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ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਜੇਮਲ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ 
(Jemel Williams)ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੰਨਾ 8

ਵਿਮਾਹੀ ਕਲਾਇੰਟ, ਸੇਿਾ ਪ੍ਰ ਦਾਿਾ, ਅਿੇ ਸਟਾਫ਼ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿਊਜ਼ਲੈਟਰ

ALTA ਕਿੈਕਸ਼ਿ

ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ:

 ● ED ਤਂੋ ਸੁਨੇਹਾ

 ● ਕਲਾਇੰਟ ਸਪੌਟਲਾਈਟ

 ● ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੀਟਟੰਗ

 ● ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਨਾ

 ● ਸਂੈਟਾ ਡੇਅ 2022

 ● ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਪੌਟਲਾਈਟ

 ● ਸਰੋਤ ਅੱਪਡੇਟ

 ● ਨੰਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ACRC

 ● ਟਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰੋ ਫਾਈਲ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੁਿੇਹਾ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਟਨਦੇਸ਼ਕ ਲੌਰੀ ਬੈਨੇਲਸ (Lori Banales)

ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਟਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਟਹਲਕਦਮੀਆਂ 
ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਟਵੱਚ ਟਲਜਾਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਂੇਦਟਰਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ 
ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ ਟਵਕਟਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਟਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਬੱੁਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 
ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਟਵਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਤਸਾਹਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋਟੜਆ ਟਗਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਨੇ ਦੱਟਸਆ ਟਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ACRC ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟਵੱਚਂੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ 
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਹਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰ ਟਕਟਰਆ ਟਵੱਚ ਰੱੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਟਵੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਟਵੱਚ 
ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਦੇਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਟਨਆਂ ਟਵੱਚ, ਜਦਂੋ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਟਵੱਚ ਟਬਹਤਰ ਨਤੀਟਜਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ ਟਵਕਟਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਟਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਟਣਆ ਟਗਆ ਹੈ, ACRC ਟਪਛਲੇ ਸਾਲ ਟਵੱਚ 
ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਟਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਵਚਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਈਮੇਲ ਹੈ: performancecontractfeedback@altaregional.org. ਡਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ 
ਨਵੰਬਰ, 2022 ਦੀ ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਟੰਗ ਟਵੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਬਟਲਕ ਨੋਟਟਸ ਟਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੁਿੇਹਾ – ਜਾਰੀ ਹੈ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਟਨਰਦੇਸ਼ਕ - ਲੌਰੀ ਬੈਨੇਲਸ (Lori Banales)

ਹਾਲਾਂਟਕ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਸੁਧਾਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟਹਲਕਦਮੀਆਂ ACRC ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਂੇਦਟਰਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 
ਟਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਟਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਮਈ, 2019 ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਟਹਲੀ, ਟਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੀਟਟੰਗ ਟਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਦਨ 
ਜਾਦੂਈ ਸੀ! ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ ਸਟਹਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਟਮਲਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਟਣਆ ਟਜਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਟਨਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਟਵੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਟਖਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਚ, 2020 ਤਂੋ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖੇ 
ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਟਮਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਟਮਟਲਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੰੂ ਟਧਆਨ ਟਵੱਚ ਟਲਆਂਦਾ ਟਜਨ੍ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੰੂ ਸਾਟਰਆਂ ਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰ ਟਤਭਾ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਟਦੱਤਾ ਅਤੇ ਟਸਖਲਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ ਵੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਪਟਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਟਨਰੰਤਰ ਟਮਤਰਤਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਟੰਗ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਟਵਅਕਤੀਗਤ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਕੀਤਾ। ਹਵਾ ਟਵਚ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਪਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਟਜਸਦਾ ਕਾਰਨ ਟਸਰਫ 
ਰੱੁਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਕਲਾਇੰਟ ਸਪੌਟਲਾਈਟ - ਹੀਰੋ ਹਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇਂ ਹਿ
ਪਲੇਸਰਟਵਲੇ ਆਟਫਸ ਸਰਟਵਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ - ਡਾਇਨ ਮੌਟਰਸ (Diane Morris)

ਪਟਰਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਟਵੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਰਾਤ ਸੀ ਜਦਂੋ ਔਟਟਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਲਟਾ ਕਲਾਇੰਟ, 
5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਟਥਆਸ ਨੇ ਦੇਟਖਆ ਟਕ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ "ਗਾਗਾ" ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਖੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 
ਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਟਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਟਵੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ 911 'ਤੇ 
ਕਾੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਫਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੰੂ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਟਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਦੱਟਸਆ ਟਕ ਗਾਗਾ ਸਾਹ 
ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈਰਾਮੈਟਡਕਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਹੰੁਚ ਗਏ 
ਅਤੇ ਦੇਟਖਆ ਟਕ ਗਾਗਾ, ਟਜਸ ਨੰੂ ਡਾਇਟਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 800 ਤਂੋ ਵੱਧ ਸੀ 
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਦਦ ਨਾ ਪਹੰੁਚੀ ਹੰੁਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ 30 ਟਮੰਟਾਂ ਟਵੱਚ ਉਹ ਕੋਮਾ ਟਵੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਗਾਗਾ 
ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ICU ਟਵੱਚ ਟਲਜਾਇਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਉਹ 4 ਟਦਨਾਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਟਵੱਚ ਰਹੀ।

ਜਦਂੋ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਟਥਆਸ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਉਸ ਕੋਲ ਟਗਆ ਅਤੇ 
ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰ ਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਇੱਕ ਸਟਟੱਕਰ ਟਦੱਤਾ ਟਜਸ 'ਤੇ ਟਲਟਖਆ 
ਸੀ ਟਕ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਹੈ। ਗਾਗਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮੈਟਥਆਸ 
ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਜਸ ਤਰ੍ਾਂ ਉਹ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਟਵੱਚ ਪ੍ਰ ਟਤਟਕਰਆ ਕਰ ਸਟਕਆ ਸੀ, ਪਟਰਵਾਰ ਉਸਦੀ 
ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰ ਟਰਹਾ ਸੀ। ਮੈਟਥਆਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਟਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਟਕ ਮੈਟਥਆਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ 
ਤਂੋ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਰਟਪਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤਂੋ 
ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਟਰਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੰੂ ਟਦੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਟਗਆਨ ਨੰੂ ਟਵਕਸਤ ਕਰਨ 
ਟਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ABA ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਟਸਹਰਾ ਟਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 
ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਜੀਵਨ ਟਵੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਮਕਦਾਰ ਪਲ। ਸਾਡੇ ਸਾਟਰਆਂ 
ਟਵੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ ਤੀਟਬੰਬ।



ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ 'ਿੇ ਸਪੌਟਲਾਈਟ

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੀਟਟੰਗ
ਿਰੇ੍ਗੰਢਾਂ ਿੰੂ ਮਿਾਉਣਾ

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾ

ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ

ਅਗਸਿ 2022

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ

3

15 ਸਾਲ

10 ਸਾਲ

25 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ

20 ਸਾਲ

30 ਸਾਲ



ਕਲਾਇੰਟ ਸਪੌਟਲਾਈਟ
ਮੈਟ ਹਰਮੇਟਜ਼ (MATT HARMETZ)

ਸਭ ਨੰੂ ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਟ ਗੈਰੇਥ ਹਰਮੇਟਜ਼ ਹੈ। ਮਂੈ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਪਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਟਨਆਂ ਤਂੋ, ਮਂੈ ਟਨਊਰੋਡਾਇਵਰਟਸਟੀ, ਟਡਸਪ੍ਰੈ ਕਸੀਆ, ਅਤੇ ਔਟਟਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ 
'ਤੇ ਇੱਕ ਟਕਤਾਬ ਟਲਖ ਟਰਹਾ ਹਾਂ। ਮਂੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਟਕਤਾਬਾਂ ਤਂੋ ਪ੍ਰੇ ਟਰਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਟਰਹਾ ਹਾਂ। ਮਂੈ ਹਾਲ ਹੀ ਟਵੱਚ ਲੇਖਕ ਡੇਵੋਨ ਪ੍ਰ ਾਈਸ ਦੁਆਰਾ ਟਲਖੀਆਂ ਦੋ ਟਕਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ੀਆਂ: 
“Laziness Does Not Exist” (ਆਲਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਅਤੇ “Discovering the New Faces of Neurodiversity Unmaking Autism” 
(ਟਨਊਰੋਡਾਇਵਰਟਸਟੀ ਦੇ ਨਵਂੇ ਟਚਹਟਰਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ - ਔਟਟਜ਼ਮ ਦਾ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰਨਾ) ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟਕਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੈਨੰੂ "ਇੱਕ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਟਤਆ ਟਗਆ ਰਸਤਾ" 
ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦੂਟਜਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਟਰਤ ਕੀਤਾ।

UC ਬਰਕਲੇ ਤਂੋ ਗ੍ਰੈ ਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਮਂੈ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਟਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਡੇ ਹੋਟਲ/ਕਸੀਨੋ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਟਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ 
ਸੀ ਟਕਉਡਂਟਕ ਔਟਟਜ਼ਮ ਅਤੇ ਟਡਸਪ੍ਰੈ ਕਸੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਟਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ। ਮਂੈ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਟਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਂੇ ਰੀਜਨਲ ਸਂੈਟਰ ਦਾ 
ਕਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ – ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਟਕ ਮਦਦ ਲਈ ਟਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਆਖਰਕਾਰ, ਮੈਨੰੂ ਮਾਈਂਡ ਇੰਸਟੀਟਚਊਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਟਜ਼ੰਦਗੀ ਬਦਲ ਟਦੱਤੀ। ਮਂੈ ਫਲਾਈ ਬ੍ਰੇ ਵ ਫਾਊਡਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਵੈਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਟਸਖਾਇਆ 
ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਤਂੋ ਟਜ਼ਆਦਾ ਟਜ਼ਕਰਯੋਗ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 2019 ਟਵੱਚ UCD MIND ਸਮਰ ਇੰਸਟੀਟਚਊਟ ਟਵੱਚ ਟਨਊਰੋਟਡਵੈਲਪਮਂੈਟਲ 
ਟਡਸਏਟਬਟਲਟੀਜ਼ ਉੱਡਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। 2020 ਟਵੱਚ, ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਸਂੈਟਰ ਦੇ ਵਂੈਡਰ, ਟਡਵੈਲਪਮਂੈਟਲ ਟਡਸਏਟਬਟਲਟੀਜ਼ ਸਰਟਵਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (DDSO) ਤਂੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ 
ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਟਦੱਤਾ ਟਕ ਮਂੈ ਵਕਾੱਲਤ ਦੇ ਕੰਮ ਟਵੱਚ ਹੋਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੌਟਕਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ ਮਂੈ Meristem ਟਵਖੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ 
ਪੱੁਛ-ਟਗੱਛ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟਸਰਫ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਨੰੂ Meristem ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕ ਸਟਕੱਲ ਇੰਸਟ੍ਰ ਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਟਟਵ ਔਟਟਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (TAP) ਟ੍ਰ ੇ ਨਰ ਵਜਂੋ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। Meristem ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਮਂੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰ ੇਜ਼ਰਰ ਦੇ ਆਟਫਸ ਟਵੱਚ CalABLE ਟੀਮ 
ਲਈ ਇੱਕ ਟਵਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵਜਂੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਟਜਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਟਵੱਚ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਟਨਵੇਸ਼ ਟਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟਕਸੇ ਅਟਜਹੇ ਟਵਅਕਤੀ ਲਈ, ਜੋ ਟਕਤਾਬ ਟਲਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਹੈ "ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।" ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਪਟਹਲਾ ਵਾਕ ਟਲਖ ਲਂੈਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਟਵਚਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ!
ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮਂੇ ਟਵੱਚ, ਮਂੈ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ "ਮੈਟਜਕ: ਟਦ ਗੈਦਟਰੰਗ” ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਂੈਦਾ ਹਾਂ।
ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟਕਤਾਬ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇ ਰਣਾ ਸਮੇਤ ਔਟਟਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਟਧਤ ਟਵਟਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਬਲੌਗ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਫੇਸਬੱੁਕ: https://www.facebook.com/Matt-Harmetz - Actually-Autistic-and-Neurodivergent-106206468837539/
ਟਲੰਕਡਇਨ: https://www.linkedin.com/in/mattharmetz/ - Website: https://www.mattharmetz.com/

ਸਾਿੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਾ ਹੀ ਪਿੇਗਾ
ਸਾਡੀ ਆਲ-ਸਟਾਫ ਮੀਟਟੰਗ ਲਈ ACRC, ਔਟਟਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ 
ਸਮੂਹ, ਡ੍ਰ ੀਮ ਅਚੀਵਰਜ਼, ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਹੋ ਟਗਆ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੱਚ ਬਹੁਤ 
ਟਜ਼ਆਦਾ ਊਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੱੁਚ ਆਨੰਦ ਮਾਟਣਆ। ACRC ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਦੇ 
ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਟਵੱਚ ਡਰੀਮ ਅਚੀਵਰਸ - ਐਟਲਸ, ਲਾਰਂੈਸ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਹਨ। ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੱੁਕ 
ਪੇਜ ਨੰੂ ਦੇਖੋ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਬੁਟਕੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

https://www.facebook.com/dreamachieversband
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ਕਲਾਇੰਟ ਕੋਿਾ ਕਲਾਇੰਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (CAC) ਅਲਟਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੀਜਨਲ ਸਂੈਟਰਾਂ (ACRC) ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ 
ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਊਟਸੰਗ ਦੇ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਟਵੱਚ। CAC "ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟਵੱਚ ਜੀਵਨ" 
ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਟਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੰੂ ਟਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਤਮ-
ਟਨਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਟਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਦਰਟਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟਵੱਚ ਸੁਰੱਟਖਅਤ ਰਟਹਣ ਲਈ ਆਮ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ 1) ਟਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਟਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 2) ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਟਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧ 
ਟਵੱਚ ਰਟਹਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ। CAC ਦੀ ਮੀਟਟੰਗ 12 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 
ਉਹ ਟਫਊਚਰਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਡ-ਟਫਲਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਟਨਦੇਸ਼ਕ, ਹੈਸਟਰ ਵੈਗਨਰ (Hester Wagner) ਤਂੋ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਨੰੂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਸਰਟਵਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਲਈ ACRC ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ 
ਟਫਊਚਰ ਪਲੈਟਨੰਗ ਟਰੇਟਨੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

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

ACRC ਸਟਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ACRC ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕੋਟਵਡ-19 ਰੈਟਪਡ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ PPE ਦੇ ਬੈਗ ਟਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ!!!
ਸਂੈਟਾ ਡੇਅ - ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ 9 ਦਸੰਬਰ

ਵੱਡਾ, ਟਬਹਤਰ, ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ

ACRC ਸਟਾਫ਼ ਇਸ ਸਮਂੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ACRC ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤਂੋ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
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ਸੇਿਾ ਪ੍ਰ ਦਾਿਾ ਸਪੌਟਲਾਈਟ - ਘੰਟਟੇ ਦੇ ਚਮਿਕਾਰ
2021 ਟਵੱਚ, ACRC ਨੇ ਡੇਜੇਨਾ ਵਾਟਟਕੰਸ (Dejena Watkins) ਅਤੇ Denzell Green 
(ਡੇਨਜ਼ਲ ਗ੍ਰ ੀਨ) ਨੰੂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ Hour Miracles ILS 
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਟਮਊਟਨਟੀ ਟਰਸੋਰਸ ਟਡਵੈਲਪਮਂੈਟ ਪਲਾਨ ਗ੍ਰ ਾਂਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਟਦਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਟਮਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਮੌਟਕਆਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਟਰਵਾਰ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਟਜਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ 
ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਟਮਊਟਨਟੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਟਸਖਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 
ਸੰਬੰਧੀ ਟਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਟਸਖਲਾਈ ਕਂੇਦਰ ਜੋ ਟਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਂੋ ਕਲਾਸਾਂ/ਟਸਖਲਾਈ ਦੀ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਤਮ-ਟਨਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਟਹਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਟਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ 
ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਅਟਜਹੀਆਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਟਡਜੀਅਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਵੈ-ਟਨਰਣੇ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਕੁਆਟਲਟੀ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ/ਉਪਕਰਨ ਲੋਨ 'ਤੇ ਟਦੰਦੇ ਹਾਂ ਟਜਨ੍ਾਂ ਟਵੱਚ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਡਾਟਾ 
ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਨੰੂ ਵਰਤਣ 
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਟਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਚਾਰ ਮੱੁਖ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਟਟਕਾਊ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
ਇੱਕ ਚਾਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋਨਰ ਟੈਕ ਪ੍ਰ ਟਕਟਰਆ, ਸਾਡਾ "ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਕਨੀਨਕੀ ਦਲ" (Miracle Tech 
Crew), ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ "ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਬ" (Miracle Tech hub)।

ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਿਾਂ

ਅਖੰਡਿਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਿ, ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ,

ਸਵਿਕਾਰ, ਵਿਵਿੰਿਿਾ, ਿਾਦਾ, ਿਾਈਚਾਰਾ,

ਸਮਾਿਿਾ, ਵਸੱਵਖਆ, ਿੰਦਰੁਸਿੀ, ਅਿੇ ਪਵਰਿਾਰ

ਭਾਗੀਦਾਰ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਟਖਆ, ਬ੍ਰ ਾਊਟਜ਼ੰਗ ਟਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਟਵੱਚ ਟਸੱਟਖਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਟਨਰਦੇਟਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਟਜੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟਡਵਾਈਸ 
ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਂੈਬਰਟਸ਼ਪ ਲਈ ਰਟਜਸਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ Hour Miracles ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਕਈ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੰੁਚ ਹੋਵੇਗੀ ਟਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਡਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹੰੁਚ ਟਵੱਚ Miracles Tech ਵਰਕਰ ਮੱੁਖ ਭਾਗ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਟਸਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਸਧਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ, ਟਜਵਂੇ ਟਕ ਈਮੇਲ/ਜ਼ੂਮ ਸੈਟੱਅੱਪ, ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਟਖਆ, ਆਟਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਟਕਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਮਟਹਸੂਸ ਕਰਨ ਟਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਕੋਚ, ਵਲੰਟੀਅਰ, ਪਟਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਟਵੱਚ ਆਉਦੇਂ ਹਨ। ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਟਡਜੀਟਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਜਨੰੂਨ ਨੰੂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਟਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟਵਅਕਤੀ-ਕਂੇਦਟਰਤ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, Miracles Tech ਦੇ ਵਰਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟਮਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ 
ਤਰੀਕੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਟਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹੰੁਚ ਯੋਜਨਾ (TAP) ਦੇ ਨਾਲ ਟਨੱਜੀ ਟਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੀਰਜ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ, ਟਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, 
ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਖੱੁਲ੍ਾਪਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਟਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪ੍ਰ ਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਦੇਂ 
ਹਨ। (916) 671-6181 ਜਾਂ ਈਮੇਲ info@hourmiraclesils.com

ਆਓ ਿੁਹਾਿੰੂ
ਜੋੜੀਏ!

ਘੰਟਟੇ ਦੇ ਚਮਿਕਾਰ (HOUR MIRACLES)
ਆਤਮ-ਟਨਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ
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ਸਰੋਿ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ
ਟਪਛਲੀ ਟਤਮਾਹੀ ਟਵੱਚ ਸਰੋਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਿਿਂੇ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰ ਦਾਿਾ

ਬੰਦ ਸੇਿਾ ਪ੍ਰ ਦਾਿਾ

ਸਮਾਵਜਕ ਮਿੋਰੰਜਿ/ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ
ਅਚੀਵ ਟਾਹੋ (Achieve Tahoe)

ਵਿਅਕਿੀ ਕਂੇਦਵਰਿ ਯੋਜਿਾ ਪ੍ਰ ਦਾਿਾ
ਸਟਾਰਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟਟੰਗ (PCP)

ਸੰਗੀਿ ਥੈਰੇਵਪਸਟ
ਟਮਊਟਜ਼ਕ ਟੂ ਗ੍ਰੌ  ਆਨ (ਵਧਣ ਲਈ ਸੰਗੀਤ)

ਜਰਾਵਚਵਕਿਸਾ ਸਹੂਲਿ
ਟਦ ਕਾਟੇਜ (The Cottage)

ਵਿਅਕਿੀਗਿ ਅਿੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਵਸਖਲਾਈ
ਲੈਵਲ ਅੱਪ ਨਾਰਕਲ (Level Up Norcal)

ਿਾਸ਼ਣ ਰੋਗ ਵਿਵਗਆਿ
ਸਪੀਚਜੀਕ ਇੰਕ (Speechgeek Inc)

ਪਾਥਵੇਅਸ ਸਪੀਚ, ਲਂੈਗਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਕੋਗਨੈਟਟਵ ਥੈਰੇਪੀ
ਸਾਰਾਹ ਗ੍ਰੇ  (Sarah Gray), SLP

ਿਾਸ਼ਣ ਰੋਗ ਵਿਵਗਆਿ
ਬ੍ਰ ਾਂਡੀ ਲਨਗ੍ਰੇ ਨ (Brandi Lungren) - ਟਵਕ੍ਰ ੇ ਤਾ ਬੇਨਤੀ

ਆਵਕਊਪੇਸ਼ਿਲ ਥੈਰੇਪੀ (ਪੇਸ਼ਾਿਰ ਵਚਵਕਿਸਾ)
ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਥੈਰੇਪੀ - ਪੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਐਂਡਰਸਨ ਅਡਲਟ ਰੈਜੀਡਂੈਡਟਸ਼ਅਲ - ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੱੁਦੇ, ਲਾਇਸਂੈਸ ਬੰਦ।

ਕਂੈਪ
UCP ਕਂੈਪ

TRS ਸੈਕ ਕਾਉਟਂੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਟਵਭਾਗ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਿੀ
ਵੀਜ਼ੀ ਗੈਰ-ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਟ੍ਰ ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (Veasey Non-Emergency 

Transportation)

ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਟਰਜਲਾਈਨ ਪੀਟਡਆਟਟ੍ਰ ਕ - ਔਬਰਨ (Ridgeline Pediatric - Auburn)

ਸਹਾਇਿਾ ਿਾਲ ਵਜਉਣ ਦੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਉਪਂੈਡਡੋ ਕੇਅਰ ਸਰਟਵਟਸਜ਼ (Upendo Care Services)

ਡੈਸਟਟੰਡ ਫਾਰ ਟਡਗਟਨਟੀ (Destined 4 Dignity)

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ - ਬੱਚੇ
ਪੈਟਨਅਲ ਕੇਅਰ (Peniel Care)

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ - ਬਾਲਗ
ਸਨਰਾਈਜ਼ ਕੇਅਰਹੋਮ, ਇੰਕ. (Sonrise CareHome, Inc.)

ਏਮਰਲਡ ਹੋਮ (Emerald Home)

ਡੇਅ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਅਿੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੁਿਰ-ਵਿਰਮਾਣ ਕਰਿਾ
ਸੇਿਾ ਪ੍ਰ ਦਾਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਿਰਕਸ਼ਾਪ

ਟਜਵਂੇ ਟਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੰੂ ਟਵਕਲਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟਬਟਲੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਟਤਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਟਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਟਕਵਂੇ 
ਸੋਟਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੰੂ, ACRC ਟਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 
ਟਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ, HCBS ਅੰਟਤਮ ਟਨਯਮ ਦੇ ਟਵਚਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਟਦਨ 
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (Tailored Day Services) ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵਂੇ ਤਰੀਟਕਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 
ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਟਡਸਏਟਬਲਟੀ ਥ੍ਰ ਾਈਵ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਟਵ (https://scdd.ca.gov/iddthrive) ਨੇ ACRC 
ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਟਹਮਤੀ ਟਦੱਤੀ ਹੈ।

DISABILITY THRIVE INITIATIVE
Advancing Servies and Supports for the IDD Community
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ਿੰਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ACRC
ਕੀ ਿੁਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ ACRC ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਿਾ ਲਗਿਗ 1000 ਕਲਾਇੰਟ ਿੱਧ ਰਹੇ ਹਿ?
15 ਸਿੰਬਰ, 2022 ਿੱਕ ਅਸੀ ਂਵਜਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਸੇਿਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਿਰ੍ਾਂ ਹਿ:
ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ - 2293

ਲਂੈਟਰਮੈਨ ਕਲਾਇੰਟ - 25,418

ਕੱੁਲ = 27,711

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰੋ ਫਾਈਲ

ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੇਮਲ ਸ਼ਾਂਟੇ ਟਵਲੀਅਮਜ਼ (Jemel Shante Williams) ਹੈ; ਮਂੈ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਇੱਕ ਟਮਸ਼ਰਤ ਮੀਡੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਟਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਟਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੇ ਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 
ਤਂੋ ਟਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਂੈ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਦੋਵਾਂ ਟਵੱਚ ਦੂਜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇ ਟਰਤ ਹਾਂ। ਮਂੈ ਗਟਹਟਣਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ- ਮੈਨੰੂ ਬ੍ਰੇ ਸਲੇਟ, ਹਾਰ, ਅਤੇ 
ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਂੈ ਸਾਰੀਆਂ ਟਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਟਜਵਂੇ ਟਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਥਰ, ਸਮੰੁਦਰੀ ਗਲਾਸ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਮਕਦਾਰ ਬਟਲੰਗ। ਮਂੈ 
ਕੈਨਵਸ 'ਤੇ ਐਕਰੀਟਲਕ ਨਾਲ ਪਂੇਟਟੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲਂੈਦਾ ਹਾਂ; ਮੈਨੰੂ ਲਂੈਡਸਕੇਪ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੇ ਥੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪਂੇਟਟੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਰੰਗਾਂ ਨੰੂ ਟਮਲਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ 
ਟਹੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਨਵਸ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਨੰੂ ਸੈਰਾਟਮਕਸ ਟਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਟਮੱਟੀ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਟਵੱਚ ਢਾਲਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ 
ਮਨਪਸੰਦ ਸੇਰਾਟਮਕ ਟੁਕੜੇ ਮੇਰੇ ਸਮੰੁਦਰ-ਥੀਮ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਪੰਪ ਦੁਆਰਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੰੁਦਰੀ ਝਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੰਗੀਨ ਟਤਤਲੀਆਂ, ਡਰੈਗਨਫਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਫੱੁਲਾਂ ਟਵੱਚ ਢੱਕੇ 
ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਕਲਾ ਟਕ੍ਰ ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਟਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਜੇਕਰ ਮਂੈ ਖੁਸ਼ ਮਟਹਸੂਸ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਂੈ ਟਨੱਘੀਆਂ, 
ਹਲਕੀਆਂ ਟੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਂੈ ਟਨਰਾਸ਼ ਮਟਹਸੂਸ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਂੈ ਟਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ੀਆਂ ਟੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮਂੈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟਵਸਥਾਰ ਵਜਂੋ ਕਲਾਕਾਰੀ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹਾਂ; ਮਂੈ ਹਰ ਕਲਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟਵੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ।
ਅਸੀ ਂਿੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵਕਿਂੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲੋਕ ਯਕੀਨਨ ਮੈਨੰੂ jemelwilliams84@gmail.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਊਥਸਾਈਡ ਅਨਟਲਮਟਟਡ ਵਰਕ ਔਫ਼ 
ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। - https://www.woastudios.com/southsac


