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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 ਜੇ ਮਲ ਵਿਲੀਅਮਜ਼
(Jemel Williams)ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਪੰ ਨਾ 8

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇ ਸ਼ਕ ਦਾ ਸੁਨੇ ਹਾ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇ ਸ਼ਕ ਲੌ ਰੀ ਬੈ ਨੇਲਸ (Lori Banales)
ਪਤਝੜ ਦਾ ਮੌ ਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌ ਸਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱ ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕੇ ਂ ਦਰਿਤ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਈ ਯੋ ਜਨਾਬੱ ਧ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋ ਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇ ਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ
ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋ ਤਸਾਹਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਨੇ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ACRC ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ
ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱ ਚ ਰੁ ੱ ਝੇ ਹੋ ਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱ ਖ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾਬੰ ਦੀ ਵਿੱ ਚ
ਯੋ ਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱ ਚ, ਜਦੋ ਂ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ACRC ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ
ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਸੰ ਖੇਪ ਅੱ ਪਡੇ ਟ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੀਡਬੈ ਕ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਲ ਵਿਚਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਮਨੋ ਨੀਤ ਈਮੇ ਲ ਹੈ : performancecontractfeedback@altaregional.org. ਡਰਾਫਟ ਯੋ ਜਨਾ ਨੂੰ
ਨਵੰ ਬਰ, 2022 ਦੀ ਬੋ ਰਡ ਔਫ਼ ਡਾਇਰੈ ਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੋ ਟਿਸ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।

ਇਸ ਅੰ ਕ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਹੈ :
● ED ਤੋ ਂ ਸੁਨੇ ਹਾ
● ਕਲਾਇੰ ਟ ਸਪੌ ਟਲਾਈਟ
● ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰ ਗ
● ਕਲਾਇੰ ਟ ਕੋ ਨਾ
● ਸੈ ਂਟਾ ਡੇ ਅ 2022
● ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਸਪੌ ਟਲਾਈਟ
● ਸਰੋ ਤ ਅੱ ਪਡੇ ਟ
● ਨੰਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ACRC
● ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰੋ ਫਾਈਲ
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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਦੇ ਸ਼ਕ ਦਾ ਸੁਨੇ ਹਾ – ਜਾਰੀ ਹੈ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਕ - ਲੌ ਰੀ ਬੈ ਨੇਲਸ (Lori Banales)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਣਵੱ ਤਾ-ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ACRC ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇ ਂ ਦਰਿਤ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ
ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰ ਧ ਵੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਅਗਸਤ ਵਿੱ ਚ, ਅਸੀਂ ਮਈ, 2019 ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੀਟਿੰ ਗ ਵਿੱ ਚ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ
ਜਾਦੂਈ ਸੀ! ਅਸੀਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋ ਂ ਨੌ ਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱ ਖੇ
ਗਏ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌ ਕਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰ ਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰ ਤਿਭਾ ਨਾਲ ਹੈ ਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ ਵੀ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ । ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਨਿਰੰ ਤਰ ਮਿਤਰਤਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰ ਗ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋ ਣ ਨੇ ਸੰ ਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਤੇ ਜਨਾ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਧੀਕ ਪਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ
ਰੁ ੱ ਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਕਲਾਇੰ ਟ ਸਪੌ ਟਲਾਈਟ - ਹੀਰੋ ਹਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਪਲੇ ਸਰਵਿਲੇ ਆਫਿਸ ਸਰਵਿਸ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇ ਟਰ - ਡਾਇਨ ਮੌ ਰਿਸ (Diane Morris)
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਇੱ ਕ ਹੋ ਰ ਆਮ ਰਾਤ ਸੀ ਜਦੋ ਂ ਔਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਇੱ ਕ ਅਲਟਾ ਕਲਾਇੰ ਟ,
5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈ ਥਿਆਸ ਨੇ ਦੇ ਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ "ਗਾਗਾ" ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਖੰ ਘ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱ ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ 911 'ਤੇ
ਕਾੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱ ਸਿਆ ਕਿ ਗਾਗਾ ਸਾਹ
ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈ ਰਾਮੈ ਡਿਕਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਹੁ ੰ ਚ ਗਏ
ਅਤੇ ਦੇ ਖਿਆ ਕਿ ਗਾਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਹੈ , ਦਾ ਬਲੱ ਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱ ਧਰ 800 ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਸੀ
ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਮਦਦ ਨਾ ਪਹੁ ੰ ਚੀ ਹੁ ੰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰ 30 ਮਿੰ ਟਾਂ ਵਿੱ ਚ ਉਹ ਕੋ ਮਾ ਵਿੱ ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਗਾਗਾ
ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ICU ਵਿੱ ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱ ਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਰਹੀ।
ਜਦੋ ਂ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈ ਥਿਆਸ ਰੋ ਇਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰਮੈ ਨ ਉਸ ਕੋ ਲ ਗਿਆ ਅਤੇ
ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰ ਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਟਿੱ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ
ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁ ਣ ਇੱ ਕ ਜੂਨੀਅਰ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਹੈ । ਗਾਗਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮੈ ਥਿਆਸ
ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਉਹ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰ ਤਿਕਿਰਆ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੀ
ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈ ਥਿਆਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਟਿੱ ਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈ ਥਿਆਸ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਉਸ
ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰ ਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋ ਂ
ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ , ਉਸ ਦੇ ਹੁ ਨਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ
ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ABA ਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌ ਰਾਨ
ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇੱ ਕ ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਹੋ ਰ ਚਮਕਦਾਰ ਪਲ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ
ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ ਤੀਬਿੰ ਬ।
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ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ 'ਤੇ ਸਪੌ ਟਲਾਈਟ

ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰ ਗ
ਵਰ੍ਹੇ ਗੰ ਢਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ
20 ਸਾਲ

10 ਸਾਲ

30 ਸਾਲ
25 ਸਾਲ

35 ਸਾਲ

15 ਸਾਲ

ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ

ਹੋ ਰ ਜਾਣਨਾ
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ਕਲਾਇੰ ਟ ਸਪੌ ਟਲਾਈਟ
ਮੈ ਟ ਹਰਮੇ ਟਜ਼ (MATT HARMETZ)

ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਲੋ, ਮੇ ਰਾ ਨਾਮ ਮੈ ਟ ਗੈ ਰੇਥ ਹਰਮੇ ਟਜ਼ ਹੈ । ਮੈ ਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਂ , ਮੈ ਂ ਨਿਊਰੋ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਡਿਸਪ੍ਰੈ ਕਸੀਆ, ਅਤੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ
'ਤੇ ਇੱ ਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈ ਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਸਵੈ -ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋ ਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈ ਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱ ਚ ਲੇ ਖਕ ਡੇ ਵੋ ਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ ਹੀਆਂ:
“Laziness Does Not Exist” (ਆਲਸ ਮੌ ਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ), ਅਤੇ “Discovering the New Faces of Neurodiversity Unmaking Autism”
(ਨਿਊਰੋ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇ ਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋ ਜ ਕਰਨਾ - ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰਨਾ) ਖਾਸ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੈ ਨੂੰ "ਇੱ ਕ ਘੱ ਟ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਰਸਤਾ"
ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
UC ਬਰਕਲੇ ਤੋ ਂ ਗ੍ਰੈ ਜੂਏਟ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ, ਮੈ ਂ ਲਾਸ ਵੇ ਗਾਸ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡ�ੇ ਹੋ ਟਲ/ਕਸੀਨੋ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੌ ਕਰੀ ਬਹੁ ਤ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਸੀ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਡਿਸਪ੍ਰੈ ਕਸੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌ ਕਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰ ਮ ਮੇ ਰੇ ਲਈ ਬਹੁ ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ। ਮੈ ਂ ਬਹੁ ਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਂ ਰੀਜਨਲ ਸੈ ਂਟਰ ਦਾ
ਕਲਾਇੰ ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ – ਅਤੇ ਮੈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿੱ ਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ।
ਆਖਰਕਾਰ, ਮੈ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਇੰ ਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱ ਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇ ਰੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱ ਤੀ। ਮੈ ਂ ਫਲਾਈ ਬ੍ਰੇ ਵ ਫਾਊਂਡ�ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਵੈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਬੋ ਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ
ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਲਾਈਫ ਕੋ ਚ ਸੀ। ਮੇ ਰੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋ ਗ ਬੋ ਲਣ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 2019 ਵਿੱ ਚ UCD MIND ਸਮਰ ਇੰ ਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱ ਚ ਨਿਊਰੋ ਡਿਵੈ ਲਪਮੈ ਂਟਲ
ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉੱ ਤ�ੇ ਬੋ ਲਣਾ ਸੀ। 2020 ਵਿੱ ਚ, ਮੈ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਰੀਜਨਲ ਸੈ ਂਟਰ ਦੇ ਵੈ ਂਡਰ, ਡਿਵੈ ਲਪਮੈ ਂਟਲ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਆਰਗੇ ਨਾਈਜ਼ੇ ਸ਼ਨ (DDSO) ਤੋ ਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋ ਈਆਂ , ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਮੈ ਂ ਵਕਾੱਲਤ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਰ ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਮੌ ਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਂ ਮੈ ਂ Meristem ਵਿਖੇ ਇੱ ਕ ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਪੁੱਛ-ਗਿੱ ਛ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈ ਨੂੰ Meristem ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਰਕ ਸਕਿੱ ਲ ਇੰ ਸਟ੍ਰ ਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫੋ ਰਮੇ ਟਿਵ ਔਟਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ (TAP) ਟ੍ਰੇ ਨਰ ਵਜੋ ਂ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਹੁ ਦੇ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। Meristem ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈ ਂ ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਸਟੇ ਟ ਟ੍ਰੇ ਜ਼ਰਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱ ਚ CalABLE ਟੀਮ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ ਵਜੋ ਂ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ, ਇੱ ਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਟੈ ਕਸ ਵਿੱ ਚ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱ ਚਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇ ਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਮੇ ਰੀ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਹੈ "ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ।" ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌ ਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ । ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਲਿਖ ਲੈ ਂ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋ ਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ !
ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇ ਂ ਵਿੱ ਚ, ਮੈ ਂ ਤਾਸ਼ ਦੀ ਖੇ ਡ "ਮੈ ਜਿਕ: ਦਿ ਗੈ ਦਰਿੰ ਗ” ਖੇ ਡਣ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇ ਖੇ ਡਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਂ ਦਾ ਹਾਂ।
ਮੇ ਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇ ਰਣਾ ਸਮੇ ਤ ਔਟਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਲੌ ਗ ਵਾਲੇ ਮੇ ਰੇ ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ।
ਫੇ ਸਬੁੱਕ: https://www.facebook.com/Matt-Harmetz - Actually-Autistic-and-Neurodivergent-106206468837539/
ਲਿੰ ਕਡਇਨ: https://www.linkedin.com/in/mattharmetz/ - Website: https://www.mattharmetz.com/

ਸਾਨੂੰ ਸਾਂ ਝਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇ ਗਾ
ਸਾਡੀ ਆਲ-ਸਟਾਫ ਮੀਟਿੰ ਗ ਲਈ ACRC, ਔਟਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱ ਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇ ਤੂ
ਸਮੂਹ, ਡ੍ਰੀਮ ਅਚੀਵਰਜ਼, ਦੁਆਰਾ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਹੁ ਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱ ਚਮੁੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ACRC ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਟਾਫ ਦੇ
ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱ ਚ ਡਰੀਮ ਅਚੀਵਰਸ - ਐਲਿਸ, ਲਾਰੈ ਂਸ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੈ ਗਰੀ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇ ਸਬੁੱਕ
ਪੇ ਜ ਨੂੰ ਦੇ ਖੋ , ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਬੁਕਿੰ ਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

https://www.facebook.com/dreamachieversband
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ਕਲਾਇੰ ਟ ਕੋ ਨਾ

ਕਲਾਇੰ ਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇ ਟੀ (CAC) ਅਲਟਾ ਕੈ ਲੀਫੋ ਰਨੀਆ ਰੀਜਨਲ ਸੈ ਂਟਰਾਂ (ACRC) ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋ ਜਨਾ ਨੂੰ
ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ , ਖਾਸ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਹਾਊਸਿੰ ਗ ਦੇ ਫੋ ਕਸ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ। CAC "ਮੇ ਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਜੀਵਨ"
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਛੋ ਟਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵੀਡੀਓ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰ ਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਜੋ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸੇ ਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰ ਟਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰ ਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਮ ਸਰੋ ਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ 1) ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 2) ਆਪਣੇ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧ
ਵਿੱ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਇੰ ਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। CAC ਦੀ ਮੀਟਿੰ ਗ 12 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋ ਈ ਸੀ।
ਉਹ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਐਕਸਪਲੋ ਰਡ-ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਦੇ ਸ਼ਕ, ਹੈ ਸਟਰ ਵੈ ਗਨਰ (Hester Wagner) ਤੋ ਂ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇ ਟਰਾਂ ਲਈ ACRC ਦੀ ਕੋ ਆਰਡੀਨੇ ਟਡ
ਫਿਊਚਰ ਪਲੈ ਨਿੰਗ ਟਰੇ ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
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/client-advisory-committee-cac.

ACRC ਸਟਾਫ਼ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ

ACRC ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਕੋ ਵਿਡ-19 ਰੈ ਪਿਡ ਟੈ ਸਟਾਂ ਅਤੇ PPE ਦੇ ਬੈ ਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇ ਖਭਾਲ ਘਰਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਨੋ ਟ ਕਰ ਲਵੋ !!!
ਸੈ ਂਟਾ ਡੇ ਅ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 9 ਦਸੰ ਬਰ
ਵੱ ਡਾ, ਬਿਹਤਰ, ਅਤੇ ਸਮਾਵੇ ਸ਼ੀ
ACRC ਸਟਾਫ਼ ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋ ਜਨਾ
ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ACRC ਦੇ ਸੋ ਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋ ਂ
ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ।
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ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ ਸਪੌ ਟਲਾਈਟ - ਘੰ ਟ�ੇ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ
2021 ਵਿੱ ਚ, ACRC ਨੇ ਡੇ ਜੇ ਨਾ ਵਾਟਕਿੰ ਸ (Dejena Watkins) ਅਤੇ Denzell Green
(ਡੇ ਨਜ਼ਲ ਗ੍ਰੀਨ) ਨੂੰ ਕਲਾਇੰ ਟਸ ਲਈ ਟੈ ਕਨਾਲੋ ਜੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ Hour Miracles ILS
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸੋ ਰਸ ਡਿਵੈ ਲਪਮੈ ਂਟ ਪਲਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰ ਡ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ । ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਮੌ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂ ਢੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਬੰ ਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾਉਣਗੇ । ਇੱ ਕ-ਨਾਲ-ਇੱ ਕ ਟੈ ਕਨੋ ਲੋਜੀ
ਸੰ ਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੇ ਂ ਦਰ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਤੋ ਂ ਕਲਾਸਾਂ/ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ
ਪੇ ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁ ਨਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਸੇ ਵਾ
ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਅਲ ਸਮਾਵੇ ਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੁਤੰ ਤਰਤਾ, ਸਵੈ -ਨਿਰਣੇ , ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਹੁ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ।

ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜੋ ੜੀਏ!
ਘੰ ਟ�ੇ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ (HOUR MIRACLES)
ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਸੇ ਵਾ

ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਟੈ ਕਨਾਲੋ ਜੀ/ਉਪਕਰਨ ਲੋ ਨ 'ਤੇ ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲੈ ਪਟਾਪ, ਟੈ ਬਲੇ ਟ, ਡਾਟਾ
ਸੌ ਫਟਵੇ ਅਰ ਅਤੇ ਸੇ ਵਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਵਰਤਣ
ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਤੱ ਤ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹੁ ੰ ਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਇੱ ਕ ਚਾਰ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋ ਨਰ ਟੈ ਕ ਪ੍ਰ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਡਾ "ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਕਨੀਨਕੀ ਦਲ" (Miracle Tech
Crew), ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ "ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱ ਬ" (Miracle Tech hub)।

ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਕਦਰਾਂ -ਕੀਮਤਾਂ
ਅਖੰ ਡਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਜ਼ਿੰ ਮੇ ਵਾਰੀ,
ਸਤਿਕਾਰ, ਵਿਭਿੰ ਨਤਾ, ਵਾਦਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ,
ਸਮਾਨਤਾ, ਸਿੱ ਖਿਆ, ਤੰ ਦਰੁ ਸਤੀ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਭਾਗੀਦਾਰ ਡੇ ਟਾ ਸੁਰੱ ਖਿਆ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰ ਗ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱ ਚ ਸਿੱ ਖਿਅਤ ਹੋ ਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋ ਤਾਂ ਵੱ ਲ ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ ਜਿੱ ਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ
ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈ ਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲ Hour Miracles ਤਕਨੀਕੀ ਹੱ ਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਕਈ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਵੀ ਪਹੁ ੰ ਚ ਹੋ ਵੇ ਗੀ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ੜਨਾ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਵੇ ਸ਼ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਹੁ ੰ ਚ ਵਿੱ ਚ Miracles Tech ਵਰਕਰ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਟਰਨੈ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰ ਮ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਈਮੇ ਲ/ਜ਼ੂਮ ਸੈ ਟੱ ਅੱ ਪ, ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱ ਖਿਆ, ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨੌ ਕਰੀ ਕੋ ਚ, ਵਲੰ ਟੀਅਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁ ਨਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਕੇ ਂ ਦਰਿਤ ਪਹੁ ੰ ਚ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ, Miracles Tech ਦੇ ਵਰਕਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋ ਗਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ
ਤਰੀਕੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹੁ ੰ ਚ ਯੋ ਜਨਾ (TAP) ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੀਰਜ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰ ਚਾਰ ਹੁ ਨਰ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ,
ਸੰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੁ ਨਰ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਪ੍ਰ ਤੀ ਜਾਗਰੂ ਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਂ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ
ਹਨ। (916) 671-6181 ਜਾਂ ਈਮੇ ਲ info@hourmiraclesils.com
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ਸਰੋ ਤ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਅੱ ਪਡੇ ਟ
ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱ ਚ ਸਰੋ ਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਨਵੇ ਂ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ
ਸਮਾਜਿਕ ਮਨੋ ਰੰ ਜਨ/ਸਪੋ ਰਟਸ ਕਲੱ ਬ
ਅਚੀਵ ਟਾਹੋ (Achieve Tahoe)

ਕੈ ਂਪ
UCP ਕੈ ਂ ਪ
TRS ਸੈ ਕ ਕਾਉਂਟੀ ਖੇ ਤਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ

ਵਿਅਕਤੀ ਕੇ ਂਦਰਿਤ ਯੋ ਜਨਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ
ਸਟਾਰਪੁਆਇੰ ਟ ਕੰ ਸਲਟਿੰ ਗ (PCP)

ਟਰਾਂ ਸਪੋ ਰਟ ਕੰ ਪਨੀ
ਵੀਜ਼ੀ ਗੈ ਰ-ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋ ਰਟੇ ਸ਼ਨ (Veasey Non-Emergency
Transportation)

ਸੰ ਗੀਤ ਥੈ ਰੇ ਪਿਸਟ
ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੂ ਗ੍ਰੌ ਆਨ (ਵਧਣ ਲਈ ਸੰ ਗੀਤ)

ਹੋ ਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਰਿਜਲਾਈਨ ਪੀਡਿਆਟ੍ਰਿ ਕ - ਔਬਰਨ (Ridgeline Pediatric - Auburn)

ਜਰਾਚਿਕਿਤਸਾ ਸਹੂ ਲਤ
ਦਿ ਕਾਟੇ ਜ (The Cottage)

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ
ਉਪੈ ਂਡ�ੋ ਕੇ ਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Upendo Care Services)
ਡੈ ਸਟਿੰ ਡ ਫਾਰ ਡਿਗਨਿਟੀ (Destined 4 Dignity)

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ
ਲੈ ਵਲ ਅੱ ਪ ਨਾਰਕਲ (Level Up Norcal)

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ - ਬੱ ਚੇ
ਪੈ ਨਿਅਲ ਕੇ ਅਰ (Peniel Care)

ਭਾਸ਼ਣ ਰੋ ਗ ਵਿਗਿਆਨ
ਸਪੀਚਜੀਕ ਇੰ ਕ (Speechgeek Inc)
ਪਾਥਵੇ ਅਸ ਸਪੀਚ, ਲੈ ਂ ਗਵੇ ਜ਼, ਅਤੇ ਕੋ ਗਨੈ ਟਿਵ ਥੈ ਰੇਪੀ
ਸਾਰਾਹ ਗ੍ਰੇ (Sarah Gray), SLP

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ - ਬਾਲਗ
ਸਨਰਾਈਜ਼ ਕੇ ਅਰਹੋ ਮ, ਇੰ ਕ. (Sonrise CareHome, Inc.)
ਏਮਰਲਡ ਹੋ ਮ (Emerald Home)

ਡੇ ਅ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰੁ ਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ
ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਲਿੰ ਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ
ਬਾਰੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ
ਸੋ ਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ACRC ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰੋ ਜ਼ਗਾਰ ਸੇ ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ
ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਲੋ ੜਾਂ, HCBS ਅੰ ਤਿਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਨ
ਦੀਆਂ ਸੇ ਵਾਵਾਂ (Tailored Day Services) ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇ ਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਦੀ ਮੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇ ਗਾ। ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਥ੍ਰਾਈਵ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (https://scdd.ca.gov/iddthrive) ਨੇ ACRC
ਪ੍ਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋ ਤ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ।

DISABILITY THRIVE INITIATIVE

Advancing Servies and Supports for the IDD Community

ਬੰ ਦ ਸੇ ਵਾ ਪ੍ਰ ਦਾਤਾ
ਭਾਸ਼ਣ ਰੋ ਗ ਵਿਗਿਆਨ
ਬ੍ਰਾਂਡੀ ਲਨਗ੍ਰੇ ਨ (Brandi Lungren) - ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਬੇ ਨਤੀ
ਆਕਿਊਪੇ ਸ਼ਨਲ ਥੈ ਰੇ ਪੀ (ਪੇ ਸ਼ਾਵਰ ਚਿਕਿਤਸਾ)
ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ਼ ਸੋ ਸਾਇਟੀ ਥੈ ਰੇਪੀ - ਪੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇ ਚੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ
ਐਂਡਰਸਨ ਅਡਲਟ ਰੈ ਜੀਡੈ ਂ ਸ਼�ਿਅਲ - ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਭਰੋ ਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਲਾਇਸੈ ਂਸ ਬੰ ਦ।
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ਨੰਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ACRC
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ACRC ਵਿੱ ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1000 ਕਲਾਇੰ ਟ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਹਨ?
15 ਸਤੰ ਬਰ, 2022 ਤੱ ਕ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇ ਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਹਨ:
ਅਰਲੀ ਸਟਾਰਟ - 2293
ਲੈ ਂ ਟਰਮੈ ਨ ਕਲਾਇੰ ਟ - 25,418
ਕੁੱਲ = 27,711

ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰੋ ਫਾਈਲ

ਮੇ ਰਾ ਨਾਮ ਜੇ ਮਲ ਸ਼ਾਂਟੇ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ (Jemel Shante Williams) ਹੈ ; ਮੈ ਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਂ ਇੱ ਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮੀਡੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇ ਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੇ ਰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰ ਗਾਂ
ਤੋ ਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਮੈ ਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਖੋ ਜ, ਦੋ ਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦੂਜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇ ਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ। ਮੈ ਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁ ਤ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ- ਮੈ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇ ਸਲੇ ਟ, ਹਾਰ, ਅਤੇ
ਕੰ ਨ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰ ਦ ਹੈ । ਮੈ ਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈ ਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਪੱ ਥਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਲਾਸ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਮਕਦਾਰ ਬਲਿੰ ਗ। ਮੈ ਂ
ਕੈ ਨਵਸ 'ਤੇ ਐਕਰੀਲਿਕ ਨਾਲ ਪੇ ਂ ਟਿੰ ਗ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਦ ਲੈ ਂ ਦਾ ਹਾਂ; ਮੈ ਨੂੰ ਲੈ ਂ ਡਸਕੇ ਪ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਥੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇ ਂ ਟਿੰ ਗਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰ ਦ ਹੈ । ਰੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਮੇ ਰਾ ਮਨਪਸੰ ਦ
ਹਿੱ ਸਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਕੈ ਨਵਸ 'ਤੇ ਰੌ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਖਣਾ। ਮੈ ਨੂੰ ਸੈ ਰਾਮਿਕਸ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗੰ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਿੱ ਟੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਯੋ ਗ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱ ਚ ਢਾਲਣਾ ਪਸੰ ਦ ਹੈ । ਮੇ ਰੇ ਕੁਝ
ਮਨਪਸੰ ਦ ਸੇ ਰਾਮਿਕ ਟੁ ਕੜੇ ਮੇ ਰੇ ਸਮੁੰਦਰ-ਥੀਮ ਵਾਲੇ , ਇੱ ਕ ਪੰ ਪ ਦੁਆਰਾ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਝਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੰ ਗੀਨ ਤਿਤਲੀਆਂ , ਡਰੈ ਗਨਫਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਫੁ ੱ ਲਾਂ ਵਿੱ ਚ ਢੱ ਕੇ
ਹੋ ਏ ਮੇ ਰੇ ਪੰ ਛੀਆਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਕਲਾ ਕ੍ਰਿ ਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇ ਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਗਟਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜੇ ਕਰ ਮੈ ਂ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈ ਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ,
ਹਲਕੀਆਂ ਟੋ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਮੈ ਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈ ਂ ਨਿਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ ਹੀਆਂ ਟੋ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈ ਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋ ਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ; ਮੈ ਂ ਹਰ ਕਲਾ ਦੇ ਟੁ ਕੜੇ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਦਾ ਇੱ ਕ ਟੁ ਕੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦਾ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰ ਮ ਕਿਵੇ ਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਲੋ ਕ ਯਕੀਨਨ ਮੈ ਨੂੰ jemelwilliams84@gmail.com 'ਤੇ ਈਮੇ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਊਥਸਾਈਡ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਵਰਕ ਔਫ਼
ਆਰਟ ਗੈ ਲਰੀ ਡਾਇਰੈ ਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇ ਰੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁ ੰ ਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। - https://www.woastudios.com/southsac
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