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ALTA ਕਨੈਕਸ਼ਨ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲੋਰੀ ਬੈਿੇਲਸ (Lori Banales)

ਿਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ! 1 ਜੁਲਾਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਿਾਲ ਇੱਕ ਿਵਂੇ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਿਵੀਆਂ 
ਪਨਹਲਕਦਮੀਆਂ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ, ਪਨਰਵਾਰਾਂ, ਨਵਕੇ੍ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਕਂੇਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 
ਸਮਰਥਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। ਰਾਜ ਿੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੰੂ ਸਨਥਰ ਕਰਿ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਿੰੂ ਘਟਾਉਣ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
ਕਰਿ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ, ਆਊਟਰੀਚ ਿੰੂ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਿ ਦੇ ਸਮਰਥਿ 'ਤੇ ਨਧਆਿ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 
ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਿਾਲ ਇੱਕ ਵਚਿਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ! ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਵੱਚ, ਅਲਟਾ 
ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਰੀਜਿਲ ਸਂੈਟਰ (Alta California Regional Centre, ACRC) ਨਡਪਾਰਟਮਂੈਟ ਔਫ਼ ਨਡਵੈਲਪਮਂੈਟਲ 
ਸਰਨਵਨਸਜ਼ (Department of Developmental Services, DDS) ਦੇ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ 
ਦੇ ਜੀਵਿ ਿੰੂ ਨਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਿਾਲ ਇਹਿਾਂ ਪਨਹਲਕਦਮੀਆਂ ਿੰੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਜਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਦੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਸਮਰਥਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦਂੋ ਨਕ ਿਵਾਂ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤਤੇ ਹੈ, ਨਪਛਲਾ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ ਜੂਿ ਦੇ ਅੰਤ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਪ੍ਾਪਤੀ ਦੇ ਿਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। 
ACRC ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਿੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਿਾਲ ਇੱਕ ਰਣਿੀਤਕ ਯੋਜਿਾ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 
ਨਜਸ ਿੇ ਅਗਲੇ ਸਾਢੇ ਨਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਕਂੇਦਰ ਲਈ ਿੀਤੀ ਨਦਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਨਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਿਾ ਟੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ 
ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਿੰੂ ਗ੍ਨਹਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਜਸ ਿਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਨਿਮਾਹੀ ਕਲਾਇੰਟ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਿਾ, ਅਿੇ ਸਟਾਫ਼ ਅੱਪਡੇਟ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ
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ਸਾਡੇ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਨਸੰਡੀ ਨਮਸਨਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਪੰਿਾ 8

ਇਸ ਮੱੁਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ:

• ED ਤਂੋ ਸੁਿੇਹਾ

• ਸਟਾਫ਼ ਸਪੌਟਲਾਈਟ

• ACRC ਰਣਿੀਤਕ ਯੋਜਿਾ

• ਕਲਾਇੰਟ ਸਪੌਟਲਾਈਟ

• ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਿਾ

• ਕਲਾਇੰਟ ਸਪੌਟਲਾਈਟ

• ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੋਿਾ

• ਸਰੋਤ ਅੱਪਡੇਟ

• ਿੰਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ACRC

• ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਪੋ੍ਫਾਈਲ
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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ - ਜਾਰੀ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ - ਲੋਰੀ ਬੈਿੇਲਸ (Lori Banales)

ਨਜਵਂੇ-ਨਜਵਂੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਿੰੂ ਪੜ੍ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਿੰੂ ਚਾਰ ਰਣਿੀਤਕ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ:
1. ਕਲਾਇੰਟ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ
2. ਰੁਜ਼ਗਾਰ
3. ਨਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰਨਹਣ ਦੇ ਨਵਕਲਪ
4. ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜੁੜਾਵ
ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਕਂੇਦਰ ਪ੍ਣਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਅਤੇ ਨਵਕਨਸਤ ਹੰੁਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਹਿ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ 
ਰਾਜ ਿੰੂ ਧੰਿਵਾਦ ਿਾਲ ਅਨਜਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਨਰਹਾ ਹੈ!

ਸਟਾਫ਼ ਸਪੌਟਲਾਈਟ
ਰੀਮਾ ਕਾਰਿੀਸ਼ (Rima Cornish) ਨਪਛਲੀ ਜਿਵਰੀ ਨਵੱਚ ਸਾਡੇ ਡੈਫ਼ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਔਫ਼ ਹੀਅਨਰੰਗ (DHoH) ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰ ਵਜਂੋ 
ਅਲਟਾ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੀਮਾ ਦਾ ਜਿਮ ਇੱਕ ਬੋਲ਼ੇ ਪਨਰਵਾਰ ਨਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਉਹ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ੀ ਦੀ ਬੋਲ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਿ 
ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੀਮਾ ਕੋਲ ਫੈਨਮਲੀ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਵੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਨਡਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਫ਼ 
ਐਜੂਕੇਸ਼ਿ ਨਵੱਚ ਮਾਸਟਰ ਨਡਗਰੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਿੰੂਿ ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਿੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ 
ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿੰੂ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਹੈ ਜੋ DHoH ਹੈ। ਅਲਟਾ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਂੋ ਪਨਹਲਾਂ, ਰੀਮਾ ਿੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਣਾਲੀ 
ਨਵੱਚ DHoH ਬੱਨਚਆਂ ਿਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਵਕੇ੍ਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਿੌਕਰੀ ਕੋਚ ਵਜਂੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਅਲਟਾ ਨਵੱਚ ਰੀਮਾ ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ ਇਹ ਹੈ:

• ਉਹਿਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਵਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰਿੀ ਜੋ DHoH ਹਿ।

• ਅਲਟਾ ਸਟਾਫ਼, ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੰੂ ਉਹਿਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਿਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿ ਲਈ ਨਸਖਲਾਈ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿੀ ਜੋ DHoH ਹਿ।

• ਸੇਵਾ ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਿਾ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿੀ।

• ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿੀ ਜੋ ਉਹਿਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਨਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਿ ਜੋ DHoH ਹਿ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੀਮਾ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: rcornish@altaregional.org

ਸਾਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ....
ਸੈਕਰਾਮਂੈਟਟੋ ਦਫਤਰ ਨਵੱਚ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰਾਂ ਨਵੱਚਂੋ ਇੱਕ, ਸੀਿ 
ਇਲੀਅਟ (Sean Elliot), ਿੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਿਵਂੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 
ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੇ੍ਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਹਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਧੰਿਵਾਦ ਕਰਿ ਲਈ, 
ਨਜਿ੍ਾਂ ਦੇ ਿਾਲ ਉਹ ਰਨਹ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਸੀਿ ਿੇ ਉਹਿਾਂ ਲਈ, ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਵੇਰਨਵਆਂ 
ਦੇ ਿਾਲ, ACRC ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੂਕੀਜ਼ ਨਲਆਂਦੀਆਂ।

ਸਾਿੰੂ ਉਹਿਾਂ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਅਲਟਾ-ਲੋਗੋ ਕੂਕੀਜ਼ ਨਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਿਾਲ ACRC 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਫ਼ ਕਲਾਇੰਟ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਨਮਸ਼ੇਲ ਜੌਹਿਸਿ (Mechelle 
Johnson) ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜੀ ਆਇਆਂ ਿੰੂ, ਸੀਿ!
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ACRC 2022 - 2025 ਰਣਨੀਿਕ ਯੋਜਨਾ

ACRC ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਨਤੰਿ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਣਿੀਤਕ ਯੋਜਿਾ ਨਤਆਰ ਕਰਿ ਦੀ ਪ੍ਨਕਨਰਆ ਨਵੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਿਾ ਿੰੂ ਨਵਕਨਸਤ 
ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਂੈਬਰਾਂ, ਹਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਿੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਯੋਜਿਾ ਦੇ ਚਾਰ ਰਣਿੀਤਕ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰਾਂ 
ਦੀ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਯੋਜਿਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤਂੋ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਵੇਖੋ। ਪੂਰੀ ਰਣਿੀਤਕ ਯੋਜਿਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ 'ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। altaregional.org

ਰਣਿੀਤਕ ਯੋਜਿਾ ਨਵੱਚ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਚਾਰ ਰਣਿੀਤਕ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ:

ਕਲਾਇੰਟ ਅਿੇ ਪਨਰਵਾਰਕ ਸਹਾਇਿਾ – ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਿੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ 
ਕਰਿ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਨਵਅਕਤੀ-ਕਂੇਨਦ੍ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਦੱਤਾ। ਉਪਲਬਧ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਿਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਦਾਿ 
ਕਰਿ ਿੰੂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਸੀ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ – ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਦੇ ਿਾਲ-ਿਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਕਂੇਦਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਕੰਮ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਿ ਅਤੇ 
ਅਰਥਪੂਰਿ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿਾਲ ਯੋਗਦਾਿ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਿ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਤਆਰੀ ਕਰਿ 
ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਕਂੇਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਿ।

ਨਰਹਾਇਸ਼ ਅਿੇ ਰਨਹਣ ਦੇ ਨਵਕਲਪ - ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਨਹਣ ਦੇ ਨਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਿਾ ਨਜਸਦਾ ਲੋਕ ਖਰਚ 
ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜੋ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹਿ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਨਵੱਚ ਹਿ ਨਜੱਥੇ ਲੋਕ ਰਨਹਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਿ। ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਦੀ ਕਮੀ ਿੰੂ ਦੂਰ ਕਰਿ ਲਈ ਿਵੀਿਤਾਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਿਾ।

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ ਅਿੇ ਜੁੜਾਵ – ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜੁੜਾਵ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਿੰੂ ਸਾਂਝਾ 
ਕੀਤਾ। ਉਿ੍ਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੱਚ ਖੇਤਰੀ ਕਂੇਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿਾ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮੌਨਕਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਿ ਹੈ। ਉਹਿਾਂ ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਨਵੱਚ ਆਊਟਰੀਚ ਯਤਿਾਂ ਿੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਾਲ ਨਜੱਥੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਉਦੇਂ ਹਿ ਨਦੱਖ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੈਚਮਂੈਟ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਿ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਵਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ।
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ਗਾਹਕ
ਕੋਨਾ

ACRC ਦੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (CAC) ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਿੌ ਂਮਹੀਿੇ ਮੀਨਟੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਵਰਤਮਾਿ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਨਬ੍ਡ ਫਾਰਮੈਟ ਨਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਮੀ ਲਂੈਪੇ (Amy 
Lampe) ਹਿ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੀ 14 ਜੂਿ, 2022 ਦੀ CAC ਮੀਨਟੰਗ ਦੀ ਹੈ।

ਨਜਵਂੇ ਨਕ ACRC ਿੇ ਸਾਡੀ ਰਣਿੀਤਕ ਯੋਜਿਾ ਨਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, CAC ਿੇ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਣਿੀਤਕ 
ਯੋਜਿਾਬੰਦੀ ਫੋਕਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਦਲਚਸਪੀ ਨਦਖਾਈ ਹੈ। ACRC 
ਦੇ CAC ਿੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਰਨਹਣ-ਸਨਹਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਲਈ ਕੁਝ 
ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਿ। ACRC ਇਹਿਾਂ ਵੀਡੀਓ ਿੰੂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਿਲ 
'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀਨਡਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਨਵਸ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰ 
ਨਫਊਚਰ ਐਕਸਪਲੋਰਡ ਕੋਲ ਨਫਲਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਿੇ ਇਸ 
ਪੋ੍ਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ CAC ਿੰੂ ਪਨਹਲਾਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਦੱਤੀ ਹੈ।

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

ਕਲਾਇੰਟ ਸਪੌਟਲਾਈਟ
ਮੇਰਾ ਿਾਮ ਸਟੈਫਿੀ (Stephanie) ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਨਡਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਿ ਦੇ ਦੌਰਾਿ, ਮਂੈ ਸਮਰੱਥ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਅਨਧਐਿ 
ਕੀਤਾ। ਸਮਰੱਥ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਵਰੱੁਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਿਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਤੀ ਨਵਤਕਰਾ, ਪੱਖਪਾਤ, ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਣਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜਿ੍ਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਹਿ, ਨਕਉਟਂਨਕ ਅਸਮਰਥ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨਜਕ ਸਥਾਿ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਨਧਕਾਰ ਪ੍ਾਪਤ ਸਮੂਹ ਨਵੱਚ ਿਹੀਂ ਹੈ। 
ਸਮਰੱਥ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਿ ਹੈ: ਨਜਵਂੇ ਨਕ ਿਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਲੰਗਵਾਦ। ਇਹ ਨਵਚਾਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਾਧਾਰਿੀਕਰਿ, ਰਵੱਈਏ, 
ਸੂਖਮ ਹਮਲੇ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਨਜਵਂੇ ਨਕ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਰੱਥ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਿਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਿ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਜਿ੍ਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਹਿ। ਮਂੈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ 
ਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਿੀਕਾਂ ਨਵਕਨਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿ।

• ਕੁਝ ਕਹੋ! ਭਾਵਂੇ ਸਮਰੱਥ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਦਨਕਸਮਤੀ ਿਾਲ ਇਹ ਿਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਕ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿੰੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਕਰਦੇ ਹਿ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਿੰੂ ਨਸੱਨਖਅਤ ਕਰਿ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਨਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਸਮਰੱਥ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿ੍ਾਂ ਿੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਵਅਕਤੀਆਂ 
ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਤਂੋ ਹੈ। ਸਾਿੰੂ ਕੋਮਲ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਿੰੂ ਉਹਿਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਹੀਂ ਹੈ।

• ਸਵੈ-ਹਮਦਰਦੀ। ਸਮਰੱਥ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਸਾਿੰੂ ਸਵੈ-ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਸਾਿੰੂ ਕੋਝੀਆਂ ਭਾਵਿਾਵਾਂ 
ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਾਉਦਂੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਵੈ-ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਿੰੂ ਨਬਹਤਰ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਜਾਣੋ ਨਕ ਸਮਰੱਥ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨਜਕ ਮੱੁਦਾ ਹੈ। ਿਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਲੰਗਵਾਦ ਵਾਂਗ, ਮੱੁਖ ਮੱੁਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਰੱਥ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਿੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਨਸਰਫ 
ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਿ ਨਕਉਟਂਨਕ ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਿਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ ਿੁਕਸਾਿਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਿਾ ਿਹੀਂ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਨਕ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ 
ਨਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨਜਕ ਮੱੁਦਾ ਹੈ, ਸਾਿੰੂ ਆਮ ਮਿੱੁਖਤਾ ਪ੍ਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੈਬੱਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: wevegotsmarts.com
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ACRC ਅਪਲਾਈਡ ਨਵਵਹਾਰ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਕ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਕ ACRC ਕੋਲ ਬੋਰਡ-ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਨਵਵਹਾਰ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਨਕਆਂ ਿਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ 
ਦੀ ਯੋਜਿਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਉਹ ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਿੰੂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹਿ - ਉਹਿਾਂ ਨਵਲੱਖਣ ਮੱੁਨਦਆਂ ਦੇ ਕਾਰਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਸਾਡੇ ਨਵਵਹਾਰ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਨਵਹਾਰ 
ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼ ਕਰਿ ਲਈ ਯੋਜਿਾਬੰਦੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮੀਨਟੰਗਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਿ ਨਜਿ੍ਾਂ 
ਨਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਨਰਤ ਅਨਭਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਿ।

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਨਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵਸ਼ਾਲ ਸ਼ੇ੍ਣੀ ਦੇ ਿਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ ਜੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਿ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 
ਿੰੂ ਪ੍ਭਾਨਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। ਇਹਿਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਪਰ ਇਹਿਾਂ ਤੱਕ ਸੀਨਮਤ ਿਹੀਂ ਹਿ: ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ, ਜ਼ੁਬਾਿੀ ਨਵਸਫੋਟ, ਜਾਇਦਾਦ 
ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਿਖ਼ਰੇ, ਸਵੈ-ਿੁਕਸਾਿ ਵਾਲਾ ਨਵਵਹਾਰ, ਸਵੈ-ਉਤੇਜਕ ਨਵਵਹਾਰ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਿਖ਼ਰੇ, ਭੱਜਣਾ, ਆਨਦ। ਨਜਵਂੇ ਨਕ ਸਾਡੇ ਨਵਵਹਾਰ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਕ 
ਸੇਵਾ ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰਾਂ, ਮਾਤਾ-ਨਪਤਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿ ਵਾਨਲਆਂ ਿਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ 
ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਪਨਰਵਾਰਕ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਨਵੱਚ ਨਿਗਰਾਿੀ ਕਰਿਗੇ। ਨਸੱਧਾ 
ਨਿਰੀਖਣ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਿਾ ਟੀਮ ਿੰੂ ਨਵਚਾਰਿ ਲਈ ਸਭ ਤਂੋ ਢੁਕਵੀਂ ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼(ਨਸਫ਼ਾਨਰਸ਼ਾਂ) ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਿ ਨਵੱਚ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੂਨਮਕਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਿ ਦੌਰਾਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਇਹਿਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ: ਨਵਹਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਿੁਕੂਲ ਹੁਿਰ ਨਸਖਲਾਈ, ਸਮਾਨਜਕ ਹੁਿਰ ਨਸਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ 
ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਨਵਹਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਜਿਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ।

ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਵਵਹਾਰ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹਿ, ਨਸਖਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰਾਂ ਅਤੇ 
ਨਵਕੇ੍ਤਾਵਾਂ ਿੰੂ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਨਸਖਲਾਈ ਪ੍ਦਾਿ ਕਰਦੇ ਹਿ।

ACRC ਨਵਵਹਾਰ ਨਵਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਨਦੱਟਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਿ ਕਰਿ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਨਕਸੇ ਗਾਹਕ 
ਦੇ ਨਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਨਚੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 
ਕਰਿ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।



6

ਨਕਫ਼ਾਇਿੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਨਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ

https://mirasolvillage.net/
ਨਰਚਰਡਜ਼ ਬੁਲੇਵਾਰਡ 'ਤੇ ਡਾਊਿਟਾਊਿ ਸੈਕਰਾਮਂੈਟਟੋ ਦੇ ਨਬਲਕੁਲ ਉੱਤਰ ਨਵੱਚ ਸਨਥਤ, ਨਮਰਾਸੋਲ ਨਵਲੇਜ 
ਨਡਵੈਲਪਮਂੈਟ (Mirasol Village Development) ਕੋਲ ਖੇਤਰੀ ਕਂੇਦਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ 
15 DDS-ਫੰਡਡ ਯੂਨਿਟ ਹਿ। ਨਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖਰਨਚਆਂ ਿੰੂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਮਦਿ 
ਦੇ %30 'ਤੇ ਸੀਨਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30 ਪਨਹਲਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰੀ ਕਂੇਦਰ ਦੇ ਗਾਹਕ 
ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨਵੱਚ ਅੰਨਤਮ ਚੋਣ ਪ੍ਨਕਨਰਆ ਨਵੱਚਂੋ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਿ। ਪਨਹਲੀ STEP ਹਾਊਨਸੰਗ 
ਐਕਸੈਸ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਨਬਿੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਂੋ ਉਹ 15 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਲਈ 
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ।

https://ablelightvillage.org/community-locations/elk-grove/
ACRC ਿੰੂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਕ DDS ਿੇ ਲਾਗੁਿਾ (Laguna) ਅਤੇ ਬਰੂਸਨਵਲੇ (Bruceville) ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਿ ਦੇ ਿੇੜੇ ਐਲਕ ਗੋ੍ਵ (Elk Grove) ਨਵੱਚ 
ਏਬਲਲਾਈਟ ਨਵਲੇਜ (AbleLight Village) ਨਵਖੇ 21 ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਿੰੂ ਨਵਕਸਤ ਕਰਿ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਵੱਤੀ ਸਾਲ 22/21 ਫੰਨਡੰਗ ਬੇਿਤੀ ਿੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋ੍ਜੈਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਟ 
ਔਫ਼ ਦ ਵੈਲੀ ਚਰਚ ਦੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਨਵੱਚ ਕੱੁਲ 84 ਹਾਊਨਸੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਿੰੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਫ਼ਾਇਤੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੌਨਕਆਂ ਨਵੱਚ ਰਨਹਣ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ 2025 ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੀਨਜ਼ੰਗ 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ 2024 ਨਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਮਦਿ ਦੇ %30 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪੋ੍ਜੈਕਟ ਦੀ ਸਨਹ-ਨਵਕਾਸਕਾਰ 
ਜੌਿ ਸਟੀਵਰਟ ਕੰਪਿੀ ਹੈ।

ਜਲਦ ਆ ਨਰਹਾ ਹੈ!
ਿਵੰਬਰ 2022
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ਅੰਿਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੇਵਾ
ਨਲੰਕਿ ਨਸਖਲਾਈ ਕਂੇਦਰ

ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ SVS
ਡਾਕਟਰ J ਅਤੇ Assoc Psychological Svs

ਸਰੀਰਕ ਨਚਨਕਿਸਾ
ਨਕ੍ਸਟੀਿਾ ਐਸਟੇ੍ਮ (Christina Estrem), PT, DPT

ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਿਾ SVS
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਨਸਖਲਾਈ

ਗਿੀਨਵਧੀ ਕਂੇਦਰ
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ CASS ਵੱਲ ਨਸਖਲਾਈ

ਆਿਮ-ਨਨਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਨਸਖਲਾਈ

ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਿ ਬਾਲਗ
Goldenlife, Inc.

ਆਿਮ-ਨਨਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ
ਟਹੋਏ ਏਨਬਨਲਟੀ ਪੋ੍ਗਰਾਮ (Tahoe Ability Program)

ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਐਚ ਪੈਟਰਸਿ ਫੈਨਮਲੀ ਕੇਅਰ ਹੋਮ - ਨਵਕੇ੍ਤਾ ਦਾ ਨਦਹਾਂਤ ਹੋ ਨਗਆ

ਡਾਲਟਿ ਵੈਿ ਸਟ੍ਾਈਵਰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ - ਨਵਕੇ੍ਤਾ ਦੀ ਬੇਿਤੀ
ਸੇਰੇਜ਼ੋ ਕੇਅਰ ਹੋਮ - ਨਵਕੇ੍ਤਾ ਦੀ ਬੇਿਤੀ

ਹੋਮਮੇਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਹੋਮਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਨਵਕੇ੍ਤਾ ਦੀ ਬੇਿਤੀ

ਕਾਉਸਂਨਲੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸੂਜ਼ਿ ਟਰਿੇਲ (Susan Trunnell) MFCC LLC - ਨਵਕੇ੍ਤਾ ਨਰਟਾਇਰ ਹੋ ਨਗਆ

ਪ੍ਰ ਦਾਿਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਪੌਟਲਾਈਟ

ਨਲੰਡਸੇ ਡਾਇਬਾ (Lindsey Dyba) ਵਰਤਮਾਿ ਨਵੱਚ ਨਫਊਚਰਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਡ ਲਈ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਨਮਕਾ ਨਵੱਚ ਉਹ ਨਫਊਚਰਜ਼ ਦੇ 17 
ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਜਿ੍ਾਂ ਨਵੱਚ ਤੀਬਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰਨਥਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। 
ਉਸਿੇ 2004 ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਜੌਬ ਕੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਨਫਊਚਰਜ਼ ਦੇ ਿਾਲ I/DD ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 
ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਭੂਨਮਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਿ।

ਨਲੰਡਸੇ PAC ਸਨਹ-ਮੁਖੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਅਤੇ ਸਿਮਾਨਿਤ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਦਾਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿੰੂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ 
ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਜਂੋ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੇ PAC ਦੇ ਟੀਨਚਆਂ ਿੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਮਸ਼ੇਲ ਰਮੀਰੇਜ਼ (Michelle Ramirez) ਿਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਜਵਂੇ ਨਕ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਕਨਸਤ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ ਨਜਿ੍ਾਂ ਦਾ 
ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਿ ਨਵੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਲੰਡਸੇ ਨਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਨਵੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਲਟਾ ਅਤੇ ਪੋ੍ਵਾਈਡਰਸ ਨਵਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨਹਯੋਗ ਿੰੂ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਨਸਖਲਾਈ ਿੇ ਕੰਪਿੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਨਵੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 
ਦੇ ਕਾਰਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿੋਨਟਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਨਦੱਤਾ। ACRC ਿੇ ਸਾਬਕਾ ਗਾਹਕਾਂ 
ਅਤੇ ਯੋਜਿਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮਂੈਬਰਾਂ ਿਾਲ ਦੋ ਜਿਤਕ ਮੀਨਟੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਰੋਿ ਨਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ
ਨਪਛਲੀ ਨਤਮਾਹੀ ਨਵੱਚ ਸਰੋਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਨਵਂੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਿਾ

ਬੰਦ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਿਾ
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ਨੰਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ACRC
ਕੀ ਿੁਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਕ ACRC ਨਵੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1000 ਗਾਹਕ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ?

14 ਜੂਨ, 2022 ਿੱਕ ਅਸੀ ਂਨਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਿਰ੍ਾਂ ਹਨ:
ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ - 2,373
ਲਂੈਟਰਮੈਿ ਕਲਾਇੰਟ - 25,119

ਕੱੁਲ = 27,492

ਕੋਲੰਬਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ - ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਸਟਾਨਿੰਗ ਰਨਜਸਟਰੀ
ਅਲਟਾ ਕੈਲੀਫੋਰਿੀਆ ਖੇਤਰੀ ਕਂੇਦਰ ਿੇ ਰਾਜ ਨਵਆਪੀ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਸਟਾਨਫੰਗ ਰਨਜਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲੰਬਸ ਸੰਗਠਿ ਿਾਲ 
ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਡਪਾਰਟਮਂੈਟ ਔਫ਼ ਨਡਵੈਲਪਮਂੈਟਲ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ (DDS) ਿੇ ਇਸ ਰਨਜਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਾ ਖੇਤਰੀ ਕਂੇਦਰ 
ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ, ਨਜਵਂੇ ਨਕ ਨਵਿਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਹੜ੍ਾਂ ਦੌਰਾਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ 
ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ https://www.altaregional.org/emergency-staffing-
registry 'ਤੇ ਜਾਓ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਰਨਜਸਟਰੀ ਨਵਕਾਸ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ YouTube ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਨਜਸਟਰੀ ਨਵੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਨਵੱਚ ਨਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 

ਜੂਲੀ ਫਲੈਿਰੀ (Julie Flannery) - ਕੋਲੰਬਸ ਆਰਗੇਿਾਈਜ਼ੇਸ਼ਿ jflannery@columbusorg.com
ਬੈਥ ਰੀਨਿਗਰ (Beth Reiniger) - ਕੋਲੰਬਸ ਆਰਗੇਿਾਈਜ਼ੇਸ਼ਿ breiniger@columbusorg.com
ਹਾਰੂਿ ਨਕ੍ਸਚੀਅਿ (Aaron Christian) – DDS Aaron.Christian@dds.ca.gov

ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰੋ ਿਾਈਲ
ਨਾਮ: ਨਸੰਡੀ ਨਮਸਿਰ (Cindy Misner)
ਪਲੇਸਰ ਕਾਉਟਂੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 700 ਦੇ ARC ਿਂੋ: ਨਸੰਡੀ ਉਹਿਾਂ ਸਭ ਤਂੋ ਨਮੱਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਹੈ ਨਜਸਿੰੂ ਨਮਲ 
ਕੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਿ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਦਆਲੂ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ 
ਸੰਪਰਕ ਨਵੱਚ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। ਨਸੰਡੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਿ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ 
ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਸੰਡੀ ਦੇ ਕਲਾ ਦੇ ਮਿਪਸੰਦ ਮਾਨਧਅਮ ਬੀਨਡੰਗ, ਪਂੇਨਟੰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਹਿ। ਉਹ ਆਪਣੇ 
ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਿੰੂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਲੱਖਣ ਪ੍ਭਾਵ ਪਾਉਦਂੀ ਹੈ। ਨਸੰਡੀ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸਾਂ ਨਵੱਚ ਬਹੁਤ ਰੱੁਝੀ ਹੋਈ 
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਨਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਜਦਂੋ ਉਹ ਨਵਕਲਪਕ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਹਹੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਿੇ ਿਾ ਨਸਰਫ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਕੰਮ 
ਪਂੇਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਾਹੇ ਹਿ, ਸਗਂੋ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਵੋਕੈਡੋ ਰੱੁਖ ਵੀ ਉਗਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਮੰਿੀ ਰਸਦਾਰ ਬਗੀਚਾ 
ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਿਾਲ ਘਰੇਲੂ ਨਸ਼ਲਪਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਸੰਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਨਤਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਨਦਲਚਸਪੀਆਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਨਸੰਡੀ ਆਰਕ ਔਫ਼ ਪਲੇਸਰ ਕਾਉਟਂੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 700 ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਿਦਾਰ 
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ।
ਅਸੀ ਂਿੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਕਵਂੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਟੂਡੀਓ 700 ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਿਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਰੀ ਵੇਕਰ (Marie Wecker) ਿਾਲ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ mwecker@placerarc.org


