ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਓਨਟਾਰੀਓ
(Easter Seals Ontario)
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਪਹੁੰ ਚਣਯੋਗ ਕਪ

ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਬਾਬਤ
ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਤ ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਸਰੀਰਕ ਅਪੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਆਪਣੇ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪਰ੍ਸਤਾਂ ਦੇ
ਿਦਆਲੂਪਣ Õਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਓਨਟਾਰੀਓ 6 Ð 26 ਸਾਲਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ
ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਹੁੰ ਚਣਯੋਗ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਕਪਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਪ
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕਪ ਲਾਉਣ ਵਾਿਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਕਪ
ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ।
ਲੰਡਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਕਪ ਵੁੱਡਈਡਨ ਅਤੇ ਪਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਪ ਮੈਰੀਵੁੱਡ, ਸਰੀਰਕ ਅਪੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ

ਯੋਗਤਾ

ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ Õਤੇ ਿਸਖਲਾਈ

ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ Õਤੇ 19

ਨਵੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਜਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ੍ਾਪਤ ਅਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਗਵਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਕਪ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਨਵ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ,

ਸਾਲਾਂ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰ ਗਤਾ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਚੱਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ
ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ Õਤੇ ਅਸਰ ਪਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਚੱਲਣ ਿਫਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ Õਤੇ ਿਕਸੇ

ਕਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਤੈਰਾਕੀ, ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਸ਼ਲਪ ਕਲਾਵਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ,
ਤੀਰ-ਅੰ ਦਾਜ਼ੀ, ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ, ਸਲੈ ੱਜ ਹਾਕੀ, ਕਪਫਾਇਰਜ਼, ਬਾਦਬਾਨੀ ਿਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸੈਰ, ਆਊਟ ਟਿਰੱਿਪੰ ਗ

ਚੱਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਡੀਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ।

ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ (high ropes) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ

ਕਪ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

www.easterseals.org/services/client-registration.

ਹੌਲੀ ਯੰ ਗ 1.800.668.6252 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 325 ਜਾਂ ਿਫਰ ਦੇਖੋwww.eastersealscamps.org।

ਰੀਕਰ੍ੀਏਸ਼ਨਲ ਚੋਆਇਸਜ਼ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ
ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਦਾ ਰੀਕਰ੍ੀਏਸ਼ਨਲ ਚੋਆਇਸਜ਼ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (Recreational Choices Funding
Program) ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਛੱਡਕੇ ਦੂਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ
ਿਵੱਚ ਕਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰ ਜਨ ਵਾਲੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਸਦੀਕ ਫਾਰਮ (Attendance
Verification Form) ਸਪਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਚੱਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਿਜਵ ਿਕ ਵਾਕਰ ਅਤੇ
ਵੀਲਚੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਹੁੰ ਚਣਯੋਗਤਾ ਸਹਾਇਕ-ਸਾਧਨਾਂ, ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਟੋਆਇਲਟ
ਸਹਾਇਕ-ਸਾਧਨਾਂ, ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਕ-ਸਾਧਨਾਂ, ਅਤੇ ਆਰਥੋਿਟਕਸ ਵਾਸਤੇ
ਸਰੀਰਕ ਅਪੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਵਾਸਤੇ ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।

ਇਨਕੰ ਟੀਨੈੱਸ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ਗ
ੋ ਰਾਮ
ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕੰ ਟੀਨੈੱਸ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਗਰਾਂਟ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (Incontinence Supplies Grant Program) ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ
ਹੋਰਨਾਂ ਈਸਟਰ ਸੀਲਜ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਅਿਜਹੀਆਂ ਿਚਰਕਾਲੀਨ ਅਪੰ ਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਿਜੰ ਨਾਂ ਦਾ ਿਸੱਟਾ ਨਾ-ਮੋੜਨਯੋਗ ਅਸੰ ਜਮ (ਟੱਟੀ ਿਪਸ਼ਾਬ Õਤੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਨਾ ਰਿਹਣਾ) ਜਾਂ ਰੋਕ ਕੇ
ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜੰ ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰ ਜਮ ਸਬੰ ਧੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕੰ ਟੀਨੈਂਸ
ਗਰਾਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ Õਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੂਲੀਆਨਾ ਫੇਨ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹ ਏਥੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ: jphen@easterseals.org ਜਾਂ ਿਫਰ ਕਾਲ ਕਰੋ: 416.421.8377 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 314 ਜਾਂ 1.800.668.6252 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 314.

