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ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਗਿਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੈਿਿੰਗ ਿਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਿਨਜੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਕਲਾਇੰਿ ਦੀਆ ਂਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਨੰੂ ਿਿਆਨ ਿਵੱਚ 
ਰੱਖਕ ੇਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿ੍ਰਾਂਸਪੋਰਿੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ  
ਦ ੇਘਰ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ  
'ਤ ੇਉਸੀ ਉਮਰ ਦ ੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ  ਅਨੁਭਵ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮੌਕੇ ਿਮਲਦੇ ਹਨ।  
ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ, ਜ ੋਿਕ ਿਬਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸਿਾਫ਼  
ਹ,ੈ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਉਸਾਰਣ  
ਿਵੱਚ ਕਲਾਇੰਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
ਕੌਣ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ?
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰਿਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹ,ੈ ਿਜਹਨਾਂ  
ਨੇ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆ ਂਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਹ ੈਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ  
ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 62 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਿ ਉਮਰ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਿ  
ਹ,ੈ ਿਜਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆ ਂਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਿਲਆ। ਇਹ 
ਸੇਵਾ ਬੇਿਸਕ ਪਲੱਸ (Basic Plus) ਅਤੇ ਕੋਰ ਵੇਵਰਸ (Core waivers) ਵਾਲ਼ੇ 
ਕਲਾਇਿਾਂ; ਰੋਡਸ ਿ ੂਕਿਮਉਿਨਿੀ ਿਲਿਵੰਗ (Roads to Community Living) 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਕਲਾਇੰਿਾਂ, ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨਰਿਸੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 
ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ੇਵਾਲ਼ੇ ਕਲਾਇੰਿਾਂ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਿੀ ਸੈਂਿਰਾਂ (Residential Habilitation Centers) ਵਾਲ਼ੇ ਕਲਾਇਿਾਂ 
ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆ ਂਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ 
ਿਲਆ ਅਤੇ ਿਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ,ੇ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਹੀਂ ਨੇਮ ਿਵੱਚ  
ਛੋਿ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। WAC 388-845-0603 ਭਾਈਚਾਰੇ  
ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਣ ਹੱਕਦਾਰ ਹ?ੈ

ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
ਅਤ ੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਹਾਂ, ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆ ਂਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਇੰਿ  
1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈਆ ਂਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ  ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਿਨ ਸਿੇਿ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਿਵਭਾਗ  
(Washington State Department of Social and Health Services)

ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਵੱਚ ਮੈਨੰੂ ਵਕੰਨੇ 
ਘੰਵਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ?
ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀ ਸੇਵਾ  
ਦ ੇਸਿਮਆਂ (ਘੰਿਿਆਂ) ਨੰੂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਿੀ ਅਸਮਰੱਥਾ 
ਬਾਰ ੇਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (DDA) ਤੋਂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵਲੋਂ  ਭਰ ੇਗਏ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਸਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰੇਂਜ 
ਿਤੰਨ ਤੋਂ 20 ਘੰਿਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। WAC 388-828-9310 DDA ਭਾਈਚਾਰੇ  
ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ,  
ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਕਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ?

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਿਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਕ ੇਬਣਾਈ 
ਜਾਂਦੀ ਿਵਓਂਤਬੰਦੀ ਦ ੇਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ  
ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦ ੇਮੌਿਕਆਂ ਤੱਕ  
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਵਾਲ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
ਪਲਾਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਨਜੀ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ  
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਸੰਗਿਿਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ ਂ 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ, ਜ ੋਿਕ ਿਬਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸਿਾਫ਼  
ਹ,ੈ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤਾ ਉਸਾਰਣ  
ਦ ੇਮੌਕੇ ਉਪਲਬਿ ਕਰਾਉਣਗੀਆਂ।

ਭਾਈਚਾਰ ੇਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛ ੇਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੁਆਲ
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ਕੀ ਭਾਈਚਾਰ ੇਵਵੱਚ, ਮੇਰ ੇਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਾਫ਼ 
ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇਗਾ?
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆ ਂਿਵੱਚ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ  
ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢੁਕਵੀਂ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ; ਪਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿਾਫ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਿ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ 
ਮਾੱਡਲ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹ ੈਿਕ ਇੱਕ ੋਿਜਹੀਆ ਂਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਦ ੇਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤ ੇਉਸਾਰਣ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਰਗਰਮੀ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨਗ,ੇ ਤਾਂਜ ੋਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿਾਫ਼, ਉਸ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਿਪਛਾਂਹ 
ਹ ੋਸਕੇ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦੀਆ ਂਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ  
ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਵਾਸਤੇ ਵਾਿੂ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜ ੇਮੈਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਕ ਮੈਂ ਭਾਈਚਾਰ ੇ
ਵਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ?
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਦ ੇਇੱਕ ਅਮਲ 
ਰਾਹੀਂ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦ ੇਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾਂਜ ੋਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ 
ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹ ੋਜਾਂ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹ,ੋ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਕਈ ਮੌਕੇ ਿਦੱਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ।

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਵਹੱਸ ੇ
ਵਜੋਂ, ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕਹੜੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਅਸਾਨ ਕਸੌਿੀਆਂ ਪੂਰੀਆ ਂ
ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਦਲਚਸਪੀਆਂ (ਿਜਵੇਂ, ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਿਸ਼ਪ, 
ਵਾੱਲੰਿੀਅਿਰੰਗ ਆਿਦ) ਨੰੂ ਵੇਖਿਦਆ,ਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਅਲੱਗ 
ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ:

1.  ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿਦਲਚਸਪੀਆਂ ਨੰੂ ਿਿਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਕ ੇਬਣਾਈਆ ਂ
ਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨਜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

2.  ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪੰਗ) ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੋਰਨਾਂ  
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਣਾ

3.  ਸਰਕਾਰੀ ਿ੍ਰਾਂਸਪੋਰਿੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ 
ਪਹੁੰ ਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਲਈ ਅਿਜਹੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆ,ਂ ਿਜਹਨਾਂ 
ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਉਸੀ 
ਉਮਰ ਦ ੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

4.  ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਮੈਂਬਰ, ਜ ੋਿਬਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸਿਾਫ਼ ਹ,ੈ  
ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤਾ ਉਸਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। 

ਵਾੱਿਸ਼ੰਗਿਨ ਸਿੇਿ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਿਵਭਾਗ  
(Washington State Department of Social and Health Services)

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦ ੇਵਹੱਸ ੇ
ਵਜੋਂ, ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕਹੜੀਆ ਂਸਰਗਰਮੀਆਂ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਿਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਿਵਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ: ਿਸਰਫ਼ ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪਾਹਜ) 
ਕਲਾਇੰਿਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆ,ਂ ਿਜਹੜੀਆ ਂ
ਸਰਗਰਮੀਆ,ਂ ਜ ੋਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜ ੋਿਕ ਿਬਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲ਼ਾ ਸਿਾਫ਼  
ਹ,ੈ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਿਰਸ਼ਤ ੇਉਸਾਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦੀਆ,ਂ  
ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀਆ,ਂ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। 

ਕੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ, 
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤ ੇਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ 
ਨੰੂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ?
ਹਾਲਾਂਿਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਿਨਜੀ ਸੇਵਾ ਹ,ੈ ਇਹ ਇੱਕ ੋਸਮੇਂ  
ਦ ੋਜਾਂ ਿਤੰਨ ਕਲਾਇਿਾਂ ਨੰੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ;ੈ ਜ ੇਇਸ ਸਰਗਰਮੀ 
ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹ ੈਅਤੇ ਸੰਗਿਿਤ 
ਸੈਿਿੰਗ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆ ਂਸੇਿਾਂ 'ਤ ੇਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਦ ੇਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਤੋਂ ਿਬਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜ ੋਿਕ ਿਬਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲ਼ਾ 
ਸਿਾਫ਼ ਹ,ੈ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤਾ ਉਸਾਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰ ੇਭਾਈਚਾਰ ੇਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਕਹੜੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਆਪਣ ੇਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਲਾਇੰਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 
(Individual and Family Services), ਬੇਿਸਕ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਕੋਰ ਵੇਵਰਸ  
ਜਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨਰਿਸੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ 
ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ੇਵਾਲ਼ੇ ਕਲਾਇੰਿਾਂ ਜਾਂ ਰੋਡਸ ਿ ੂਕਿਮਉਿਨਿੀ ਿਲਿਵੰਗ 
ਵਾਲ਼ੇ ਕਲਾਇੰਿਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਿਨਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਿੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰ ੇਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਿਸੱਿ ੇਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆ ਂ
ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ  
ਫ਼ਰੁਸਤ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਜੀ 
ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੇਿਸਕ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਕੋਰ ਵੇਵਰਸ ਵਾਲ਼ੇ ਕਲਾਇਿਾਂ  
ਨੰੂ ਵੀ ਉਪਲਬਿ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ DSHS  
ਦੀ ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਿੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰ ੇਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਿਸੱਿ ੇਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆ ਂ
ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


