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DSHS 22-605 (Rev. 11/20)

ਛੋਟਛੋਟ  ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ  ਯੋਗਤਾਯੋਗਤਾ
ਛੋਟ ਪ੍ਾਪਤਛੋਟ ਪ੍ਾਪਤ  ਕਰਨਕਰਨ  ਵਾਰਲਆਂਵਾਰਲਆਂ  ਨੰੂਨੰੂ  ਹੇਠਾਂਹੇਠਾਂ  ਰਿੱਤੀਰਿੱਤੀ  ਕਸਟੌੀਕਸਟੌੀ  ਜ਼ਰੂਰਜ਼ਰੂਰ  ਪੂਰੀਪੂਰੀ  ਕਰਨੀਕਰਨੀ  ਚਾਹੀਿੀਚਾਹੀਿੀ  ਹੈਹ:ੈ

  RCW 71A.10.020(5) ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹੱਕਿਾਰ DDA ਕਲਾਇੰਟ ਹੋਣਾ

  ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਰੱਰਿਆ ਕਾਨੰੂਨ ਰਵੱਚ ਰਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਸੌਟੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਹੈ।

  ਲੰਮੀ-ਰਮਆਿ ਿੀਆ ਂਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ/Medicaid ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ  
ਹ ੈਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਿਾ ਆਮਿਨ ਹ,ੈ ਜ ੋSSI ਫੈਡਰਲ ਲਾਭ ਰਮਆਰ 300%  

ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

-  ਜ ੇਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਿੀ ਆਮਿਨ ਅਤੇ ਸ੍ੋਤਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਰਵਚਾਰਰਆ ਰਗਆ।

-  ਜ ੇਬਾਲਗ਼ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਰਹੰਿਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਿੀ  
ਆਮਿਨ ਅਤੇ ਸ੍ੋਤਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਰਵਚਾਰਰਆ ਰਗਆ।

  $2,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ੍ੋਤ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ 

ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ ਰਵੱਚ ਹੋਣਾ।

  ਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰੱਿਕ ੇਬਣਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਿਾ ਪਲਾਨ ਿਰਸਾਉਂਿਾ 
ਹ ੈਰਕ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਛੋਟ ਸੇਵਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ 

ਭਾਈਚਾਰ ੇਰਵੱਚ ਰਸਹਤ, ਸੁਰੱਰਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਰਕਵੇਂ  
ਪੂਰੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ।

  ICF/IID ਿੀ ਥਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰ-ੇਅਧਾਰਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਵਾਣ ਕਰਨ  

ਲਈ ਸਰਹਮਤੀ ਿੇਣਾ

  ਰਸਰਫ CIIBS ਲਈ, ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਿ ੇਹਨ:

-  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਰਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਲਈ 8 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਿੀ ਉਮਰ (20 ਸਾਲ ਤੱਕ 

ਸੇਵਾ ਰਿੱਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹ)ੈ;

-  ਸ਼ੁਰ ੂਰਵੱਚ ਵੰਗਾਰ ਵਾਲੇ ਰਵਹਾਰਾਂ ਕਰਕ ੇਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ 

ਜੋਿਮ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ;ੈ ਅਤੇ

-  ਪਰਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਰਹੰਿਾ/ਰਰਹੰਿੀ ਹ,ੈ ਜ ੋCIIBS ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਰਵੱਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ 

ਲਈ ਸਰਹਮਤ ਹੈ।

  ਰਸਰਫ IFS ਲਈ, ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ:ੈ

-  ਪਰਰਵਾਰਕ ਘਰ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣਾ।

  ਰਸਰਫ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਾਿੀ ਲਈ, ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹ:ੈ

-  18 ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਿਾ ਹੋਣਾ; ਅਤੇ

-  WAC 388-831-0030 ਰਵਚਲੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਸੌਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਸਣੁਨ-ਸਮਰੱਥਾ ਿੁੰਝਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਰਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਵਾਰੱਸ਼ੰਗਟਨ ਟੈਲੀਕਰਮਉਨੀਕਸ਼ੇਨ 

ਰਰਲੇ ਸਵੇਾ ਰਾਹੀਂ 7-1-1 ਜਾਂ 1-800-833-6388 (TTY) ਡਾਇਲ ਕਰਕ ੇਕਾਲੱ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਨ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ DDA ਿੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਓ:
www.dshs.wa.gov/dda

ਰਵਕਾਸਰਵਕਾਸ  ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ  ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਸਮਰੱਥਾ 
 (ਅਪੰਗਤਾਅਪੰਗਤਾ) ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨਪ੍ਸ਼ਾਸਨ  ਤੋਂਤੋਂ

ਛੋਟਛੋਟ  ਤੱਕਤੱਕ  ਪਹੁੰ ਚਪਹੁੰ ਚ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ
ਰਰਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਲਵੀਂ ਛੋਟ ਬਿਲੀ ਜਾ 
ਸਕਿੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਸ੍ੋਤ ਮੈਨੇਜਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ। ਜ ੇਕੇਸ ਸ੍ੋਤ ਮੈਨੇਜਰ (CRM) ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਿਫਤਰਾਂ ਹੇਠ ਰਿੱਤੀ ਗਈ ਰਬਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ 'ਤ ੇਮੈਸੇਜ 

ਛੱਡੋ ਜਾਂ www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request  

'ਤ ੇਆੱਨਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਸਬਰਮਟ ਕਰੋ।

ਛੋਟ ਲਈ ਸੇਵਾ ਿੀ ਕਸੌਟੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਛੋਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਿੀ 
ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਿੰਿਾ। ਹਰ ਛੋਟ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਰਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ।  
ਰਕਮਾਂ ਿੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੰੂ ਵੇਿਰਿਆ ਂDDA ਨੰੂ 'ਤ ੇਛੋਟ ਲਈ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ  

ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਰਰਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਿਾ ਅਖ਼ਰਤਆਰ ਹੈ।

ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ  ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ  ਿੇਿ ੇ ਹੱਕਹੱਕ
ਪ੍ੋਗਰਾਮਪ੍ੋਗਰਾਮ  ਜਾਂਜਾਂ  ਸੇਵਾਸੇਵਾ  ਨੰੂਨੰੂ  ਰਧਆਨਰਧਆਨ  ਰਵੱਚਰਵੱਚ  ਰੱਿੇਰੱਿ ੇ ਰਬਨਾਰਬਨਾ, ਸਾਰਰਆਂਸਾਰਰਆ ਂ ਨੰੂਨੰੂ  ਹੇਠਾਂਹੇਠਾਂ  ਰਿੱਤੇਰਿੱਤ ੇ ਫੈਸਰਲਆਂਫੈਸਰਲਆਂ  
ਰਵੱਚੋਂਰਵੱਚੋਂ  ਰਕਸੇਰਕਸੇ  ਬਾਰੇਬਾਰ ੇ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀਪ੍ਸ਼ਾਸਨੀ  ਸੁਣਵਾਈਸੁਣਵਾਈ  ਿਾਿਾ  ਹੱਕਹੱਕ  ਹੈਹ:ੈ

  DDA ਿੀ ਯੋਗਤਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਬੰਿ ਕਰ ਰਿੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਜਾਂ DDA  

ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤ ੇਰਬਨਾ ਕਾਰਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਿੇਰ ਕੀਤੀ ਹ;ੈ ਜਾਂ

  ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਰਤਆਰਸ਼ੁਿਾ ਸੇਵਾ ਿੀ ਰਕਸਮ ਜਾਂ ਰਕਮ; ਜਾਂ

  ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨੀਆ,ਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਿ ਕਰਨੀਆ;ਂ ਜਾਂ

  ਪਸੰਿ ਿਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ ਿੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਾ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ

  ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਿਰੀ ਨਾਪਸੰਿ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਰਟੰਗ ਰਵੱਚ ਭੇਰਜਆ ਜਾਂਿਾ ਹ;ੈ ਜਾਂ

  DDA ਵਲੋਂ  ਰਕਸੇ ਿੂਜ ੇਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨੋਰਟਸ ਨਾ ਭੇਜਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਖ਼ਾਰਜ 

ਕਰਨਾ; ਜਾਂ

  ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਰਰਜਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਿੇਣੀ; ਜਾਂ

  ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੀ ਥਾਂ ICF/IID ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਖ਼ਾਰਜ  

ਕਰਨਾ; ਜਾਂ

  DDA ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਾ ਹ ੈਰਕ ਮੌਜੂਿਾ ਛੋਟ 'ਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜ ੋ 

ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਅਕਤੀ  
ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸਰਹਮਤ ਹ;ੈ ਜਾਂ

  ਰਵਅਕਤੀ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ ੈਰਕ ਉਸ ਨੰੂ ICF/IID ਪੱਧਰ ਿੀ  
ਸੰਭਾਲ ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ;ੈ ਜਾਂ

  ਰਕਸੇ ਰਵਅਕਤੀ ਿਾ CIIBS ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀਆ ਂਨਾ ਕਰਨ ਲਈ  

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।
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ਹਲਕਾਹਲਕਾ 1
ਕਾਉਂਟੀਆਂ: ਸ਼ੈਲਨ, ਡਗਲਸ, ਫੈਰੀ, ਗ੍ਾਂਟ, ਰਲੰਕਨ, ਓਕਾਨੋਗੈਨ,  
ਪੈਂਡ ਓਰੀਏਲ, ਸਪੋਕੇਨ, ਸਟੀਵਨਸ
ਟੋਲ ਫ੍ੀ: 1-800-319-7116
ਈਮੇਲ: R1ServiceRequestA@dshs.wa.gov

ਹਲਕਾਹਲਕਾ 1
ਕਾਉਂਟੀਆਂ: ਐਡਮਸ, ਐਸੋਰਟਨ, ਬੈਂਟਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਫ੍ੈਂਕਰਲਨ,  
ਗਾਰਫੀਲਡ, ਰਕਟੀਟਾਸ, ਕਰਲੱਕੀਟੈਟ, ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ, ਰਵਟਮੈਨ, ਯਾਕੀਮਾ
ਟੋਲ ਫ੍ੀ: 1-866-715-3646
ਈਮੇਲ: R1ServiceRequestB@dshs.wa.gov

ਹਲਕਾਹਲਕਾ 2
ਕਾਉਂਟੀਆਂ: ਆਈਲੈਂਡ, ਸਾਂ ਯਾਂ, ਸਕੈਰਗਟ, ਸਨੋਹੋਰਮਸ਼, ਵਾੱਟਕੌਮ
ਟੋਲ ਫ੍ੀ: 1-800-567-5582
ਈਮੇਲ: R2ServiceRequestA@dshs.wa.gov

ਹਲਕਾਹਲਕਾ 2
ਕਾਉਂਟੀ: ਰਕੰਗ
ਟੋਲ ਫ੍ੀ: 1-800-974-4428
ਈਮੇਲ: R2ServiceRequestB@dshs.wa.gov

ਹਲਕਾਹਲਕਾ 3
ਕਾਉਂਟੀਆਂ: ਰਕਟਸੈਪ, ਪੀਅਰਸ
ਟੋਲ ਫ੍ੀ: 1-800-735-6740
ਈਮੇਲ: R3ServiceRequestA@dshs.wa.gov

ਹਲਕਾਹਲਕਾ 3
ਕਾਉਂਟੀਆਂ: ਕਲੈਲਮ, ਕਲਾਰਕ, ਕਾਓਰਲਤਜ਼, ਗ੍ੇਜ਼, ਹਾਰਬਰ, ਜੈਫਰਸਨ,  
ਲੁਇਸ, ਮੈਸਨ, ਪੈਸੀਰਫਕ, ਸਕੈਮੈਨੀਆ, ਥਰਸਟਨ, ਵਾਹਰਕਆਕਮ
ਟੋਲ ਫ੍ੀ: 1-888-707-1202
ਈਮੇਲ: R3ServiceRequestB@dshs.wa.gov

http://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request


ਛੋਟਛੋਟ  ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ  ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬ੍ੋਸ਼ਰ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੇਸ ਸ੍ੋਤ 

ਮੈਨੇਜਰ ਰਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ ਰੱਿਕ ੇਬਣਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਪਲਾਨ ਰਵੱਚ ਚੁਰਣੰਿਾ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਸਮਝਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ 
ਜਾਇਜ਼ ੇਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਿੀ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਰੂੀ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਕਹੜੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹ,ੈ ਬਾਰ ੇCRM ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ।  
ਛੋਟਛੋਟ  ਅਤੇਅਤੇ  ਉਮਰਉਮਰ  ਿੀਿੀ  ਸੀਮਾਸੀਮਾ  ਵਾਲੀਆਂਵਾਲੀਆਂ  ਚਾਰਚਾਰ  ਸ਼੍ੇਣੀਆਂਸ਼੍ੇਣੀਆਂ  ਰਵਚਲੀਆਂਰਵਚਲੀਆਂ  ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ  ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਰਮਲ 
ਹਨਹਨ:

  ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਭਾਈਚਾਰ ੇਰਵੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਿੀ ਰਹੱਸੇਿਾਰੀ ਅਤੇ 
ਏਕੀਕਰਣ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ ਿੇਣਾ

  ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਲੋਂ  ਸਹਾਇਤਾ  
ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਿੱਤੀਆ ਂਜਾਂਿੀਆ ਂਹਨ

  ਸੰਭਾਲ ਿੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਂ ਅਤੇ ਿੇਿਭਾਲ ਕਰਨ 

ਵਾਰਲਆਂ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰਿੀਆ ਂਹਨ

  ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ – ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਉਪਕਰਣ, ਸਪਲਾਈਆ ਂ 

ਅਤੇ ਮਾਰਹਰਾਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਭਾਈਚਾਰਕਭਾਈਚਾਰਕ  ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ
 ਭਾਈਚਾਰਕਭਾਈਚਾਰਕ  ਵਾਅਿਾਵਾਅਿਾ – ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ।  
IFS, ਬੇਰਸਕ ਪਲੱਸ, ਕੋਰ

 ਭਾਈਚਾਰਕਭਾਈਚਾਰਕ  ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਸ਼ਮੂਲੀਅਤ – ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜ ੋਇੱਕੋ ਰਜਹੀਆ ਂਰਿਲਚਸਪੀਆ ਂ

ਸਾਂਝੀਆ ਂਕਰਿ ੇਹਨ, ਨਾਲ ਰਰਸ਼ਤ ੇਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰ ੇਰਵੱਚ 

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਣ ਲਈ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ।  
ਰਸਰਫ ਬੇਰਸਕ ਪਲੱਸ, ਕੋਰ ਛੋਟ-ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ

 ਹਮਉਮਰਾਂਹਮਉਮਰਾਂ  ਿੀਿੀ  ਸਲਾਹਕਾਰੀਸਲਾਹਕਾਰੀ – ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 

ਹਮਉਮਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਨਜੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ੇਹਨ। ਰਸਰਫ IFS  

ਛੋਟ-ਧਾਰਕ

 ਰਵਅਕਤੀਰਵਅਕਤੀ  ਨੰੂਨੰੂ  ਰਧਆਨਰਧਆਨ  ਰਵੱਚਰਵੱਚ  ਰੱਿਕੇਰੱਿਕ ੇ ਬਣਾਈਬਣਾਈ  ਗਈਗਈ  ਪਲਾਨਪਲਾਨ  ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ  ਮਿਿਮਿਿ –  

ਰਨਜੀ ਸਵੈ-ਰਿ੍ੜ੍ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਜੰ਼ਿਗੀ ਿੀ ਰਵਓਂਤਬੰਿੀ ਸਬੰਧੀ  
ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ। ਰਸਰਫ IFS ਛੋਟ-ਧਾਰਕ

ਛੋਟਛੋਟ  ਿਾਿਾ  ਸਾਰਸਾਰ
ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਸਵੇਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵਭਾਗ ਿ ੇਰਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਬਾਰੇ 

ਪਸ਼੍ਾਸਨ ਿੀ ਘਰੇਲ ੂਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਧਾਰਰਤ ਸਵੇਾਿੇੇ  Medicaid  ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਪ੍ਗੋਰਾਮ 

ਹਨ। ਹਰ ਛੋਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸਰੱੁਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਸਵੇਾਵਾਂ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਹਰ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਰਕਸਮ ਿੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿੀ 
ਹ,ੈ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਸ੍ਤੋਾਂ (ਪ੍ਾਈਵਟੇ ਬੀਮਾ, Medicaid, ਸਕਲੂ ਆਰਿ) ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਰਵਅਕਤੀਗਤਰਵਅਕਤੀਗਤ  ਅਤੇਅਤੇ  ਪਰਰਵਾਰਕਪਰਰਵਾਰਕ  ਸਵੇਾਵਾਂਸਵੇਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ, 

ਰਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਰਵਾਰਕ ਘਰ ਰਵੱਚ ਰਰਹੰਰਿਆਂ ਛੋਟ ਸਵੇਾਵਾਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਿੀ ਉਮਰ+

ਬੇਰਸਕ ਪਲੱਸਬੇਰਸਕ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰਿੀ ਹ,ੈ ਰਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰ ੇਰਵੱਚ 

ਆਪਣੀਆ ਂਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ 

ਲਈ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੀਿੀਆ ਂਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਘਰ, ਪਰਰਵਾਰਕ 

ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਲਗ਼ ਪਰਰਵਾਰਕ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਲਗ਼ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ੈਂਟਰ ਰਵੱਚ ਰਿੱਤੀਆ ਂਜਾਂਿੀਆ ਂ

ਹਨ। ਜਨਮ ਿੀ ਉਮਰ+

ਕਰੋਕਰੋ (ਬੁਰਨਆਿੀਬੁਰਨਆਿੀ) ਛੋਟ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਿ ੇਫੌਰੀ ਜੋਿਮ ਰਵਚਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ  
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਿੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਆ 

ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜ ੋਬੇਰਸਕ ਪਲੱਸ ਛੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਿੀ, ਲਈ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰਵਕਲਪਾਂ  
ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਿੀ ਉਮਰ+

ਬੱਰਚਆਂ ਿੀ ਇੰਟੈਂਰਸਵ ਇਨ-ਹੋਮ ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾਬੱਰਚਆਂ ਿੀ ਇੰਟੈਂਰਸਵ ਇਨ-ਹੋਮ ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਗਾਰ ਵਾਲੇ ਰਵਹਾਰਾਂ  
ਕਰਕ ੇਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਿ ੇਜੋਿਮ 'ਤ ੇਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰਿੀ 
ਹੈ। CIIBS ਮਾੱਡਲ ਰਵੱਚ ਰਵਓਂਤਬੰਿੀ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰ-ਕੇਂਿਰਰਤ ਉਸਾਰੂ ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। ਉਮਰ 8-20

ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੱੁਰਿਆਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੱੁਰਿਆ ਛੋਟ 24-ਘੰਟੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਿੀ ਸੁਰੱਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  

ਸਾਈਟ 'ਤ ੇਸਟਾਫ ਿੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਿੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ, 
ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ  
ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਰਿਆ ਸੇਧਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਹਮਤ ਹੁੰ ਿ ੇਹਨ। ਉਮਰ 18+

 ਰਰਹਾਇਸ਼ੀਰਰਹਾਇਸ਼ੀ  ਵਸੇਬਾਵਸੇਬਾ –ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ 
ਗ੍ਰਹਣਸ਼ੀਲ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਰਸਿਣ, ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ 
ਲਈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ। ਰਸਰਫ ਕੋਰ, CP ਛੋਟ-ਧਾਰਕ

 ਸਹਾਇਤਾਪ੍ਾਪਤਸਹਾਇਤਾਪ੍ਾਪਤ  ਰੋਜ਼ਗਾਰਰੋਜ਼ਗਾਰ – ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਿਣ  

ਲਈ ਤੀਬਰ, ਜਾਰੀ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਹਾਇਤਾ। ਰਸਰਫ ਬੇਰਸਕ  

ਪਲੱਸ, ਕੋਰ, CP ਛੋਟ-ਧਾਰਕ। 21+

 ਟ੍ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨਟ੍ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ – PCSP ਰਵੱਚ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ  

ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰ  

ਨੰੂ ਉਸ ਵਲੋਂ  ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਿਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ। 

ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ  ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ
 ਸੁਿਾਵਾਂਸੁਿਾਵਾਂ  ਕਰਨਕਰਨ  ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ  ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ – ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ ਸੰਕਟ ਿੌਰਾਨ ਮਿਿ 

ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਸੇਬਾ, ਸਟਾਫ/

ਪਰਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਧਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ  
ਰਬਸਤਰ ੇਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ।

 ਸੰਗੀਤਸੰਗੀਤ  ਥੈਰੇਪੀਥੈਰੇਪੀ – ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਟੀਰਚਆ ਂਬਾਰ ੇਪ੍ਗਤੀ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ ਿੇਣ  

ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਿੀ ਮਿਿ ਲੈਣੀ। ਰਸਰਫ CIIBS

 ਘੁੜਸੁਆਰੀਘੁੜਸੁਆਰੀ  ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ  ਥੈਰੇਪੀਥੈਰੇਪੀ – ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਟੀਰਚਆ ਂਬਾਰ ੇਪ੍ਗਤੀ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ 

ਿੇਣ ਲਈ ਘੁੜਸੁਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਥੈਰੇਪੀ ਿੀ ਮਿਿ ਲੈਣੀ। ਰਸਰਫ CIIBS

 ਉਸਾਰੂਉਸਾਰੂ  ਰਵਹਾਰਰਵਹਾਰ  ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ  ਸਹਾਇਤਾਸਹਾਇਤਾ  ਅਤੇਅਤੇ  ਸਲਾਹਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾਮਸ਼ਵਰਾ – ਸਹਾਇਤਾ, ਜ ੋਰਵਹਾਰ 

ਸਬੰਧੀ ਰਸਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਿੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਰਵੱਚ ਰਵਹਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹ ਿੇਣ ਲਈ ਰਸੱਧੀਆ ਂਸਾਲਸੀਆਂ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹੁੰ ਿੀਆ ਂ

ਹਨ, ਜ ੋਭਾਈਚਾਰ ੇਰਵੱਚ ਰਜੰ਼ਿਗੀ ਿੀ ਕੁਆਰਲਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਰਬਹਤਰ 

ਬਣਾਉਂਿੀਆਂ ਹਨ 0-20 CP 18+ ਨੰੂ ਛੱਡਕੇ

 ਜੋਿਮਜੋਿਮ  ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ  ਮੁਲਾਂਕਣਮੁਲਾਂਕਣ  – ਮਨੋਰਚਰਕਤਸਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਾ ਰਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹੰਸਾ, ਰਪੱਛਾ ਕਰਨ, ਰਜਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਰਹੰਸਕ ਜਾਂ ਖੰੂ਼ਖ਼ਾਰ ਰਵਹਾਰ ਿ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ। 

 ਸਟਾਫਸਟਾਫ/ਪਰਰਵਾਰਕਪਰਰਵਾਰਕ  ਸਲਾਹਕਾਰਸਲਾਹਕਾਰ – ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਰਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ 

ਲਈ ਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਰਸੱਧ ੇਸੇਵਾ ਪ੍ੋਵਾਈਡਰਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ। 
ਰਸਰਫ IFS, ਬੇਰਸਕ ਪਲੱਸ, CIIBS ਬਾਰ ੇਸਲਾਹਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

 ਸਹਾਇਤਾਪ੍ਾਪਤਸਹਾਇਤਾਪ੍ਾਪਤ  ਪਰਵਰਰਸ਼ਪਰਵਰਰਸ਼ – ਇਸ ਸੇਵਾ ਰਵੱਚ ਪੜ੍ਾਉਣਾ, ਮਾਤਾ-ਰਪਤਾ ਿੀ 
ਕੋਰਚੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਕ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ। ਰਸਰਫ IFS

 ਥੈਰੇਪੀਆਂਥੈਰੇਪੀਆ ਂ– ਆੱਰਕਉਪੇਸ਼ਨਲ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸਬੰਧੀ 
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜ ੋMedicaid (ਐੱਪਲ ਹੈਲਥ) ਵਲੋਂ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆ ਂਜਾਂਿੀਆ ਂ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਰਸਰਫ IFS, ਬੇਰਸਕ ਪਲੱਸ, ਕੋਰ, CP. 21+

ਿੇਿਭਾਲਿੇਿਭਾਲ  ਕਰਨਕਰਨ  ਵਾਲੀਆਂਵਾਲੀਆਂ  ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ
 ਅਰਾਮਅਰਾਮ ਕਰਨਾਕਰਨਾ – ਅਸਮਰੱਥ (ਅਪੰਗ) ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਿੀ ਿੇਿਭਾਲ ਕਰਰਿਆ,ਂ 

ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਰਹ ਰਹ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਥੋੜ੍ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਿੇਣਾ। ਰਸਰਫ  

IFS, ਬੇਰਸਕ ਪਲੱਸ, ਕੋਰ, CIIBS

 ਮੁਹਾਰਤਮੁਹਾਰਤ  ਵਾਲੀਵਾਲੀ  ਨਰਰਸੰਗਨਰਰਸੰਗ – Medicaid (ਐੱਪਲ ਕੇਅਰ) ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆ ਂਨਾ  
ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਰਜੱਠਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ, ਲੰਮੀ-ਰਮਆਿ ਸਬੰਧੀ, 
ਨਰਰਸੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਰਸਰਫ IFS, ਬੇਰਸਕ ਪਲੱਸ, ਕੋਰ, CP. 21+

ਵਸਤਾਂਵਸਤਾਂ  ਅਤੇਅਤੇ  ਸੇਵਾਵਾਂਸੇਵਾਵਾਂ
 ਸਹਾਇਕਸਹਾਇਕ  ਤਕਨਾਲੌਜੀਤਕਨਾਲੌਜੀ – ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ  

ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਿਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤ ੇਜਾਂਿ ੇਉਤਪਾਿ ਅਤੇ ਰਸਿਲਾਈ।  
ਰਸਰਫ IFS, CIIBS

 ਰਬਸਤਰੇਰਬਸਤਰ ੇ ਰਵਚਲੇਰਵਚਲੇ  ਮਾਂਗਣੂਮਾਂਗਣੂ  ਖ਼ਤਮਖ਼ਤਮ  ਕਰਨਾਕਰਨਾ – ਘਰ ਰਵਚਲੇ ਰਬਸਤਰ ੇਰਵਚਲੇ 

ਮਾਂਗਣੂਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਰਸਰਫ ਬੇਰਸਕ ਪਲੱਸ, ਕੋਰ, CP 

 ਚੌਰਗਰਿੇਚੌਰਗਰਿ ੇ ਿੇਿ ੇ ਅਨੁਕੂਲਅਨੁਕੂਲ  ਬਣਾਉਣਾਬਣਾਉਣਾ – ਭਾਈਚਾਰ ੇਰਵੱਚ ਰਰਹਣ ਲਈ ਸਰੀਰ  
ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਰਵੱਚ ਲੋੜੀਂਿੀਆ ਂਤਬਿੀਲੀਆ ਂਕਰਨੀਆਂ।

 ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਰਵਸ਼ੇਸ਼  ਤੌਰਤੌਰ  'ਤੇਤ ੇ ਬਣਾਏਬਣਾਏ  ਗਏਗਏ  ਕਪੜੇਕਪੜ ੇ– ਅਸਮਰੱਥਾ (ਅਪੰਗਤਾ) ਿੀ ਲੋੜ  
ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜ ੇਬਣਾਉਣੇ। ਰਸਰਫ IFS, CIIBS

 ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਰਵਸ਼ੇਸ਼  ਤੌਰਤੌਰ  'ਤੇਤ ੇ ਬਣਾਏਬਣਾਏ  ਗਏਗਏ  ਉਪਕਰਣਉਪਕਰਣ  ਅਤੇਅਤੇ  ਸਪਲਾਈਆਂਸਪਲਾਈਆ ਂ–Medicaid  

(ਐੱਪਲ ਕੇਅਰ) ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆ ਂਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ  
ਹਨ, ਇਸ ਰਵੱਚ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਉਸਾਰੂ ਰਵਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ  
ਪਲਾਨ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿ ੇਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆ ਂਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ। 

 ਇਲਾਜਇਲਾਜ  ਿੇਿ ੇ ਰਹਸਾਬਰਹਸਾਬ  ਨਾਲਨਾਲ  ਅਨੁਕੂਲਅਨੁਕੂਲ  ਬਣਾਉਣਾਬਣਾਉਣਾ – ਿਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਿ ੇਚੌਰਗਰਿ ੇਰਵੱਚ ਤਬਿੀਲੀਆ ਂਕਰਨੀਆਂ। ਰਸਰਫ IFS,  

ਬੇਰਸਕ ਪਲੱਸ, CIIBS

 ਗੱਡੀਗੱਡੀ  ਰਵੱਚਰਵੱਚ  ਤਬਿੀਲੀਆਂਤਬਿੀਲੀਆ ਂ ਕਰਨੀਆਂਕਰਨੀਆ ਂ– ਗੱਡੀ ਰਵੱਚ ਤਬਿੀਲੀਆ ਂਕਰਨੀਆ,ਂ  

ਜ ੋਰਵਅਕਤੀ ਿੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕੀਕਰਣ ਰਵੱਚ ਮਿਿ 

ਕਰਿੀਆ ਂਹਨ। ਰਸਰਫ IFS, CIIBS

 ਭਲਾਈਭਲਾਈ  ਸਬੰਧੀਸਬੰਧੀ  ਰਸੱਰਿਆਰਸੱਰਿਆ – ਰਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਸਰਲਆਂ ਿਾ ਪ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਭਲਾਈ ਿ ੇਟੀਚੇ ਹਾਰਸਲ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਿਿ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ

ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇਛਾਪੀਆ ਂਗਈਆ ਂਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਵਰਿਅਕ ਰਚੱਠੀਆਂ।  
ਰਸਰਫ IFS, ਬੇਰਸਕ ਪਲੱਸ, ਕੋਰ 


