ਪਰ੍ਵਾਨਗੀਆਂ
ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ ਇਸ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ
ਹੈ। ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੂੰ ਵੱਧਾਉਣਾ
ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਯੋਗੀ
ਲੱਗੇਗੀ।

ਿਵਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ
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ਭੂਿਮਕਾ
ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਅਲੱਪ ਸੰ ਿਖਅਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਵਾਲੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਿਵਸ਼ਰਾਮ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰੋਧਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਵਾਜ਼ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਬਰ੍ੈਡਫਾੱਰਡ ਿਵੱਚ
ਦਿਖੱਣ ਏਿਸ਼ਆਈ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਤ
ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਦੀ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ
ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਿਵੱਚ ਦਿਖੱਣ ਏਿਸ਼ਆਈ ਿਪਛੋਕੜ
ਤ ਕੁਲ 2 ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਅਤੇ 17 ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਹ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ ਿਮਲੇ ।
ਸੱਤ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਹ-ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਿਸੱਖਲਾਈ ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਜਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਅਨੰਦ ਿਲਆ, ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਵਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ
ਐਕਸੇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਵ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਲੱਤੇ। ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਿਵਧਾ
ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸੱਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੌ ੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਇਸ ਅਨੁਸੰਧਾਨ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਾਂਗੇ। ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਿਚਆਂ ਵੱਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰ ਦ
ਹਨ - ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੈ।
ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ ਮੈਨਕੈਪ ਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾੱਟਰੀ ਵਲ ਫੰ ਡ ਿਦੱਤੇ
ਗਏ।
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ਮੁੱਖ ਖੋਜਾਂ
ਆਵਾਜ਼ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਕਈ ਰੋਧਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜੋ ਜਾਂ ਤੇ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਤੱਕ ਐਕਸੇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਮੁੱਖ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਐਕਸੇਸ ਨੂੰ ਵੱਧਾਉਣ
ਅਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਰੋਧਕ
• ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਿਵਚਾਰ ਪਰ੍ਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ
ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣੀ
ਿਕਸੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।
• ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਪਰੀਵਹਨ ਦੀ ਕਮੀ
ਅਤੇ ਬਸ ਸਟਾੱਪ ਤ ਦੂਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਤ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਮੌਕੇ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ
ਤ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ।
• ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰੋਧਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਯੋਗ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ
ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਿਮੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ।
• ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਪਰ੍ਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੀ ਆਮ ਕਮੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਹਈਆ
ਕਰਾਈ ਗਈ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ
ਜਾਣਕਾਰ ਨਹ ਸੀ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ
ਉੱਥੇ 16 ਵਰੇ ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਲਈ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ।
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• ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਵਲ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾ ਸੀ।
• ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਪਰ੍ਬੰਧ ਦੀ
ਕਮੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਲਈ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਚੱਤ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਦੀ
ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਿਚੰ ਤਾ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ।
• ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ
ਅਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮ ਅਤੇ
ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਤ ਸੀ।
• ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਦਿਖੱਣ
ਏਿਸ਼ਆਈ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਉਚੱਤ
ਹਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਨਹ
ਕਰਦੀਆਂ।

ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਮੌਿਕਆਂ ਤੱਕ ਐਕਸੇਸ ਨੂੰ
ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ
• ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਪਰੀਵਹਨ, ਦਵਾਈ
ਲੈ ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ, ਿਲੱਖਣ, ਰੂਪਏ ਵਰਤਣ,
ਸਹੀ ਸਮ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ
ਕਰਨ ਿਕ ਿਕੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਿਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਕੁਝ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਖਿਹੜੇ
ਿਮਸਾਲ ਵਜ ਤੈਰਾਕੀ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਜਨਾਨੀਆਂ
ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਲੋ ੜ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ।
• ਕੁਝ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ
ਸਮ ਸਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ।

• ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਪਰ੍ਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ
ਵਲ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋਰ
ਪਾਇਆ ਿਕ ਉੱਥੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਸਮਝ ਲਈ
ਲੋ ੜ ਸੀ।
• ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤ ਲਈ
ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਯੋਗੀ
ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
• ਮਾਪੇ 'ਿਮਸ਼ਰਤ ਿਲੰਗ' ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਿਜਵ ਕੀ ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾੱਲ ਦੀ ਵਰਤ ਬਾਰੇ
ਿਚੰ ਤਤ ਸੀ ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਿਲੰਗ' ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਦੇ 'ਵੱਧ ਪਰ੍ਬੰਧ' ਲਈ ਇੱਛੇਤ ਸਨ।

ਆਵਾਜ਼ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ

|

ਆਵਾਜ਼ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ

7

|

7

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਸਲਾਹ

• ਦਿਖਣ ਏਿਸ਼ਆਈ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਿਜਵ
ਿਕ ਦੂਜੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ
ਿਵਆਪੱਕ ਿਵਿਵਧਤਾ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ
ਸੀ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਤੈਰਾਕੀ, ਿਕਰ੍ਕੇਟ, ਫੁੱਟਬਾੱਲ,
ਟੈਿਨਸ, ਸਨੂਕਰ, ਬੋਿਲੰਗ, ਬਾੱਕਿਸੰ ਗ, ਿਸਨੇਮਾ
ਜਾਣਾ, ਨੱਚਣਾ, ਏਿਸ਼ਆਈ ਸੰ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ,
ਿਮੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਿਫਲਮਾਂ ਵੇਖਣਾ,
ਸੇਿਲੰਗ, ਖਾਣਪੀਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਆਈਸਸਕੇਿਟੰ ਗ, ਮਿਹੰ ਦੀ ਨਾਲ ਟੈਟੂਇੰਗ, ਸੁੰ ਦਰਤਾ
ਥੈਰੇਪੀ, ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਕਰ੍ਾਫਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਹ-ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ
ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦਾ ਅਨੰਦ
ਿਲੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਿਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਸਟੇਜਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ
ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਸੁਣਨ ਿਵੱਚ
ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ।
• ਦਿਖਣ ਏਿਸ਼ਆਈ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ
ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਵਲ
ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
• ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹਯੋਗ ਸਮੂਹ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੀ।
• ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਿਮੱਲਣ ਦੇ
ਲਾਿਹਆਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿਖੱਣ
ਏਿਸ਼ਆਈ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਪੇ ਸਹਯੋਗ
ਸਮੂਹਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ।
• ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ
ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।
• ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਇੱਕ
ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
(ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬੱਧ
ਹੈ)।
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ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਿਸ਼ਕਾਅਤ ਕੀਤੀ ਿਕ ਉੱਥੇ 16 ਵਰੇ ਤ
ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਰ੍ਬੰਧ ਦੀ ਕਮੀ
ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੁਝ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ
ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਤੇਜਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਸੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਿਕ ਉੱਥੇ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ
ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕਲੱਬ ਸਨ।

“ 16 ਵਰੇ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਕੋਲ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ
ਪਰ 16 ਵਰੇ ਤ ਵੱਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ
ਉਪਲਬੱਧ ਨਹ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ
ਿਵੱਚ ਪਹੁੰ ਚਦੇ ਹਨ, ਲੋ ੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 16
ਵਰ ਤ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਤੱਕ ਐਕਸੇਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ 16 ਵਰੇ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਇਹ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਿਪਤਾ
“ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਬੱਿਚਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਲੱਬ ਹਨ
ਪਰ ਖਾਸ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਕੋਲ ਨਹ
ਹਨ।” ਇੱਕ ਿਪਤਾ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਪਰ੍ਬੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ
ਆਮ ਕਮੀ ਦੀ ਵੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ ਸੀ।
“ ਮਨੂੰ ਉਪਲਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਹ ਹੈ। ਮ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਐਕਸੇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਮਾਂ
“ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਨੂੰ ਨਹ
ਪਤਾ ਿਕ ਕੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।” ਇੱਕ ਿਪਤਾ
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ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵਲ ਪਰ੍ਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਉੱਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ
ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ
ਲਈ ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਪੇਜ 17 ਉੱਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਬਰ੍ੈਡਫਾੱਰਡ ਿਵੱਚ
ਮੌਜ਼ਦ
ੂ ਾ ਸਮ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਜੋ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਿਵੱਚਲੀ ਕੁਝ ਮੁੱਖ
ਲੋ ੜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਯੋਗ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ
ਹੈ।

ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਇੱਥੇ ਕਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਤ ਸੇਵਾ ਕਿਮਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ
ਅੱਗੇ ਿਲਆਂਦੇ ਹਾਂ।

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਖੇਤਰੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

• ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਤਆਰ ਪਰ੍ਤੀਿਨੱਧਾਂ
ਦੀ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਟੋਕਿਨਸਿਟਕ ਪਰ੍ਤੀਿਨੱਧ ਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀਏ
ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਿਵਆਪੱਕ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਤਾ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

• ਸਥਾਈ ਨੇਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ
ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ
ਸੁਿਵਧਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ
ਸਮੁਦਾਅਕ ਅਧਾਰਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ
ਿਵੱਚ ਲੱਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਪਿਰਵਹਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਾ ਅਤੇ ਐਕਸੇਸ
ਨੂੰ ਵੱਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਸਾਥੀ ਸਹਯੋਗ ਸਮੂਹ ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
ਵਾਲੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਮੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਹਯੋਗ ਨੇਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦਆਂਗੇ।
ਇਹ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਰ
ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸੰ ਗਠਤ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਹਈਆ
ਕਰਾਵੇਗਾ।
• ਦਿਖੱਣ ਏਿਸ਼ਆਈ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤ ਉੱਚ
ਸਹਯੋਗ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ
ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਵਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ
ਮੌਕੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਸਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਸੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਕਦਰਤ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਖ
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਐਕਸੇਸ ਹੋਣਾ ਵੀ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਜਿਟਲ
ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚ
ਿਸਰਫ ਬੇਜੋੜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮਾਜਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

• ਦਿਖੱਣ ਏਿਸ਼ਆਈ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ
ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨਾਲ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਇਸ ਸਮੁਦਾਏ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 'ਪਹੁੰ ਚਣ
ਿਵੱਚ ਔਖੇ ਸਮੂਹਾਂ' ਮੰ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ
ਤੱਕ ਿਸਰਫ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ
ਨਾਲ ਸਿਕਰ੍ਏ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਧਕਾਂ
ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਲਪ
ਸੰ ਿਖਅਕ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਿਮਥਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ
ਸਾਿਬਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
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ਸਲਾਹ
• ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ
ਦੁਭਾਿਸ਼ਏ ਵਰਤਣਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ
ਿਵੱਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿਰਵਾਰਕ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਆਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਿਮਲਅ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਚੰ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਰਾਏ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਤੱਖ ਰੂਪ
ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ
ਆਤਮਿਵਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਕ
ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਪਰਿਵਜ਼ਨ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
• ਸੰ ਸਿਕਰ੍ਤਕ ਵੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਦਿਖੱਣ
ਏਿਸ਼ਆਈ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਸੰ ਸਿਕਰ੍ਤਕ
ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵੱਧਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ
ਕਿਮਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਯੋਗ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰ ਸਿਕਰ੍ਤਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਬਾਰੇ ਿਸੱਖਲਾਈ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਿਸੱਖਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ
ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵੱਧਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋ ਕ
ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਿਕਰ੍ਤਕ ਸਮੂਹਾਂ ਿਵੱਚਕਾਰ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤ ਵੱਖ ਿਕਵ ਹਨ। ਸੰ ਸਿਕਰ੍ਤਕ
ਿਮਥਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਅਤੇ
ਸਮਝ ਅਤੇ ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਵਰਤਾਉਂ ਦੇ
ਨਕਾਰਾਤਮੱਕ ਆਕਾਰ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ
ਨੂੰ ਵੱਧਾਵਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਪਿਰਵਾਹਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਯੋਗ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ।
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• ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ
ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਦਿਖੱਣ ਏਿਸ਼ਆਈ
ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਿਵੱਚ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੱਣ ਏਿਸ਼ਆਈ
ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨਾਲ ਲਚੀਲਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮੱਕ
ਸੰ ਚਾਰ ਨੇਟਵਰੱਕ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਕੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ
ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਵਚਨ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
• ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਿਖੱਣ
ਏਿਸ਼ਆਈ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰ ਬੰ ਧਾਂ ਅਤੇ
ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ
ਪਰ੍ਗਤੀ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਦਦ
ਕਰਾਂਗੀਆਂ, ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਜੱਤਣ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
• ਮਾਿਪਆਂ ਵਲ ਦਿਖੱਣ ਏਿਸ਼ਆਈ ਪਿਰਵਾਰਕ
ਸਹਯੋਗ ਸਮੂਹ/ਨੇਟਵਰੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ
ਲੋ ਕਾਂ ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਵਆਪੱਕ ਸੰ ਪਰਕਾਂ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
• ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਿਵੱਚਲੀ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ
ਵੱਧ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ
ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥਾ ਿਸੱਖਲਾਈ
ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੰ ਭੀਰ ਅਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਲਈ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਐਕਸੇਸ ਯੋਗ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਿਵੱਚਲੀ ਿਸੱਖਲਾਈ
ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ
• ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾੱਰਮੇਟ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਿਚਤ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀਿਡਓ, ਡੀਵੀਡੀ ਅਤੇ ਐਕਸੇਸ
ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ
ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਰਫ ਇਸ਼ਤੇਹਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁਹਈਆ
ਨਹ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਿਕਉਂਿਕ ਬਰ੍ੈਡਫਾੱਰਡ
ਿਵੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਏਿਸ਼ਆਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਦਾ ਿਲੱਿਖਤ ਫਾੱਰਮੇਟ ਨਹ ਹੈ (ਿਮਸਾਲ ਵਜ
ਮੀਰਪੁਰੀ (ਪੰ ਜਾਬੀ) ਅਤੇ ਸਏਲੇ ਹਤੀ
(ਬੰ ਗਾਲੀ)। ਏਿਸ਼ਆਈ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ
ਮੰ ਦਰਾਂ, ਮਸਿਜ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਿਰਆਂ ਿਜਹੀ
ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨੱਕ ਥਾਂਵਾਂ ਰਾਹ ਮੁਹਈਆ
ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰ ਚੇਗੀ।
• ਸੇਵਾ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਚੱਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖੱਣ ਏਿਸ਼ਆਈ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਤ
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਦੁਭਾਿਸ਼ਏ ਦੀ ਵਰਤ, ਬਹੁ ਸੰ ਸਿਕਰ੍ਤਕ ਸਮਾਜ
ਿਵੱਚ ਸੰ ਚਾਲਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਨਕ ਅਿਭਆਸ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਬਰ੍ੈਡਫਾੱਰਡ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ
ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ
ਬਰ੍ੈਡਫਾੱਰਡ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਖੇਡ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ

ਦਾ ਇੰ ਕਲੁਜ਼ਨ ਪਰ੍ਜ
ੋ ਕ
ੈ ਟ

ਟੇਿਲ: 01274437709 (ਰਾੱਬ ਕੂਪਰ ਲਈ ਪੁੱਛੋ)

ਇਹ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ
ਜਿਟਲ ਸੇਹਤ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਾਉਂਦਾ ਹੈ
(ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਰ੍ੈਡਫਾੱਰਡ ਿਡਸੈਿਬਿਲਟੀ ਖੇਡ ਅਤੇ
ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਯੋਜਨ ਿਵੱਚ)।
ਉਮਰ: 8-19
ਟੇਿਲ: 01274734018

ਉਹ ਕਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:
• ਮਨਡੇ ਲੀਜ਼ਰ ਕਲੱਬ
ਿਰਚਰਡ ਡਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ
ਉਮਰ: 16 +
• ਵੇਡਨਸਡੇ ਲੀਜ਼ਰ ਕਲੱਬ
ਕੀਲੀ ਲੀਜ਼ਰ ਕਲੱਬ, ਕੀਲੀ ਿਵੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ
ਉਮਰ: 15+
• ਆੱਲ ਸਟਾਰਸ ਕਲੱਬ
ਿਵਨਫੀਲਡ ਕਿਮਉਿਨਟੀ ਸਟਰ ਿਵੱਚ ਸੋਮਵਾਰ
ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ
• ਟੇਨ-ਿਪਨ ਬੋਿਲੰਗ
ਕੀਲੀ ਏਐਮਐਫ ਿਵੱਚ ਮੰ ਗਲਵਾਰ (ਹਰ ਦੂਜੇ
ਹਫਤੇ)
• ਗੋਲਫ
ਸ਼ੇ ਗਰ੍ਜ਼ ਗੋਲਫ ਸਟਰ ਿਵੱਟ ਮੰ ਗਲਵਾਰ (ਹਰ ਦੂਜੇ
ਹਫਤੇ)
• ਤੈਰਾਕੀ
ਿਸ਼ਪਲੀ ਸਿਵਿਮੰ ਗ ਪੂਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ
• ਟੇਨ-ਿਪਨ ਬੋਿਲੰਗ ਲੀਗ
ਕੀਲੀ ਏਐਮਐਫ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਨੱਚਰਵਾਰ (ਹਰ ਦੂਜੇ
ਹਫਤੇ)
• ਪਾੱਵਰ-ਿਲਫਿਟੰ ਗ
ਆਰਮਲੀ, ਲੀਡਸ ਿਵੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ
• ਬਰ੍ੈਫਾੱਰਡ ਿਡਸੈਿਬਿਲਟੀ ਫੁੱਟਬਾੱਲ ਕਲੱਬ
ਨੈਬ ਵੁਡ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟਰ ਿਵੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ
(ਐਥਲੇ ਿਟਕਸ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ)
• ਅਸਮਰਥੱਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ
ਿਰਚਰਡ ਡਨ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟਰ ਿਵੱਚ ਮੰ ਗਲਵਾਰ
ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ

ਬਰ੍ੈਡਫਾੱਰਡ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਸੇਵਾ
ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੇ ਬਰ੍ੈਡਫਾੱਰਡ ਿਵੱਚਲੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਿਵੱਚ ਕਈ
ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਸਮੂਹ ਚੱਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਮਰ: 13-19
ਟੇਿਲ: 01274432431
ਬਰ੍ੈਡਫਾੱਰਡ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਕਦਰ
ਇਹ ਕਦਰ ਕਈ ਸੇਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮੂਹ ਚੱਲਾਉਂਦਾ ਹੈ:
• ਸਮਾਨਤਾ ਪਰ੍ੋਜਕ
ੈ ਟ (ਅਸਮਰੱਥਤਾ)
ਟੇਿਲ: 01274481183
• ਦਿਖੱਣ ਏਿਸ਼ਆਈ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਜਨਾਨੀਆਂ
ਟੇਿਲ: 01274431715
• ਵੇਡਨਸਡੇ ਲੀਜ਼ਰ ਕਲੱਬ
ਟੇਿਲ: 01274431715
• ਯੂਥ ਪੀਪਲ ਟੂ
ਟੇਿਲ: 01274420464
• ਬਰ੍ੈਡਫਾੱਰਡ - ਕੀਲੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਸੰ ਸਦ
ਟੇਿਲ: 01274431849 (ਨਿਰੰ ਦਰ ਜਾਂ ਜੈਨੀ ਲਈ ਪੁੱਛੋ)
ਪਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਖੇਡ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਐਕਸੇਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਸਮਰੱਥਤ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਯੋਗ ਕਰਨ
ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰੇ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੇਵਾ।
ਟੇਿਲ: 01274431571
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ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰੇ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਿਜਲੇ
ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਜ ਉੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਟੇਿਲ: 01274437503

ਟੇਿਲ: 01274744151

ਅਸਮਰਥੱਤ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ

ਯਾਤਰਾ ਿਸੱਖਲਾਈ ਯੁਿਨਟ (ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ
ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ)

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰੇ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਕੇਅਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਅਸਮਰੱਥਤਾ
ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਿਤਮਾਹੀ ਿਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ
ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮਾਚਾਰ, ਈਵਟ,
ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੇਿਲ: 01274431776

ਬਰ੍ੈਡਫਾੱਰਡ ਅਤੇ ਿਜਲਾ ਆੱਿਟਸਿਟਕ ਸਹਯੋਗ ਸਮੂਹ
ਟੇਿਲ: 01274721932

ਟੇਿਲ: 01274436199

ਡਾਊਨ ਿਸੰ ਡਰ੍ਮ
ੋ ਸਹਯੋਗ ਸਮੂਹ
ਟੇਿਲ: 01274496573

ਕੀਲੀ ਿਵਸ਼ਰਾਮ ਲਾਇਬਰ੍ਰ
ੇ ੀ

ਸਨੂਪ

ਟੇਿਲ: 01535602204

ਟੇਿਲ: 01274621066

ਂ ਦਾ ਗੈਪ
ਮਾਈਡ

ਕਾੱਨਟੈਕਟ

ਿਸੱਖਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਥਏਟਰ ਆਉਟਰੀਚ ਸਮੂਹ।
ਟੇਿਲ: 01274729575

ਅਸਮਰੱਥ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਸਹਯੋਗ।

ਆਉਟ ਦੇਅਰ ਕਲੱਬ
ਕੀਲੀ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਸਕਾਂ
ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹ।
ਟੇਿਲ: 01535770118

ਦੂਜੇ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਸੰ ਗਠਨ
ਮੈਨਕੈਪ

ਟੇਿਲ: 08088081111
ਮੈਨਕੈਪ ਸਥਾਨੱਕ ਸਮੂਹ - ਿਬੰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਪਲੀ

ਟੇਿਲ: 012744 94121

ਸਮੁਦਾਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਤੇ ਬਰ੍ਾਡਫੋਰਡ ਅਲਾਇੰ ਸ
ਟੇਿਲ: 01274482590
ਅਸਮਰੱਥ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਫੋਰਮ
ਟੇਿਲ: 01274482590
ਬਰ੍ਾਡਨੇਟ

ਟੇਿਲ: 01274224444
ਬਰ੍ੈਡਫਾੱਰਡ ਿਵੱਚ ਏਿਸ਼ਆਈ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜਾਗਰੁਕਤਾ
ਕਾਰਵਾਈ

ਟੇਿਲ: 01274493320

ਟੇਿਲ: 01274224223

ਬਾਰਨਰਡੋਸ ਕਵੀਨਸ ਰੋੜ ਪਰ੍ਜ
ੋ ਕ
ੈ ਟ (ਚਾੱਯਿਸਸ)

ਹੋਰ ਸਮੂਹ/ਸੇਵਾਵਾਂ

ਬਰ੍ੈਡਫਾੱਰਡ
ਟੇਿਲ: 01274493320

ਐਕਸ਼ਨੇਯਰਸ

ਸਪੋਰਿਟੰ ਗ ਵਾਯਿਸਸ, ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆੱਫ
ਿਡਸੈਿਬਿਲਟੀ ਸਪੋਰਟਸ
ਖੇਡ ਕਮੇਟੀ ਿਸੱਖਲਾਈ ਚੱਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟੇਿਲ: 01924279305 (ਟੋਨੀ ਲਈ ਪੁੱਛੋ)
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ਅੰ ਨੇ ਅਤੇ ਆਂਸ਼ਕ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ
ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ।
ਟੇਿਲ: 01642233439 ਜਾਂ ਈਮੇਲ
lesley.inganni@actionforblindpeople.org.uk

VI ਸਹਯੋਗ ਸਮੂਹ

ਿਸਗਨੇਟ ਸਮੂਹ

ਖਰਾਬ ਿਦਰ੍ਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਏਿਸ਼ਆਈ ਮਾਂਵਾਂ ਅਤੇ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਸਹਯੋਗ ਸਮੂਹ।
ਟੇਿਲਫੋਨ: 07717002369

ਆੱਿਟਸਿਟਕ ਸਪੈਕਟਰ੍ਮ ਅਿਨਯਿਮਤਤਾ ਿਨਦਾਨ ਵਾਲੇ 7-1
ਵਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਿਸੱਖਲਾਈ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ।
ਟੇਿਲ: 01274481183

ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆਤਮੱਕ
ਲੋ ੜਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖ ਸਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਸਹਯੋਗ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਟੇਿਲ: 0127481183
ਪਿਰਵਾਰਕ ਤੈਰਾਕੀ ਸੈਸ਼ਨ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ ਤ ਰਾਤ 8.30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਅਸਮਰੱਥ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਬੋਿਲੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ।
ਡਾਉਨ ਿਸੰ ਡਰ੍ਮ
ੋ ਸਪੋਰਟ ਗੇਮ
ਡਾਉਨ'ਸ ਿਸੰ ਡਰ੍ੋਮ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਵਲ ਅਤੇ ਲਈ ਚੱਲਾਈ ਗਈ ਚੈਿਰਟੀ।
ਟੇਿਲ: 01274496573
ਈਮੇਲ: office@downsyndromebradford.co.uk
ਵੈਬ: www.downsupportbradford.ik.com
ਕਰ੍ਕ ਇਟ ਅੱਪ - ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਮੌਕੇ
ਇੱਕ ਨਵ ਸਵੈਛੱਕ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਸਾਇਕਿਲੰਗ
ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੈਬ: www.crank-it-up.org.uk
ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਉਪਕਰਣ ਬਰ੍ੈਡਫਾੱਰਡ
ਅਸਮਰੱਥ ਉਪਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਦਰ
ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੌਕਾ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟੇਿਲ: 01274589162
ਵੈਬ: www.disabilityadvice.org.uk
ਿਸਬਸ
ਿਸਬਸ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾ ਲਈ ਯੂਕੇ ਚੈਿਰਟੀ ਹੈ।
ਟੇਿਲ: 01535645453
ਵੈਬ: www.sibs.org.uk

ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
ਸਾਰੇ ਅਸਮਰੱਥ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ
ਅਤੇ ਸਹਯੋਗ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟੇਿਲ: 01274668922
ਬਰ੍ੌਡਫਾੱਰਡ ਟਾੱਅ ਲਾਇਬਰ੍ਰ
ੇ ੀ
ਅਸਮਰੱਥ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਿਖਡੌਣੇ ਅਤੇ ਗੇਮਾਂ
ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਟੇਿਲ: 01274365463
ਐਲਐਸ29 ਸਮੂਹ
ਐਲਐਸ29 ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ
ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਯੋਗ
ਸਮੂਹ।
ਈਮੇਲ: LS29groups@yahoo.co.uk
ਜਾਂ ਕਾੱਲ ਕਰੋcall:
• ਕੈਰਨ ਨੂੰ 01943609861 ਤੇ (ਪਰ੍ੀ-ਸਕੂਲ ਅਤੇ
ਪਰ੍ਾਈਮਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ)
• ਜੂਲੀ ਨੂੰ 01943602479 ਤੇ (ਨੌਜ਼ਵਾਨ)
• ਮਾਰਗਰੇਟ ਨੂੰ 01943607253 ਤੇ
ਅਵੇਅਰ
ਉਹਨਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਆੱਿਟਸਿਟਕ ਸਪੈਕਟਰ੍ਮ
ਅਿਨਯਿਮਤਤਾ (ਏਐਸਡੀ) ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਲਈ
ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਸਹਯੋਗ ਸਮੂਹ।
ਟੇਿਲ: 07764432933
ਂ ਹਰਡ ਸਮੂਹ
ਬਾਰਨਾਰਦੋਸ ਸੀਨ ਐਡ
ਇਹ ਸਮੂਹ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਜਿਟਲ ਸੇਹਤ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ 1 ਤ
ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ ਪਰ੍ਗਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਮ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟੇਿਲ: 01274531466
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