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ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਫਰੇਮਵਰਕ
ਜਦ� ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਲੋ ੜ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਿਦਖਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਲੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਦਖਲ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁ ਆ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਸ਼ਖੀਸ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁਚ
ੰ ਯੋਗ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ
ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਿਡਜਨਸ ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਿਵਤਕਰੇ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਿਕ
ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਸਲਵਾਦ, ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ
ਂ
ਨਾਲ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾ, ਅਤੇ ਕਲੰ ਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ
ਂ ੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਦ

ਮਿਨਸਟ�ੀ ਔਫ ਿਚਲਡਰਨ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਿਡਵੈਲਪਮ�ਟ (MCFD) ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ
ਂ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜੀਦੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ�ਣਾਲੀਗਤ
ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ
ਿਕ ਲੋ ਕ ਿਕੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੇਵਾ ਵਰਣਨ ਇੰਨ�ਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ:
1) ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ
ਇਰਾਦੇ;
2) ਨਵੀ ਂ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਿਤੰਨ ਮੁੱਖ ਭਾਗ (ਫੈਮਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ, ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ);
3) ਹਰੇਕ ਪ�ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਭਾਗ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵੇਰਵੇ।

ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ

ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਿਵਿਵਧ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਹੁਚ
ੰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਿਵਿਭੰਨਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅਤੇ
ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਸਮਝ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ:
•
•
•

•

ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (The Declaration on the Rights of the Child);
ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (The Convention on the Rights of
Persons with Disabilities);
ਇੰਿਡਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਲ�ਾ ਪ�ਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੰਿਡਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (UNDRIP), ਇੰਿਡਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਿਰਕਨਿਸਿਲਏਸ਼ਨ ਕਿਮਸ਼ਨ (TRC) ਦੀ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;
ਜਾਰਡਨ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ (Jordan’s Principle) ਅਤੇ ਇੰਿਡਜਨਸ ਬੱਿਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ
ਮਾਨਤਾ।

ਅਸੀ ਂ ਜੋ ਸੁ ਿਣਆ

2019 ਿਵੱਚ, ਅਸੀ ਂ ਬੱਿਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਇੰਿਡਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅੰਤਰਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ� ਸੁਿਣਆ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸੂਝ-ਬੂਝਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁ ਭਵ
ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਅਤੇ ਿਚਲਡਰਨ ਐਂਡ ਯੂ ਥ ਦੀ ਿਸਲੈ ਕਟ ਸਟ�ਿਡੰ ਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ-ਅਧਾਰਤ ਪ�ਣਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇਨਪੁੱਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਆਕਾਰ
3

ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਅਿਤ ਅਵਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਸੀ ਅਤੇ ਿਜੰਨ�ਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੌ ਕਡਾਊਨ
ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਂ ਸਨ।

ਇਸ ਸੇਵਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਹ ਸੇਵਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ, ਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਿਸਸਟਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਅਸੀ ਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ
ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰ�ਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ:
•
•
•
•

ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਜੱਥੇ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਦਖਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ
ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ;
ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ, ਸਦਮੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਸਲਵਾਦ
ਿਵਰੋਧ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
ਇੱਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ-ਆਧਾਿਰਤ ਸੇਵਾ ਿਡਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ, ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਿਬੰਦ ੂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣਾ ਅਤੇ
ਂ ਾ ਹੈ; ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦ
ਇੰਿਡਜਨਸ ਬੱਿਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਿਡਜਨਸ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਰਵਰਤਨ ਪੜਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀ ਂ ਇੰਿਡਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ, ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ, ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਿਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀ ਂ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਵੱਚ� ਲੰ ਘਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੰਿਡਜਨਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇੰਿਡਜਨਸ ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰੇਗੀ,
ਅਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰੇਗੀ।

ਿਵਜ਼ਨ

ਪੂਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਤ� ਸੂਿਚਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮੇਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਿਵਕਾਸ, ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਿਜਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ
ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ
2019 ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਰਾਹੀ,ਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀ ਂ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕਈ
ਮੁੱਖ ਿਸਸਟਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ:
1) ਫੈਮਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ�ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਕ�ਦਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ
ਇਸ ਨਵ� ਮਾਡਲ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਜਨਮ ਤ� ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ
ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦਖਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ
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ਫੈਮਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ�ਟਰਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਕ�ਦਿਰਤ ਪਹੁੰਚ (ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਨ-ਕਿਮਊਿਨਟੀ, ਇਨ-ਹੋਮ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਤੱਕ
ਸੀਿਮਤ ਨਹੀ)ਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਗੀਆਂ।
2) ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ
ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀ ਂ ਪਹੁੰਚ ਬੱਚ,ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧੇਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਿਵੱਚ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਿਬਹਤਰ
ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ, ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3) ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਪ�ੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪੈਚਵਰਕ ਤ� ਿਤੰਨ ਇਕਸਾਰ ਸੇਵਾ ਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨੀਆਂ
ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ: (1) ਫੈਮਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ�ਟਰਾਂ, (2) ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ (3) ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਂ
ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਕ�ਦਿਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਪਹੁੰਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੱਿਚਆਂ
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ�ੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਪ�ਬੰਧਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।

ੰ ਖੋਲ�ਣਾ
4) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ
ਰ�ਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਘੱਟ-ਬੈਰੀਅਰ ਸਿਥਰਤਾ, ਰਾਹਤ, ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੀ ਂ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਿਵੱਚ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀ ਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਦ� ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਲਚਕੀਲੇ ਪਣ, ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਿਵੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰ�ਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਨਵ� ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ ਿਨਯਤ ਨਤੀਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸਮਝ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•

ਪ�ਗਤੀ: ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਿਚਆਂ ਵੱਲ ਪ�ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਿਜਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਬੱਚ,ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਸਮਾਿਜਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁ ਣਵੱਤਾ: ਬੱਚ,ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁ ਰੱਿਖਆ: ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸਦਮੇ
ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ, ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ-ਕ�ਦਿਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।

ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਮ ਤ� ਲੈ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਜੋ:
•
•

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਹਨ, ਅਤੇ
ਿਜੰਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਡੈ ਲੀਗੇਿਟਡ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਰਹੇ
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਭਾਲ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਿਜਹੜੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਂ ਹਨ।
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ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦਾਂ

MCFD ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ, ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ�ਭਾਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਿਵੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ
ਂ ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵ� ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵ� ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦ ਬਣਾਉਦ
ਤੱਤ:
•
•

ਸਦਮੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਹੋਣਗੇ: ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭਾਵ� ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਮੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਹਨ।
ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋਣਗੇ: ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਕਲੰ ਕ ਜਾਂ
ਨਸਲਵਾਦ ਤ� ਮੁਕਤ ਹਨ।

ਿਜਵ� ਿਕ ਹੋਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਅਿਭਆਸ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਤ� ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ, ਸੁਲ�ਾ ਦਾ
ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ
ਪੰਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਫੰਿਡੰ ਗ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਡਲੀਵਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ
ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ, ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਂ ੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁ ਣਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਦ
1. ਸੰਮਿਲਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੁ ਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ;
2. ਇੰਿਡਜਨਸ ਬੱਿਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਿਡਜਨਸ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾ ਇੰਿਡਜਨਸ ਲੋ ਕਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ,
ਅਤੇ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ;
3. ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਸੇਿਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ;
4. ਸਮਾਿਜਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸਮਰਿਥਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
5. ਪ�ਭਾਵੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਪਿਰਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ:
•
•
•
•
•

ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਣਗੀਆਂ;
ਬੱਿਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੀਆਂ;
ਿਵਅਕਤੀ-ਕ�ਿਦ�ਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਗੀਆਂ;
ਸੈਿਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਮਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰ�ਜ 'ਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ;
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਸੇਵਾ ਿਡਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਿਕਆਂ ਰਾਹੀ ਂ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਫੈਮਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਅਤੇ MCFD। ਸ�ਟਰ
ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਕ�ਦਿਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। MCFD ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
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ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ, ਪਿਰਵਾਰ-ਕ�ਦਿਰਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚ,ੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਰਕਲ (circle of support) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ
ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ-ਕ�ਿਦ�ਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਪਿਰਵਾਰ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ, ਅਨੁ ਭਵ, ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ
ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚ,ੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ
ਜਦ� ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਏਗਾ। ਉਹ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ
ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।

ਸੇਵਾ ਵਰਣਨ
ਇਹ ਸੇਵਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਜੋ 2019 ਿਵੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਇੰਿਡਜਨਸ,
ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਇਨੂ ਇਟ ਅਤੇ ਮੈਟੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀ ਂ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ
ਅੰਦਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਿਕਵ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਿਕਵ� ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ
ਇੰਿਡਜਨਸ, ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਇਨੂ ਇਟ ਅਤੇ ਮੇਟੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਧੂ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਿਡਜਨਸ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ, ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਿਵਜ਼ਨ
ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਫੈਮਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਰਕਲ
ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਹਯੋਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ
ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਦੇ
ਿਨਯਮਤ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਚਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ
ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫੈਮਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ
ਫੈਮਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ (FCCs) ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦਾ
ਮਕਸਦ ਹਰੇਕ ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਿਦਹਾਤੀ ਅਤੇ ਿਰਮੋਟ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆਬਾਦੀ ਕ�ਦਰਾਂ
ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵ।ੇ ਉਹ ਇਹ ਆਊਟਰੀਚ (ਿਜਵ� ਿਕ ਇਨ-ਹੋਮ ਜਾਂ ਇਨ-ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ), ਵਰਚੁਅਲ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ
FCC ਭੌਿਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀ ਂ ਕਰਨਗੇ। ਭੌਿਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ�ਦਰੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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FCC ਦੋ ਮੁੱਖ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ; ਿਵਕਾਸ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਕ�ਦਿਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।
1) ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਬਾਉਟ ਮਾਏ
ਚਾਇਲਡ/ਅਬਾਉਟ ਮੀ ਟੂਲ, ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕ�ੀਿਨੰ ਗ, ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ
FCC ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਅਬਾਉਟ ਮਾਏ ਚਾਇਲਡ/ਅਬਾਉਟ ਮੀ (About My Child/About Me)
ਅਬਾਉਟ ਮਾਏ ਚਾਇਲਡ/ਅਬਾਉਟ ਮੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਟੂਲ ਹਨ ਜੋ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ
FCC ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਇਨਟੇਕ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ
ਹਨ ਜੋ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ FCC 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀ ਂ ਹਨ।
ਟੂਲ FCC ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਗਰਾਨੀ

ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਦੀ
ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ FCC ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਂ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੈਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ�ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮ� ਿਸਰ
ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਵਕਾਸ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2) ਟੀਚਾ ਕ�ਦਿਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਟੀਚਾ ਿਵਕਾਸ, ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ
ਿਨਰਮਾਣ ਸਹਾਇਤਾ, ਦਖਲਾਂ, ਇਲਾਜ, ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਲੀਿਨਕਲ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਵਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ FCC ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਿਦਅਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ 0-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦ� ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਟੀਚੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁਚ
ੰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀ-ਕ�ਦਿਰਤ
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਯੋਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸਦਮੇ ਤ� ਸੂਿਚਤ,
ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਰਸ਼ਤੇ
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਿਡਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ FCC ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਂ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ MCFD ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਇੱਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਗੇ। FCC ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬੱਿਚਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤ, ਅਤੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨਗੇ।

ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਜਦ� ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੰ ਮ� ਸਮ� ਦੀਆਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੰ ਬੇ ਸਮ� ਦੀ
ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ MCFD ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਿਡਿਲਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਸਵੈਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
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1) ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ: CYSN ਵਰਕਰ (MCFD ਦੁਆਰਾ ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਨਯੁ ਕਤ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ) ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ
ਪਿਰਵਾਰ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। CYSN ਵਰਕਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਾਂ ਨਾਲ
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ/ਸਮੀਿਖਆ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨਟ�ੈਕਿਟਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
2) ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ;
3) ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ।

ਸੂ ਬਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਉਹ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ:
1) ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਲਈ (ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ);
2) ਅਡੈ ਪਿਟਵ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ ਯੋਗ
ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦ�ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ�ਦਾਨ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ;
3) ਯੋਗ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਿਸਹਤ ਲਾਭ
4) ਯੁ ਵਾ ਪਿਰਵਰਤਨ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ;
5) ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁ ਣਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਅਤੇ
6) ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂ ਬਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ�ਬੰਧਨ।

ਨਤੀਜੇ

ਇਹ ਸੇਵਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਉੱਚ
ਗੁ ਣਵੱਤ ਵਾਲੀ, ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸਦਮੇ ਤ� ਸੂਿਚਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ
ਂ ਾ ਹੈ। ਫੈਮਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ�ਟਰ, ਅਪੰਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੱਿਚਆਂ,
ਸਿਹਯੋਗੀ ਯਤਨ ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਰਕਲ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਰਣਨ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਣਗੇ। ਅਸੀ ਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁ ਜ਼ਾਰ
ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁੱਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
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