈਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਨਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੀਵਨ ਨਵਕਲਪ ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਟੀਮੈਾਂ ਦਾ ਸਮੈਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ 
ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਤਰਾਨਧਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਨਛਤ ਭਨਵੱਖ ਦੇ ਰਨਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਨਹਲਾ ਵੀਡੀਓ ਆਤਮੈ-ਨਨਰਭਰਤਾ ਨਾਲ 
ਰਨਹਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਨਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਮੈੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੂਨਟੰਗ ਅਤੇ ਨਨਰਮੈਾਣ 
ਨੂੰ ਨਫਊਚਰਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਡ (Futures Explored)/ਨਫਊਚਰ ਨਫਲਮੈਜ਼ (Futures Films) ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਾਹਕਾਂ 
ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ। ਹਾਊਨਜ਼ੰਗ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਮੈਕਸਦ ਹਨ ਨਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਨਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ 
ਨਪਛਲੇ ਸਾਲ, ACRC ਲੈਂਟਰਮੈੈਨ ਹਾਊਨਜ਼ੰਗ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮੈੈਂਬਰ ਬਣ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਸ-ਕਾਉਂਟੀ ਕੈਚਮੈੈਂਟ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ ਸਾਈਡ-ਅਸਾਈਡ (side-aside) 
ਯੂਨਨਟਾਂ ਦੀ ਸੰਨਖਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਊਨਜ਼ੰਗ ਨਡਵੈਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਮੈਾਨ ਨਵੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਵਾਨਨਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ 
(ਸੈਕਰਾਮੈੈਂਟੋ ਅਤੇ ਐਲਕ ਗ੍ਰੋਵ) ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਨਤ ਫੰਨਡੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨਵੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ (ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਅਤੇ 
ਲੇਕ ਔਫ਼ ਨਦ ਪਾਈਨਜ਼)। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਵੱਚ ਉਤਰਾਨਧਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਨਧਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ 
ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵਚਾਰ ਨਾਲ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਰੋਤ ਨਵਕਾਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਜਦੋਂ ਸਮੈਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ACRC ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮੈ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੈਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਨਜ਼ੰਗ ਐਕਸੈਸ ਸਰਨਵਸ ਨਵਕ੍ੇਤਾ ਨਾਲ 
ਸਮੈਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਾਨਪਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸਮੈੂਹ ਦਾ ਵੀ ਸਮੈਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵੱਚ ਨਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ 
ਅਸਮੈਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮੈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ਼ ਹਾਊਨਜ਼ੰਗ ਨੈਵੀਗੇਟਰ 
ਲਈ ਫੰਨਡੰਗ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨਮੈਊਨਨਟੀ ਨਰਸੋਰਸ ਨਡਵੈਲਪਮੈੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਥਤੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ-ਆਧਾਨਰਤ 
ਹਾਊਨਜ਼ੰਗ ਨਵਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨਵੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮੈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ 2023 ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਨਵਕਨਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਣਨੀਤਕ 
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਰਪੋਰਟ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਨਹਲੀ ਨਤਮੈਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਨਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਡੇਟਾ 
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਸੱਖਣ ਦੀ ਉਮੈੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ACRC ਨਵੱਚ ਸੇਵਾ ਲੈਣ 
ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈੌਕੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਕਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ! ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੈੁਬਾਰਕ!

30 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ACRC ਨੇ ਸੈਕਰਾਮੈੈਂਟੋ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵਖੇ ਇੱਕ 
ਮੈਾਈਕ੍ੋਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈੇਲਾ ਆਯੋਨਜਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਨ ਜੋ ਕਲਾ, ਨਸ਼ਲਪਕਾਰੀ, ਬੇਕ ਕੀਤੇ ਸਮੈਾਨ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਾਲਕ ਹਨ। ਨਜਵੇਂ-ਨਜਵੇਂ ਅਸੀਂ 
ਕੋਨਵਡ ਮੈਹਾਂਮੈਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੈਾਗਮੈਾਂ ਦੀ 
ਮੈੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੈੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ACRC ਿੇ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਐਂਟਰਪ੍੍ਰਾਈਜ਼ ਮੇਲਾ ਆਯਰੋਤਜਿ ਕੀਿਾ



ਅਸੀਂ ਕਲੀਤਿਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਡੈਂਟਲ ਕਰੋਆਰਡੀਿੇਟਰ ਸ਼ੈਿਿ ਤਵਲਰੋਬੀ (SHANNON WILLOUGHBY) 
ਦਾ ਸੁਆਗਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ACRC ਬਾਲਗ ਸੇਵਾ ਪ੍੍ਰਦਾਿਾਵਾਂ ਿੂੰ ਸਬੂਿ-ਆਧਾਤਰਿ ਅਤਧਆਪ੍ਿ ਅਤਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਿ ਦੀ ਤਸਖਲਾਈ 
ਦੇਣ ਵਾਸਿੇ ਸਰਰੋਿ ਤਵਕਤਸਿ ਕਰਿ ਦੇ ਯਿਿਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਕ ਸਾਰੇ 21 ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਵੱਚ ਕਰਮੈਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਔਨਟਜ਼ਮੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ 
ਟ੍ਰ ੇਨਨੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੈੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (CAPTAIN) ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਹਨ?

CAPTAIN ਨਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ 
ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਨਵੱਚ ਔਨਟਜ਼ਮੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਨਰਤ ਅਨਭਆਸਾਂ (EBPs) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਨਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਨਵੱਚ, ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ CAPTAIN ਸਮੈੂਹ 
ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮੈ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇ CAPTAIN ਬਾਲਗ 
ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੈੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਨਜਸਨੂੰ CARE ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਦੱਤਾ ਹੈ। CARE 
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੈੁੱਖ ਟੀਚੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਗਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਤੀਨਜਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੈੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਨਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਨਰਤ ਅਨਭਆਸਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ACRC ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਔਨਟਜ਼ਮੈ ਸਪੈਸ਼ਨਲਸਟ, ਮੈੈਰੀ ਰੈਨਟਨਹਾਊਸ (Mary Rettinhouse), ਜੋ ਨਕ 
CAPTAIN ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲੀਡਰਨਸ਼ਪ ਟੀਮੈ ਨਵੱਚ ਹੈ, ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਸਖਲਾਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਨਵੱਚ 
ਨਹੱਸਾ ਨਲਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਟ੍ਰ ੇਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮੈ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨਵੱਚ ਨਤੰਨ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਨਸੱਨਖਆਤਮੈਕ ਨਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਨਚੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ 8 ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 7 ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ CARE ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੱਚ ਨਹੱਸਾ ਨਲਆ। ਕੁੱਲ 
ਨਮੈਲਾ ਕੇ, 92% ਕਲਾਇੰਟ ਟੀਨਚਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਗਆਨ 
ਅਤੇ EBPs ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ 
ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਨਾਲ EBP ਨਸਖਲਾਈ ਮੈੌਨਡਊਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਨਖਆ 
ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, 21 ਨਵੱਚੋਂ 12 ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਲਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ!

ਮੈੈਰੀ ਰੈਨਟਨਹਾਊਸ, MS, BCaBA 
ਔਨਟਜ਼ਮੈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮੈ ਨਡਸਆਰਡਰ ਕਲੀਨਨਕਲ 
ਸਪੈਸ਼ਨਲਸਟ

ਸ਼ੈਨਨ ਨਵਲੋਬੀ ਕੋਲ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮੈੂੰਹ ਦੀ ਨਸਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ ਕੰਮੈ ਕਰਨ ਦਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇੱਕ 
ਰਨਜਸਟਰਡ ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨਨਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਵੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਨਡਗਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਦਾ ਨਵਆਪਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਨਨੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੈੇਂ 
ਨਸਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਮੈਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਵਅਕਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।



ਕਲੀਤਿਕਲ ਕਰੋਿਾ

ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪ੍ਲੈਤਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਤਿਰਧਾਰਿ ਿੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਾਡੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਨਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਨਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਨਕ ਅਲਟਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ (ACRC) ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਕੇਅਰ ਔਫ਼ 
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (CCCC) ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਊਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈ ਯੋਜਨਾ (IPP) ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਟੀਮੈ ਦੇ ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਵੱਚ ਸਮੈਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਟੀਅਨਰੰਗ 
ਕਮੈੇਟੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੈੂਹ ਦੀ ਨਨਰੰਤਰ ਸ਼ਮੈੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮੈਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਲਈ ਨਸਖਲਾਈ ਨੂੰ ਨਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਨਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

13 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ CCCC ਕਰਮੈਚਾਰੀ: ਜੂਡੀ ਥਾਮੈਸ (Judy Thomas), JD, CEO, ਨਕ੍ਸਟੀਨ ਵਾਲੈਚ (Kristine Wallach), COO, ਅਤੇ ਕੀਟਾ 
ਸਕੋਲ (Keeta Scholl), ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈ ਮੈੈਨੇਜਰ ਨੇ ਡੰੂਘੀ ਨਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਨਜਹੇ ਨਵਨਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਨਦ੍ਰਤ ਹੈ ਨਜਵੇਂ ਨਕ: ਅਗਾਊਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, 
ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੱਨਭਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮੈਝਣਾ, ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਲੀਨੀਕਲਨਵਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ! The Thinking 
Ahead - My Way, My Choice, My Life at the End (ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ - ਮੈੇਰਾ ਰਾਹ, ਮੈੇਰੀ ਪਸੰਦ, ਅੰਤ ਨਵੱਚ ਮੈੇਰੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ) ਵਰਕਬੁੱਕ Thinking 
Ahead Workbook (ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ) ਵਰਕਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 
ਡਾਇਰੈਕਨਟਵ ਸ਼ਾਮੈਲ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਸਖਲਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਸਕਾਰਾਤਮੈਕ ਰਹੀ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਸੇਵਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ IPP ਨਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮੈਦਾਇਕ ਮੈਨਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਨਕਸੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜੇ 
ਉਹ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਅਸਮੈਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਸਮੈੇਂ ਨਸਰ ਡਾਕਟਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਲਆ ਜਾਣਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਕਉਂਨਕ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ACRC ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਕੇਂਦਰ, ਵੈਲੀ ਮੈਾਉਂਟੇਨ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ (VMRC) ਨੇ ਨਸਖਲਾਈ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੜਾਵਾਂ 
ਨਵੱਚ ਨਹੱਸਾ ਨਲਆ। ਅਗਲੇ ਕਦਮੈਾਂ ਨਵੱਚ 19 ਬਾਕੀ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਵੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਵਸਤਾਰ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ CCCC ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ 
ਮੈੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮੈਲ ਹੈ।

CCCC ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਨਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮੈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਾਊਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਅਤੇ 
ਅਗਾਊਂ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨਵੱਚ ਸਵੈ-ਨਨਰਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਜਨੰੂਨ ਨਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈੁਹਾਰਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਤਵੱਚ ACRC – ਸਟਾਫ਼ ਿੇ ਹਮੋਂਗ ਿਵਾਂ ਸਾਲ ਮਿਾਇਆ

https://www.altaregional.org/sites/main/files/file-attachments/handout_3_-_thinkingahead_english_0.pdf?1666913059


ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਕਰੋਿਾ ਗਾਹਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੈੇਟੀ ਨੇ "ਮੈੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵੱਚ ਜੀਵਨ" ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ 
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮੈ-ਨਨਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ 
ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵੱਚ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਰਨਹਣ ਲਈ ਆਮੈ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ 1) ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 2) ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ 
ਰਨਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 
ਨਲੰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ https://youtu.be/mMI2iLsyuvY

ACRC ਦੀ CAC ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈੀਨਟੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ:
https://www.altaregional.org/client-advisory-committee-cac.

ਹੈਲੋ, ਮੈੇਰਾ ਨਾਮੈ ਐਡਮੈ ਨੇਬਲੈਟ (Adam Neblett) ਹੈ। ਮੈੈਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਡੌਗ ਵਾਨਕੰਗ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਨਾਮੈਕ ਇੱਕ 
ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈੈਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਪਨਹਲਾਂ ਨਵੇਂ ਨਸਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 
ਮੈੈਂ ਕੁੱਨਤਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈੈਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਸਰਤ 
ਨਮੈਲਦੀ ਹੈ। ਮੈੇਰੇ ਗਾਹਕ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੈਾਲਕ, ਸੈਕਰਾਮੈੈਂਟੋ ਨਵੱਚ ਫ੍ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵੱਚ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ। ਮੈੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ 
ਗਾਹਕ ਹਨ ਜੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨਵੱਚ ਰਨਹੰਦੇ ਹਨ। ਮੈੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਨਕਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮੈਤ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਮੈੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਾਣ ਹੈ। ਮੈੈਂ ਸਾਈਕਲ, ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ। ਮੈੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਜ਼ਬੂਤ ਕੰਮੈ ਦੀ ਨੈਨਤਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਸਹਰਾ ਮੈੇਰੀ ਮੈਾਂ ਨੂੰ ਨਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਮੈੈਨੂੰ ਸਖ਼ਤ 
ਨਮੈਹਨਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ "ਆਤਮੈ-ਨਵਸ਼ਵਾਸੀ" ਬਣਨਾ ਨਸਖਾਇਆ।

ਰੈੱਡ ਡੌਗ ਵਾਨਕੰਗ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਇੱਕ ਘਰ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਮੈੈਂ ਉਸ ਗੁਆਂਢ ਨਵੱਚ ਰਨਹੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮੈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਜਸਨੂੰ ਮੈੈਂ ਨਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈੈਂ 2010 ਤੋਂ 
ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈੇਰਾ ਇੱਕ ਰੂਮੈਮੈੇਟ ਹੈ। ਮੈੈਂ ਇਨ-ਹੋਮੈ ਸਪੋਰਟ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ (IHSS) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈੇਰੇ ਨਪਤਾ ਮੈੇਰੇ IHSS ਵਰਕਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ 
ਮੈੈਨੂੰ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਨਰਵਾਰਕ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਮੈੇਰੇ ਨਪਤਾ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕ ਨਵਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ 
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈੈਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, "ਮੈੇਰੇ ਨਪਤਾ ਇਸ ਸਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?" ਜਦੋਂ ਮੈੈਂ ਰੁਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮੈ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈੈਨੰੂ ਜਵਾਬ ਨਮੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਘੱਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਨਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਹਾਂ।

ਮੈੇਰੇ ਖਾਲੀ ਸਮੈੇਂ ਨਵੱਚ, ਮੈੈਂ ਸੈਨ ਫਰਾਂਨਸਸਕੋ 49ers ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਜੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੈੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜੱਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮੈਨਾ ਕੇ 
ਨਜੱਤਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈੈਂ ਬੀਤੇ ਸਮੈੇਂ ਨਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਮੈੈਂ ਡਾ. ਮੈਾਰਨਟਨ ਲੂਥਰ ਨਕੰਗ ਨੂੰ ਨਮੈਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ 
ਕੀਤੀ ਨਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈੈਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮੈਾ ਨੂੰ ਨਮੈਲਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਘੁੰਮੈਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਸਚਮੈੁਚ ਮੈਜ਼ੇਦਾਰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮੈੈਂ ਆਪਣੇ ਨਪਤਾ ਲਈ ਟਾਈਗਰ ਵੁੱਡਸ ਨੂੰ ਨਮੈਲਣ ਦਾ ਮੈੌਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈੇਰੇ ਨਪਤਾ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣਾ 
ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਨਕ ਇੱਕ ਨਦਨ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਨਮੈਲਣ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਰ ਨਾ 
ਮੈੰਨੋ, ਇੱਕ ਨਦਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਨੁਭਵੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ।

ਰੈੱਡ ਡੌਗ ਵਾਨਕੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 916-548-8150 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕਲਾਇੰਟ ਸਪ੍ੌਟਲਾਈਟ – ਐਡਮ ਿੇਬਲੈਟ (ADAM NEBLETT)

ਡ੍ਰੀਮ ਥੀਏਟਰ ਇੰਕ ਰਰੋਜ਼ਤਵਲੇ ਤਵੱਚ ਸਾਲਾਿਾ ਤਸਲਵੀਆ ਬੇਸਾਿਾ ਹਰੋਲੀਡੇ ਪ੍ਰੇਡ ਤਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹਰੋਇਆ

ਡ੍ਰੀਮੈ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਨਹਲਾ ਸਥਾਨ!
ਡ੍ਰ ੀਮੈ ਥੀਏਟਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.dtrocks.org 'ਤੇ ਜਾਓ

https://youtu.be/mMI2iLsyuvY
https://www.altaregional.org/client-advisory-committee-cac.
www.dtrocks.org


ਿਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਿਤਵੱਖ ਦੀ ਯਰੋਜਿਾਬੰਦੀ ਪ੍ਤਹਲਕਦਮੀ – ਅੱਪ੍ਡੇਟ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ACRC ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਨਫਊਚਰ ਪਲੈਨਨੰਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 125 ACRC ਸੇਵਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 
ਨੂੰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਸਖਲਾਈ ਨਦੱਤੀ। ਇਸ ਪਨਹਲਕਦਮੈੀ ਦੇ ਮੈੁੱਖ ਪਨਹਲੂਆਂ ਨਵੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਂ ਨਾਲ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ IPP ਮੈੀਨਟੰਗ 
ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਤਰਾਨਧਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਟੀਮੈ ਦੀਆਂ ਮੈੀਨਟੰਗਾਂ ਨਵੱਚ ਭਨਵੱਖ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਦੇ ਕਈ ਨਵਕਲਪਾਂ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮੈਲ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੈੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਨਸਖਲਾਈ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ 
ਮੈਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਨਸਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਰਕਾਰਨਡੰਗ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ:
https://www.altaregional.org/post/coordinated-future-planning-cfp-training

ਤਡਸਏਤਬਤਲਟੀ ਹਾਊਤਜ਼ੰਗ ਅਲਾਇੰਸ
ਨਡਸਏਨਬਨਲਟੀ ਹਾਊਨਜ਼ੰਗ ਅਲਾਇੰਸ (DHA) ਮੈਾਨਪਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਨਠਤ ਸਮੈੂਹ ਹੈ ਜੋ ਬੌਨਧਕ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮੈਰਥਤਾਵਾਂ (IDD) ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਵਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੈਰਨਪਤ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ ਨਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਾਨਪਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫਊਚਰ ਫਾਰ ਅਵਰ ਨਕਡਜ਼, ਅਲਟਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 
ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ (ACRC), ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਨਸਲ ਔਨ ਨਡਵੈਲਪਮੈੈਂਟਲ ਨਡਸਏਨਬਨਲਟੀਜ਼ (SCDD), ਅਤੇ ਪਲੇਸਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਰਸੋਰਸ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ (PIRS) ਸ਼ਾਮੈਲ 
ਹਨ। ਨਫਊਚਰ ਫਾਰ ਅਵਰ ਨਕਡਜ਼, ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨਬੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਨਰਵਰਤਨ ਦੀ ਉਮੈਰ ਦੇ ਬੱਨਚਆਂ ਅਤੇ ਬੌਨਧਕ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਮੈਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 
ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੈਾਨਪਆਂ ਲਈ ਪਲੇਸਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲਗ ਬੱਨਚਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਨਨਯਨਮੈਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੈੂਹ ACRC ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਊਨਜ਼ੰਗ ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਸਮੈਰਥਨ ਨਵੱਚ ACRC ਦੇ ਕਨਮੈਊਨਨਟੀ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਦੇ 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੈਹੀਨਾਵਾਰ ਮੈੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਮੈਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ futureforourkidsca@gmail.com 'ਤੇ ਈਮੈੇਲ ਕਰੋ।

ਟੀਚ:ੇ
 • ਹਾਊਨਜ਼ੰਗ ਨਡਵੈਲਪਮੈੈਂਟ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਾਨਪਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੈੂਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
 • ਸਥਾਨਕ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ, ਯੋਜਨਾ ਕਨਮੈਸ਼ਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੈੇਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਨਹਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
 • ਅਨਜਹੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਨਵਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਕਫਾਇਤੀ, ਸਹਾਇਕ, ਅਤੇ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ।

https://www.altaregional.org/post/coordinated-future-planning-cfp-training


ਸਰਰੋਿ ਤਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਅੱਪ੍ਡੇਟ
ਨਪਛਲੀ ਨਤਮੈਾਹੀ ਨਵੱਚ ਸਰੋਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਪ੍੍ਰਦਾਿਾ

ਸਮਾਤਜਕ ਮਿਰੋਰੰਜਿ/ਸਪ੍ਰੋਰਟਸ ਕਲੱਬ
ਡਾਲਨਫਨ ਸਵੀਮੈ ਸਕੂਲ ਇੰਕ.

ਤਵਅਕਿੀ ਕੇਂਦਤਰਿ ਯਰੋਜਿਾ ਪ੍੍ਰਦਾਿਾ
ਕੁਆਨਲਟੀ ਲਾਈਫ ਸਰਨਵਨਸਜ਼

ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ੍ਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ
RPK ਫੋਰੈਂਨਸਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਂਡ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸਰਨਵਨਸਜ਼

(3 - 21)
RPK ਫੋਰੈਂਨਸਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਂਡ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸਰਨਵਨਸਜ਼

(21 ਅਤੇ ਵੱਧ)
ਨਮੈਲੋਟਜ਼ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਇੰਕ

ਕਲਾਇੰਟ/ਮਾਿਾ-ਤਪ੍ਿਾ ਦੀ ਸਹਾਇਿਾ/ਤਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਖ਼ਲ
ਅਰਲੀ ਡੇਜ਼ ਔਨਟਜ਼ਮੈ ਸੈਂਟਰ

ਕਾਉਂਸਤਲੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜੈਸੀ ਓਟ (Jessie Ott)

ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਥੈਰੇਪੀ
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹੋਨਲਸਨਟਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ

ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ RES ਸਹੂਲਿ
ਨਸਸਟਰਜ਼ ਲਨਵੰਗ ਕੇਅਰ ਹੋਮੈ II

ਨਨਕੋਬੇਲਾ ਹੋਮੈ ਕੇਅਰ ਇੰਕ.
ਐਲਾ ਰੋਜ਼ ਕੇਅਰ

ਬੇਲਾ ਨਹਲਸ ਕੇਅਰ ਹੋਮੈ
ਬੈਸਟਲਾਈਫ - ਈਸਟਸਾਈਡ
ਵਾਈਨਯਾਰਡ ਹੋਮੈ ਕੇਅਰ ਇੰਕ
ਮੈਾਈਲਸਟੋਨ ਕੇਅਰ ਹੋਮੈ ਇੰਕ

ਤਵਵਹਾਰ ਤਵਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਮੈੂਨਵੰਗ ਮੈਾਉਂਟੇਨਜ਼ LLC

ਇਮੈਪੈਕਟ ਨਬਹੇਵੀਅਰ ਐਨਾਨਲਨਸਸ ਐਂਡ ਸਲੂਸ਼ਨਜ਼

DDS ਦਾ ਿਵੀਂ ਸੇਧ ਜਰੋ ਤਦਿ ਦੇ ਪ੍੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਆਿਮ-ਤਿਰਿਰ ਜੀਵਿ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਿੇ ਅਿੁਕੂਲ ਬਣਾਈਆਂ ਤਦਿ 
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੰੂ ਪ੍੍ਰਿਾਤਵਿ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਨਡਪਾਰਟਮੈੈਂਟ ਆਫ਼ ਨਡਵੈਲਪਮੈੈਂਟਲ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਨਵੱਚ ਨਵੇਂ ਨਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ACRC ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਦਲਚਸਪੀ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਮੈਹਾਂਮੈਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਦਨਲਆ ਨਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਨਰਦੇਸ਼ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗੈਰ-ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨਵਕਲਪਕ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੈਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਭਾਗ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਡੇਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈ, ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈ) ਅਤੇ ਆਤਮੈ-ਨਨਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੈੋਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਨਪਊਟਰ ਰਾਹੀਂ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਵੱਚ, 
DDS ਨੇ ਟੇਲਰਡ ਡੇ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ (ਅਨੁਕੂਲਨਲਤ ਬਣਾਈਆਂ ਨਦਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨਮੈਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ DDS ਨਨਰਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: https://www.dds.ca.gov/rc/regional-center-directives/. ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਨਲਨਖਆਂ ਦੀ ਸਮੈੀਨਖਆ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • 12/01/2022 ਨਵਕਲਨਪਕ ਗੈਰ-ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • 12/01/2022 ਅਨੁਕੂਲਨਲਤ ਬਣਾਈਆਂ ਨਦਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

 ◦ ਸਨਹ-ਪੱਤਰ A
 ◦ ਸਨਹ-ਪੱਤਰ B

 • 11/23/2022 ਨਰਮੈੋਟ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਨਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈ ਅਤੇ ਆਤਮੈ-ਨਨਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਟ੍ਰਾਂਸਪ੍ਰੋਰਟੇਸ਼ਿ
ਮੈੇਡ ਸਟਾਰ - ਨਵਕ੍ੇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਿਾਸ਼ਣ ਰਰੋਗ ਤਵਤਗਆਿ
ਸਟੈਫਨੀ ਗਾਰੋ - ਨਵਕ੍ੇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਤਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਵਾਰਨਰਜ਼ ਫੈਨਮੈਲੀ ਹੋਮੈ #2 - ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਗਈ

ਕੈਡਵੇ ਹੋਮੈ - ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਗਈ

ਬੰਦ ਸੇਵਾ ਪ੍੍ਰਦਾਿਾ

https://www.dds.ca.gov/rc/regional-center-directives/.


ਸਾਿੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਾ ਪ੍ਵੇਗਾ – ਤਰਹਾਇਸ਼ੀ SC ਮਹਲੇਟ ਿਾਰੇਕੇਗਿ (MAHLET TAREKEGN)
ਮੈੇਰਾ ਨਾਮੈ ਮੈਹਲੇਟ ਤਾਰੇਕੇਗਨ (Mahlet Tarekegn) ਹੈ। ਮੈੇਰਾ ਜਨਮੈ ਇਥੋਪੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਥੋਪੀਆ ਨੂੰ ਕੌਫੀ ਦਾ ਜਨਮੈ ਸਥਾਨ 
ਮੈੰਨਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਨਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਟਾ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨਵਖੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਥੋਪੀਆਈ ਕੌਫੀ ਸਮੈਾਰੋਹ ਦੀ ਮੈੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਸੀ। ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਕੌਫੀ ਸਮੈਾਰੋਹ ਸਮੈਾਨਜਕ ਅਤੇ ਸੱਨਭਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮੈ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਫੀ 
ਸਮੈਾਰੋਹ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮੈਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਸਨਤਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੈੰਨਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਥੋਪੀਆਈ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸਭ 
ਤੋਂ ਮੈਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਕ, ਕੌਫੀ ਸਮੈਾਰੋਹ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨਮੈਲਣ-ਜੁਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੈੰਨਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕਉਂਨਕ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍੍ਰਦਾਿਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਿਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੈੇਟੀ (PAC) ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਨਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈੁੱਨਦਆਂ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਮੈਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਨਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈੌਜੂਦ ਹੈ। PAC ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ ਮੈੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੈਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੇਵਾ ਨਵਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵਕਨਸਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮੈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਰਤਮੈਾਨ ਨਵੱਚ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਆਈਟਮੈਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮੈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮੈਲ ਹਨ:

● ਨਵਕਲਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲੀ ਕਰਨਾ
● ਕਰਮੈਚਾਰੀ ਬਲ ਦੇ ਮੈੁੱਨਦਆਂ ਦੀ ਸਮੈੱਨਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨੀ
● ਦਰ ਅਨਧਐਨ: ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਵੇਗ; ਸਹਾਇਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਤਮੈ-ਨਨਰਭਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੈੁੱਨਦਆਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੈੇਟੀ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮੈਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰੋ
PAC ਨਵੇਂ ਮੈੈਂਬਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ! PAC ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮੈਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ACRC 
ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੁਮੈਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, PAC ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੈਲ ਕਰਨ ਨਵੱਚ 
ਨਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ: ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ (PT, OT, ABA, ਸਪੀਚ, ਆਨਦ), ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਖਲ ਜਾਂ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਮੈਮੈੇਕਰ ਜਾਂ 
ਨਨੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ACRC ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨੁਮੈਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਜਹੜੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਹੀਨੇ ਦੇ 
ਦੂਜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਹੀਨਾਵਾਰ PAC ਮੈੀਨਟੰਗਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮੈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ 
ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਸਨਮੈਥ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮੈ ਨਵੱਚਨਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮੈਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 7 ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈੀਨਟੰਗਾਂ ਨਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਰਸਮੈੀ PAC ਮੈੈਂਬਰਨਸ਼ਪ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ PAC ਬਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ https://www.altaregional.org/provider-advisory-committee-pac 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ eciampa@ucpsacto.org 'ਤੇ PAC ਆਊਟਰੀਚ ਕਮੈੇਟੀ ਦੇ ਮੈੁਖੀ, ਐਨਰਕ ਨਸਮੈਪਾ (Eric Ciampa) ਨਾਲ ਵੀ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

https://www.altaregional.org/provider-advisory-committee-pac


ਿੰਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ACRC

ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਰੋ ਤਕ ACRC ਤਵੱਚ ਸਾਲਾਿਾ ਲਗਿਗ 1000 ਗਾਹਕ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਿ?

8 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਿੱਕ ਅਸੀਂ ਤਜਿ੍ਹ ਾਂ ਿੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਿਰ੍ਹਾਂ ਹਿ:

ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ - 2311
ਲੈਂਟਰਮੈੈਨ ਕਲਾਇੰਟ - 25,668
ਕੁੱਲ = 27,979

ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਪ੍੍ਰਰੋਫਾਈਲ –  
ਮੈਤਥਊ ਡੱਫ-ਕੈਲੀ (MATTHEW DUFF-KELLY) 

BOMB’OS

ਹੌਟ ਚਾਕਲੇਟ ਅਿੇ ਹੌਟ ਚੈਰੀ ਬੰਬ

ਸੈਂਟਾ ਡੇਅ 2022

ਮੈੇਰਾ ਨਾਮੈ ਮੈੈਨਥਊ ਡੱਫ – ਕੈਲੀ (Matthew Duff – Kelly) ਹੈ। ਮੈੈਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਨਵੱਚ Bomb'os ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈੈਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈੇਰਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਨਕ ਮੈੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈੇਰੀ ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਮੈੈਂ ਹੋਲੀਡੇ 
ਥੀਮੈ ਵਾਲੀਆਂ ਨਮੈਠਾਈਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸਨਸਨੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਆਮੈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਮੈਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ 
ਟੀਚਾ ਹੈ ਨਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੁਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱੁਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈੀਨੂ:
ਹੌਟ ਕੋਕੋ ਬੰਬ - ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੌਟ ਕੋਕੋ ਨਮੈਕਸ, ਟੂਥ ਫੇਅਰੀ ਮੈੇਲਟੇਬਲ ਚਾਕਲੇਟਸ ਹੌਟ ਚੈਰੀ ਬੰਬ - ਓਰੀਓ ਕੂਕੀਜ਼, 
ਕਰੀਮੈ ਚੀਜ਼, ਮੈਾਰਾਸਨਚਨੋ ਚੈਰੀਜ਼, ਟੂਥ ਫੇਅਰੀ ਮੈੇਲਟੇਬਲ ਚਾਕਲੇਟਸ

ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਕਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈੈਟ (Matt) ਨੂੰ ਈਮੈੇਲ ਕਰੋ mduffkelly@yahoo.com  
Instagram @bombosbusiness


