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ALTA ਕਨੈ ਕਸ਼ਨ
ਤਿਮਾਹੀ ਕਲਾਇੰ ਟ, ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਅੱ ਪਡੇ ਟ ਨਿਊਜ਼ਲੈ ਟਰ

ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੰ ਡੀ ਮਿਸਨਰ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ
ਪੰ ਨਾ 8

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਕ ਦਾ ਸੁਨੇ ਹਾ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਕ ਲੋ ਰੀ ਬੈ ਨੇਲਸ (Lori Banales)
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ! 1 ਜੁਲਾਈ ਇੱ ਕ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਨਵੇ ਂ ਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਨਵੀਆਂ
ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖੇ ਤਰੀ ਕੇ ਂ ਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ, ਕੇ ਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਮੌ ਕੇ ਵਧਾਉਣ, ਆਊਟਰੀਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ
ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਪਰ ਹੋ ਰ ਵੀ ਬਹੁ ਤ ਕੁਝ ਹੈ ! ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱ ਚ, ਅਲਟਾ
ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਰੀਜਨਲ ਸੈ ਂਟਰ (Alta California Regional Centre, ACRC) ਡਿਪਾਰਟਮੈ ਂਟ ਔਫ਼ ਡਿਵੈ ਲਪਮੈ ਂਟਲ
ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Department of Developmental Services, DDS) ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇ ਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇ ਵਾ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋ ਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱ ਤ�ੇ ਹੈ , ਪਿਛਲਾ ਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰ ਦ ਹੋ ਇਆ।
ACRC ਬੋ ਰਡ ਔਫ਼ ਡਾਇਰੈ ਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋ ਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ
ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਖੇ ਤਰੀ ਕੇ ਂ ਦਰ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਯੋ ਜਨਾ ਟੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੀ ਹੈ :
•

ED ਤੋ ਂ ਸੁਨੇ ਹਾ

•

ਸਟਾਫ਼ ਸਪੌ ਟਲਾਈਟ

•

ACRC ਰਣਨੀਤਕ ਯੋ ਜਨਾ

•

ਕਲਾਇੰ ਟ ਸਪੌ ਟਲਾਈਟ

•

ਕਲਾਇੰ ਟ ਕੋ ਨਾ

•

ਕਲਾਇੰ ਟ ਸਪੌ ਟਲਾਈਟ

•

ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੋ ਨਾ

•

ਸਰੋ ਤ ਅੱ ਪਡੇ ਟ

•

ਨੰਬਰਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ACRC

•

ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰੋ ਫਾਈਲ
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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਕ ਦਾ ਸੁਨੇ ਹਾ - ਜਾਰੀ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਕ - ਲੋ ਰੀ ਬੈ ਨੇਲਸ (Lori Banales)
ਜਿਵੇ ਂ-ਜਿਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋ ਕਸ ਖੇ ਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਪਤਾ ਲੱ ਗੇ ਗਾ:
1. ਕਲਾਇੰ ਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ
2. ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ
3. ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ
4. ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜੁੜਾਵ
ਸਾਡੀ ਖੇ ਤਰੀ ਕੇ ਂ ਦਰ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱ ਧਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਮੌ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਰਾਜ ਨੂੰ ਧੰ ਨਵਾਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਇੱ ਕ ਵਧੀਆ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ !

ਸਟਾਫ਼ ਸਪੌ ਟਲਾਈਟ
ਰੀਮਾ ਕਾਰਨੀਸ਼ (Rima Cornish) ਪਿਛਲੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਡੈ ਫ਼ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਔਫ਼ ਹੀਅਰਿੰ ਗ (DHoH) ਕੋ ਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਵਜੋ ਂ
ਅਲਟਾ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਈ ਸੀ। ਰੀਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱ ਕ ਬੋ ਲ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਇਆ ਸੀ; ਉਹ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ ਹੀ ਦੀ ਬੋ ਲ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰ ਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਰੀਮਾ ਕੋ ਲ ਫੈ ਮਿਲੀ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਸਟੱ ਡੀਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਬੈ ਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈ ਫ਼
ਐਜੂਕੇ ਸ਼ਨ ਵਿੱ ਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਜਨੂੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਰੋ ਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼
ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ DHoH ਹੈ । ਅਲਟਾ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੀਮਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ
ਵਿੱ ਚ DHoH ਬੱ ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨੌ ਕਰੀ ਕੋ ਚ ਵਜੋ ਂ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ।
ਅਲਟਾ ਵਿੱ ਚ ਰੀਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਹੈ :
• ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਰੋ ਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜੋ DHoH ਹਨ।
• ਅਲਟਾ ਸਟਾਫ਼, ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਜੋ DHoH ਹਨ।
• ਸੇ ਵਾ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇ ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਯੋ ਜਨਾ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨੀ।
• ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇ ਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ ਜੋ DHoH ਹਨ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੀਮਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ : rcornish@altaregional.org

ਸਾਨੂੰ ਸਾਂ ਝਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ....
ਸੈ ਕਰਾਮੈ ਂਟ�ੋ ਦਫਤਰ ਵਿੱ ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇ ਵਾ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇ ਟਰਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ, ਸੀਨ
ਇਲੀਅਟ (Sean Elliot), ਨੇ ਹੁ ਣੇ ਹੀ ਨਵੇ ਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ,
ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਸੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੇ ਰਵਿਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ, ACRC ਦੇ ਲੋ ਗੋ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੂਕੀਜ਼ ਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ।
ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਲਟਾ-ਲੋ ਗੋ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਨਾਲ ACRC
ਡਾਇਰੈ ਕਟਰ ਔਫ਼ ਕਲਾਇੰ ਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਸ਼ੇ ਲ ਜੌ ਹਨਸਨ (Mechelle
Johnson) ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇ ਗੀ।
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਣ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸੀਨ!
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ACRC 2022 - 2025 ਰਣਨੀਤਕ ਯੋ ਜਨਾ
ACRC ਸਾਡੀ ਏਜੰ ਸੀ ਲਈ ਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋ ਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋ ਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ
ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਬੋ ਰਡ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰਾਂ, ਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਯੋ ਜਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋ ਕਸ ਖੇ ਤਰਾਂ
ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਣ ਲਈ, ਯੋ ਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤੋ ਂ ਇਹ ਅੰ ਸ਼ ਵੇ ਖੋ। ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋ ਜਨਾ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ 'ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ । altaregional.org

ਰਣਨੀਤਕ ਯੋ ਜਨਾ ਵਿੱ ਚ ਹੇ ਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਫੋ ਕਸ ਖੇ ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਕਲਾਇੰ ਟ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ – ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈ ਕ ਨੇ ਘਰੇ ਲੂ ਮਾਹੌ ਲ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰਨ ਵੇ ਲੇ ਵਧੇ ਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇ ਂ ਦ੍ਰਿ ਤ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋ ਰ ਦਿੱ ਤਾ। ਉਪਲਬਧ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧ ਪ੍ਰ ਦਾਨ
ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ – ਇਹ ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇ ਤਰੀ ਕੇ ਂ ਦਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ । ਗਾਹਕ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਅਰਥਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ
ਦੇ ਮੌ ਕੇ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖੇ ਤਰੀ ਕੇ ਂ ਦਰ ਵੱ ਲ ਦੇ ਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ - ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜਿਸਦਾ ਲੋ ਕ ਖਰਚ
ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹੁ ੰ ਚਯੋ ਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹਨ ਜਿੱ ਥੇ ਲੋ ਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ।

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜੁੜਾਵ – ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜੁੜਾਵ ਦੇ ਮਹੱ ਤਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ
ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਖੇ ਤਰੀ ਕੇ ਂ ਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚੋ ਣ ਅਤੇ ਮੌ ਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਆਊਟਰੀਚ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱ ਥੇ ਲੋ ਕ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦਿੱ ਖ ਪੈ ਦਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਕੈ ਚਮੈ ਂਟ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰ ਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸੇ ਵਾ ਦੇ ਖੇ ਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇ ਗਾ।
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ਗਾਹਕ
ਕੋ ਨਾ

ACRC ਦੀ ਕਲਾਇੰ ਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇ ਟੀ (CAC) ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਨੌ ਂ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰ ਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ,
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਾਰਮੈ ਟ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਮੇ ਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਮੀ ਲੈ ਂ ਪੇ (Amy
Lampe) ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੀ 14 ਜੂਨ, 2022 ਦੀ CAC ਮੀਟਿੰ ਗ ਦੀ ਹੈ ।
ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ACRC ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋ ਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ , CAC ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ
ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਫੋ ਕਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ । ACRC
ਦੇ CAC ਨੇ ਫੈ ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪ੍ਰ ਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ
ਛੋ ਟੇ ਵੀਡੀਓ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ACRC ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈ ਨਲ
'ਤੇ ਅੱ ਪਲੋ ਡ ਕਰੇ ਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀਡਿਓ ਸ਼ੇ ਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰ
ਫਿਊਚਰ ਐਕਸਪਲੋ ਰਡ ਕੋ ਲ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ
ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ CAC ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ।
ACRC ਦੀ CAC ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: https://www.altaregional.org/clientadvisory-committeecac

ਕਲਾਇੰ ਟ ਸਪੌ ਟਲਾਈਟ
ਮੇ ਰਾ ਨਾਮ ਸਟੈ ਫਨੀ (Stephanie) ਹੈ । ਮੇ ਰੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ, ਮੈ ਂ ਸਮਰੱ ਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ
ਕੀਤਾ। ਸਮਰੱ ਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਸਮਰੱ ਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿਰੁ ੱ ਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ । ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਪ੍ਰ ਤੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਪੱ ਖਪਾਤ, ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਣਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਕੋ ਲ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਸਮਰੱ ਥਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕ�ਿ ਅਸਮਰਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਾਨ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਸਮਰੱ ਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੋ ਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ : ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਲਿੰ ਗਵਾਦ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਾਰਨੀਕਰਨ, ਰਵੱ ਈਏ,
ਸੂਖਮ ਹਮਲੇ , ਅਤੇ /ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਰੁ ਕਾਵਟਾਂ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਪਹੁ ੰ ਚਯੋ ਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ ਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸਮਰੱ ਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ , ਖਾਸ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਕੋ ਲ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਸਮਰੱ ਥਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੈ ਂ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਅਤੇ ਵੱ ਖਰੀਆਂ
ਸਮਰੱ ਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
• ਕੁਝ ਕਹੋ ! ਭਾਵੇ ਂ ਸਮਰੱ ਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੰ ਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹਨ, ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱ ਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਹੋ ਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱ ਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਹੈ । ਖਾਸ ਤੌ ਰ 'ਤੇ , ਅਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਰੱ ਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮਰੱ ਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਤੋ ਂ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਮਲ ਪਰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
• ਸਵੈ -ਹਮਦਰਦੀ। ਸਮਰੱ ਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ -ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਸਮਰੱ ਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਝੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ , ਇਸਲਈ ਸਵੈ -ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
• ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਮਰੱ ਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਇੱ ਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ । ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਲਿੰ ਗਵਾਦ ਵਾਂਗ, ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ । ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਸਮਰੱ ਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਿਰਫ
ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਉਹ ਮਤਲਬੀ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇ ਹ ਹੈ । ਇਹ ਕੋ ਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ
ਕਿ ਇਹ ਇੱ ਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ , ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰ ਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਵਾਧੂ ਸਰੋ ਤ ਲੱ ਭਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਰੀ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ : wevegotsmarts.com
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ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੋ ਨਾ
ACRC ਅਪਲਾਈਡ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ACRC ਕੋ ਲ ਬੋ ਰਡ-ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ?
ਉਹ ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱ ਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇ ਵਾ ਦੇ ਣ ਵਾਲੇ ਸੇ ਵਾ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇ ਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰ ਤਰ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਕੇ ਸ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਉਹਨਾਂ ਵਿਲੱ ਖਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਪੇ ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਵਿਹਾਰ
ਸੰ ਬੰਧੀ ਚੁਣੌ ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰਧੀ ਚੁਣੌ ਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇ ਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰ ਤਰਤਾ
ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱ ਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਿਸਫੋ ਟ, ਜਾਇਦਾਦ
ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਨਖ਼ਰੇ , ਸਵੈ -ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਵੈ -ਉਤੇ ਜਕ ਵਿਵਹਾਰ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਨਖ਼ਰੇ , ਭੱ ਜਣਾ, ਆਦਿ। ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ
ਸੇ ਵਾ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇ ਟਰਾਂ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੇ ਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜਾਂ
ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰੇ ਲੂ ਮਾਹੌ ਲ ਵਿੱ ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ । ਸਿੱ ਧਾ
ਨਿਰੀਖਣ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋ ਜਨਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼(ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ) ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੋ ਰ ਭੂਮਿਕਾ ਮੌ ਜੂਦਾ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੌ ਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰ ਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਵਿਹਾਰ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ, ਅਨੁਕੂਲ ਹੁ ਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੁ ਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੇ ਖਭਾਲ ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ
ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਯੋ ਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ।
ਇਸ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱ ਕ ਹੋ ਰ ਖੇ ਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ । ਉਹ ਸੇ ਵਾ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇ ਟਰਾਂ ਅਤੇ
ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ACRC ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇ ਵਾ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ
ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਸੇ ਵਾ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ।
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ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਅੱ ਪਡੇ ਟ

https://mirasolvillage.net/
ਰਿਚਰਡਜ਼ ਬੁਲੇ ਵਾਰਡ 'ਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸੈ ਕਰਾਮੈ ਂਟ�ੋ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤਰ ਵਿੱ ਚ ਸਥਿਤ, ਮਿਰਾਸੋ ਲ ਵਿਲੇ ਜ
ਡਿਵੈ ਲਪਮੈ ਂਟ (Mirasol Village Development) ਕੋ ਲ ਖੇ ਤਰੀ ਕੇ ਂ ਦਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ
15 DDS-ਫੰ ਡਡ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਮਦਨ
ਦੇ %30 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲਗਭਗ 30 ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇ ਤਰੀ ਕੇ ਂ ਦਰ ਦੇ ਗਾਹਕ
ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱ ਚ ਅੰ ਤਿਮ ਚੋ ਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚੋਂ ਲੰ ਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ STEP ਹਾਊਸਿੰ ਗ
ਐਕਸੈ ਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਨੈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਉਹ 15 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਲਈ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ !
ਨਵੰ ਬਰ 2022

https://ablelightvillage.org/community-locations/elk-grove/
ACRC ਨੂੰ ਇਹ ਘੋ ਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ DDS ਨੇ ਲਾਗੁਨਾ (Laguna) ਅਤੇ ਬਰੂ ਸਵਿਲੇ (Bruceville) ਦੇ ਇੰ ਟਰਸੈ ਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਐਲਕ ਗ੍ਰੋ ਵ (Elk Grove) ਵਿੱ ਚ
ਏਬਲਲਾਈਟ ਵਿਲੇ ਜ (AbleLight Village) ਵਿਖੇ 21 ਅਲੱ ਗ ਰੱ ਖੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿੱ ਤੀ ਸਾਲ 22/21 ਫੰ ਡਿੰਗ ਬੇ ਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਮੌ ਜੂਦਾ ਲਾਈਟ
ਔਫ਼ ਦ ਵੈ ਲੀ ਚਰਚ ਦੀ ਪ੍ ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱ ਚ ਕੁੱਲ 84 ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ੜਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੌ ਕਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ 2025 ਦੀਆਂ ਹੋ ਣਗੀਆਂ । ਲੀਜ਼ਿੰ ਗ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 2024 ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਣਗੀਆਂ । ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਹੂ ਲਤਾਂ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ %30 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਦੀ ਸਹਿ-ਵਿਕਾਸਕਾਰ
ਜੌ ਨ ਸਟੀਵਰਟ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ ।
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ਸਰੋ ਤ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਅੱ ਪਡੇ ਟ
ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱ ਚ ਸਰੋ ਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਨਵੇ ਂ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ
ਅੰ ਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮੁਲਾਂ ਕਣ ਸੇ ਵਾ
ਲਿੰ ਕਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇ ਂ ਦਰ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂ ਲਤ ਬਾਲਗ
Goldenlife, Inc.

ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਇਲਾਜ ਸੰ ਬੰ ਧੀ SVS
ਡਾਕਟਰ J ਅਤੇ Assoc Psychological Svs

ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸੇ ਵਾ
ਟਹੋ ਏ ਏਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ (Tahoe Ability Program)

ਸਰੀਰਕ ਚਿਕਿਤਸਾ
ਕ੍ਰਿ ਸਟੀਨਾ ਐਸਟ੍ਰੇ ਮ (Christina Estrem), PT, DPT

ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇ ਟੀ ਸਪੌ ਟਲਾਈਟ
ਲਿੰ ਡਸੇ ਡਾਇਬਾ (Lindsey Dyba) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱ ਚ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਐਕਸਪਲੋ ਰਡ ਲਈ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ । ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਦੇ 17
ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਦੇ ਖ-ਰੇ ਖ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਤੀਬਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਡੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰਥਿਤ ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਤੱ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਸਨੇ 2004 ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜੌ ਬ ਕੋ ਚ ਦੇ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ I/DD ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧਦੀ ਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।
ਲਿੰ ਡਸੇ PAC ਸਹਿ-ਮੁਖੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਰੋ ਤ ਵਜੋ ਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ PAC ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ੇ ਲ ਰਮੀਰੇ ਜ਼ (Michelle Ramirez) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਉਮੀਦ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰ ਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌ ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ
ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱ ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿੰ ਡਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਲਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਡਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋ ਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਬੰ ਦ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ
ਪਾਲਣ-ਪੋ ਸਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ SVS
ਸਵੈ -ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱ ਲ ਸਿਖਲਾਈ
ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੇ ਂਦਰ
ਸਵੈ -ਨਿਰਭਰਤਾ CASS ਵੱ ਲ ਸਿਖਲਾਈ
ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਸਵੈ -ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱ ਲ ਸਿਖਲਾਈ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ
ਐਚ ਪੈ ਟਰਸਨ ਫੈ ਮਿਲੀ ਕੇ ਅਰ ਹੋ ਮ - ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ
ਡਾਲਟਨ ਵੈ ਨ ਸਟ੍ ਰਾਈਵਰ ਕੇ ਅਰ ਹੋ ਮ - ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਦੀ ਬੇ ਨਤੀ
ਸੇ ਰੇਜ਼ੋ ਕੇ ਅਰ ਹੋ ਮ - ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਦੀ ਬੇ ਨਤੀ
ਹੋ ਮਮੇ ਕਰ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਹੋ ਮਕੇ ਅਰ ਸੇ ਵਾਵਾਂ - ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਦੀ ਬੇ ਨਤੀ
ਕਾਉਂਸਲਿੰ ਗ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਸੂਜ਼ਨ ਟਰਨੇ ਲ (Susan Trunnell) MFCC LLC - ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ

ਸਵੈ -ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱ ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਨੇ ਕੰ ਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱ ਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਨੋ ਟਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ। ACRC ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਗਾਹਕਾਂ
ਅਤੇ ਯੋ ਜਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰ ਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ।
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ਨੰਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ACRC
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ACRC ਵਿੱ ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1000 ਗਾਹਕ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਹਨ?
14 ਜੂਨ, 2022 ਤੱ ਕ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇ ਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਹਨ:
ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ - 2,373
ਲੈ ਂ ਟਰਮੈ ਨ ਕਲਾਇੰ ਟ - 25,119
ਕੁੱਲ = 27,492

ਕੋ ਲੰ ਬਸ ਆਰਗੇ ਨਾਈਜ਼ੇ ਸ਼ਨ - ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਸਟਾਫਿੰ ਗ ਰਜਿਸਟਰੀ
ਅਲਟਾ ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਖੇ ਤਰੀ ਕੇ ਂ ਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਸਟਾਫਿੰ ਗ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋ ਲੰ ਬਸ ਸੰ ਗਠਨ ਨਾਲ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਡਿਪਾਰਟਮੈ ਂਟ ਔਫ਼ ਡਿਵੈ ਲਪਮੈ ਂਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DDS) ਨੇ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖੇ ਤਰੀ ਕੇ ਂ ਦਰ
ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰ ਕਟਕਾਲਾਂ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅੱ ਗ ਅਤੇ ਹੜ੍ ਹਾਂ ਦੌ ਰਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ
ਮੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ https://www.altaregional.org/emergency-staffingregistry 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇ ਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ YouTube ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਖਾਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਹੋ , ਤਾਂ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ :
ਜੂਲੀ ਫਲੈ ਨਰੀ (Julie Flannery) - ਕੋ ਲੰ ਬਸ ਆਰਗੇ ਨਾਈਜ਼ੇ ਸ਼ਨ jflannery@columbusorg.com
ਬੈ ਥ ਰੀਨਿਗਰ (Beth Reiniger) - ਕੋ ਲੰ ਬਸ ਆਰਗੇ ਨਾਈਜ਼ੇ ਸ਼ਨ breiniger@columbusorg.com
ਹਾਰੂ ਨ ਕ੍ਰਿ ਸਚੀਅਨ (Aaron Christian) – DDS Aaron.Christian@dds.ca.gov

ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
ਨਾਮ: ਸਿੰ ਡੀ ਮਿਸਨਰ (Cindy Misner)
ਪਲੇ ਸਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਟੂ ਡੀਓ 700 ਦੇ ARC ਤੋ ਂ : ਸਿੰ ਡੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋ ਂ ਮਿੱ ਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਲ
ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਿੰ ਡੀ ਕੋ ਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋ ਲਣ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਸਿੰ ਡੀ ਦੇ ਕਲਾ ਦੇ ਮਨਪਸੰ ਦ ਮਾਧਿਅਮ ਬੀਡਿੰ ਗ, ਪੇ ਂ ਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰ ਗ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ
ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱ ਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱ ਖਣ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਸਿੰ ਡੀ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਰੁ ੱ ਝੀ ਹੋ ਈ
ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਲਾ ਸੁਤੰ ਤਰ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਂ ਜਦੋ ਂ ਉਹ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ , ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰ ਮ
ਪੇ ਂ ਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਾਹੇ ਹਨ, ਸਗੋ ਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਵੋ ਕੈਡੋ ਰੁ ੱ ਖ ਵੀ ਉਗਾਇਆ ਹੈ , ਇੱ ਕ ਮਿੰ ਨੀ ਰਸਦਾਰ ਬਗੀਚਾ
ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇ ਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਘਰੇ ਲੂ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ । ਸਿੰ ਡੀ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ । ਸਿੰ ਡੀ ਆਰਕ ਔਫ਼ ਪਲੇ ਸਰ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸਟੂ ਡੀਓ 700 ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੌ ਜੂਦਗੀ ਹੈ ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰ ਮ ਕਿਵੇ ਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਸਟੂ ਡੀਓ 700 ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਡਾਇਰੈ ਕਟਰ ਮੈ ਰੀ ਵੇ ਕਰ (Marie Wecker) ਨਾਲ ਈਮੇ ਲ ਦੁਆਰਾ mwecker@placerarc.org
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