ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੁੰ ਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੁੰਰੀਆ ਫਰੇਮਵਰਕ

ਪਿੀਮੀਅਰ ਵਲੋਂ ਸਨੇਹਾ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਪਬ੍ਿਲ ਦੇ ਰਿੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਕੱ ਲ ਦੀਆਂ
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿੁਣ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬ੍ਿਆਨ ਕੇਂਦਿਤ
ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ।
ਅਪਾਿਜ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦਾ
ਮਤਲਰ ਿੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਬ੍ਰਆਂ ਬ੍ਿੱ ਚ ਭੌਬ੍ਤਕ, ਸਚਨਾ, ਬ੍ਿਿਿਾਰਕ ਅਤੇ ਪਿਣਾਲੀ ਸੰ ਰੰ ਿੀ
ਰੁਕਾਿਿਾਂ ਨੰ ਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਨ ਅਤੇ ਰਰਾਰਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਤਾਂ ਬ੍ਕ ਲੋ ਕ
ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਬ੍ਿਿੀਆਂ ਬ੍ਿਚ ਬ੍ਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਅਿਸਰਾਂ ਬ੍ਿਚ ਬ੍ਿੱ ਸਾ ਲੈ
ਸਕਣ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਬ੍ਰਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਰਿ ਿਨ।
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਇੱ ਕ ਸੰ ਮਬ੍ਲਤ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਰਣਾਉਣ ਬ੍ਿਚ ਸਿਾਇਤਾ
ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਿਾਸੀਆਂ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਬ੍ਖਆ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਲਈ ਫਰੇਮਿਰਕ ਬ੍ਿਚ ਤੁਿਾਡੀ ਫੀਡਰੈਕ ਅਤੇ ਇੰ ਪੁੱ ਿ ਸਾਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਕਾਨੰ ਨਾਂ, ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰ ਬ੍ਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬ੍ਿਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ,
ਜੋ ਅਪਾਿਜ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਬ੍ਰਆਂ ਦੀ ਬ੍ਜ਼ੰ ਦਗੀ ਬ੍ਿਚ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ
ਬ੍ਿਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਕੱ ਠੇ ਕੰ ਮ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੰ ਸੰ ਰੋਬ੍ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਪਰਨ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਿਿੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਸਾਡੇ ਸਰੇ ਬ੍ਿੱ ਚ ਅਪਾਿਜ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਿੇਰੇ
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਇੱ ਕ
ਬ੍ਰਿਤਰ ਰੀ. ਸੀ. ਦਾ ਬ੍ਨਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾਂ।
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ਇਸ ਮਿੱ ਤਿਪਰਨ ਕੰ ਮ ਬ੍ਿਚ ਬ੍ਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਿੰ ਨਿਾਦ।
ਪਿੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਿੌਰਗਨ
(Premier John Horgan)
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ਮੁੰ ਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਨੇਹਾ
ਇੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰ ਮਬ੍ਲਤ ਪਿਾਂਤ ਸਾਨੰ ਸਾਬ੍ਰਆਂ ਨੰ ਲਾਭ ਪਿੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਸਾਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਅਪਾਿਜ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਿਿਾਂ ਨੰ ਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਬ੍ਭਆਚਾਰ ਰਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਦਾ ਬ੍ਿਕਾਸ ਇਕ
ਮਿੱ ਤਿਪਰਨ ਕਦਮ ਿੈ ਜੋ ਰੀ.ਸੀ. ਨੰ ਇਸ ਿੀਚੇ ਤੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚਣ ਬ੍ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਰੀ.ਸੀ. ਲਈ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਨੰ ਸਬ੍ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੰ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਿਰ
ਦੇ ਕਨਿੈਨਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਿਜ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਬ੍ਿਕਾਰਾਂ ਰਾਰੇ ਅਤੇ ‘ਸਾਡੇ ਰਾਰੇ ਕੁਝ
ਨਿੀਂ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਨਾਂ ਕੁਝ ਨਿੀਂ’ ਦੇ ਬ੍ਸਿਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਸੇਿ ਬ੍ਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਭਾਿਨਾ
ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਜਸ ਸਲਾਿ ਮਸ਼ਿਰੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਿ ਬ੍ਿਕਲਾਂਗ ਸਮਿ ਦੇ
ਮੈਂਰਰਾਂ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਬ੍ਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਲ-ਬ੍ਨਿਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ
ਕਾਰੋਰਾਰ ਦੀ ਭਾਈਿਾਲੀ ਬ੍ਿੱ ਚ ਬ੍ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਬ੍ਗਆ ਿੈ।

ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਲਈ ਫਰੇਮਿਰਕ ਬ੍ਿੱ ਚ ਬ੍ਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰਪ ਰੇਖਾ ਬ੍ਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ ਬ੍ਕ
ਰੀ. ਸੀ. ਬ੍ਿੱ ਚ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਬ੍ਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਿਨ; ਪਰ ਇਿਨਾਂ
ਬ੍ਿਚਾਰਾਂ ਨੰ ਅੰ ਬ੍ਤਮ ਰਪ ਨਿੀਂ ਬ੍ਦੱ ਤਾ ਬ੍ਗਆ ਿੈ। ਸਾਨੰ ਤੁਿਾਡੇ ਇੰ ਪੁੱ ਿ ਅਤੇ ਫੀਡਰੈਕ ਦੀ
ਜ਼ਰਰਤ ਿੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਬ੍ਿਕਾਸ ਬ੍ਿੱ ਚ ਮਿੱ ਤਿਪਰਣ ਿੋਣਗੇ।
ਸਾਨੰ ਤੁਿਾਡੇ ਬ੍ਿਚਾਰਾਂ, ਸੁਝਾਿਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬ੍ਰਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੈ ਬ੍ਜਿੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੇ
ਦੇ ਭਬ੍ਿੱ ਖ ਨੰ ਆਕਾਰ ਬ੍ਦੰ ਦੇ ਿਾਂ, ਬ੍ਜਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਬ੍ਿਕਤਮ
ਸੰ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਤੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚਣ ਬ੍ਿਚ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬ੍ਿਚ ਪਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ
ਆਨੰਦ ਲੈ ਣਾ ਿੈ।
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ਮੈਂ ਤੁਿਾਨੰ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਫਰੇਮਿਰਕ ਦੀ ਸਮੀਬ੍ਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਬ੍ਿੱ ਪਣੀਆਂ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਬ੍ਦੰ ਦਾ ਿਾਂ।
ਬ੍ਰਿਤਰ ਰੀ.ਸੀ. ਰਣਾਉਣ ਬ੍ਿਚ ਬ੍ਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਿੰ ਨਿਾਦ।
ਸ਼ੇਨ ਬ੍ਸੰ ਪਸਨ
(Shane Simpson)
ਂ ਪਾਿਰਿੀ ਬ੍ਰਡਕਸ਼ਨ
ਬ੍ਮਬ੍ਨਸਿਰ ਔਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਬ੍ਡਿੈਲਪਮੈਂਿ ਐਡ

5|Page

ਭਬ੍ਮਕਾ
ਉਦੇਸ਼
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਲਈ ਇਸ ਫਰੇਮਿਰਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੀ.ਸੀ. ਲਈ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ
ਕਾਨੰ ਨ ਰਾਰੇ ਗੱ ਲਰਾਤ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੀ.ਸੀ. ਬ੍ਿੱ ਚ ਅਪਾਿਜ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤੀਆਂ ਰੁਕਾਿਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਿਿਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਰੋਕਣ
ਬ੍ਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਬ੍ਿਆਪਕ ਕਾਨੰ ਨ ਨਿੀਂ ਿਨ। ਇਿ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਇਸ ਰਾਰੇ ਬ੍ਿਚਾਰਾਂ
ਦੀ ਰਪ ਰੇਖਾ ਬ੍ਦੰ ਦਾ ਿੈ ਬ੍ਕ ਰੀ. ਸੀ. ਬ੍ਿੱ ਚ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਬ੍ਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ
ਿਨ। ਿਾਲਾਂਬ੍ਕ, ਇਿਨਾਂ ਬ੍ਿਚਾਰਾਂ ਨੰ ਅੰ ਤਮ ਰਪ ਨਿੀਂ ਬ੍ਦੱ ਤਾ ਬ੍ਗਆ ਿੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼
ਬ੍ਿਚ ਕਈ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਪਿਸ਼ਨ ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੀ ਇਨਪੁਿ ਅਤੇ ਫੀਡਰੈਕ ਰੀ.ਸੀ. ਦੇ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਰਾਅਦ ਦੇ ਬ੍ਿਕਾਸ ਬ੍ਿਚ ਅਗਿਾਈ ਕਰਨ ਬ੍ਿਚ ਸਿਾਇਤਾ
ਕਰੇਗੀ।
ਬ੍ਵਚਾਰ ਜੋ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੁੰ ਸੇਧ ਬ੍ਦੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬ੍ਿਚਾਰ ਜੋ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਫਰੇਮਿਰਕ ਨੰ ਅਨੁਕਲ ਰਣਾਉਂਦਾ ਿੈ,
ਉਿ ਿੈ ਬ੍ਕ ਅਪਾਿਜ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਬ੍ਿੱ ਚ ਅੰ ਦਰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ
ਮਾਣ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਣ ਨੰ ਸੁਰੱਬ੍ਖਅਤ ਰੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਿਿਾਉਣਾ ਚੰ ਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਦਾ ਕੰ ਮ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਕਈ ਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦੇ ਬ੍ਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ
ਕੀਤਾ ਿੈ, ਬ੍ਜਸ ਬ੍ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:
1. ਅਪਾਿਜ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਬ੍ਿਕਾਰਾਂ ਰਾਰੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਿਰ ਦੀ ਮਬ੍ਰਆਦਾ
(ਯਐਨਸੀਆਰਪੀਡੀ) ਅਤੇ ਮਲ-ਬ੍ਨਿਾਸੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਅਬ੍ਿਕਾਰਾਂ ਰਾਰੇ ਸੰ ਯੁਕਤ
ਰਾਸ਼ਿਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਬ੍ਸਿਾਂਤ (ਯਐਨਡੀਆਰਆਈਪੀ);
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2. ਬ੍ਪਛਲੇ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਿਬ੍ਰਆਂ ਬ੍ਿਚ ਪਿਗਿਾਈਆਂ ਅਪਾਿਜ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਆਿਾਜ਼ਾਂ ਬ੍ਜਿੇਂ ਬ੍ਕ ਸਾਲ 2016/17 ਬ੍ਿਚ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਰਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ
ਸਲਾਿ ਅਤੇ 2013/14 ਬ੍ਿਚ ਅਪਾਿਜਤਾ ਰਾਰੇ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਲਾਿ;
3. ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬ੍ਰੱ ਲ ਸੀ -81, ਦੀ ਐਕਸੈਬ੍ਸਰਲ ਕੈਕਨੇਡਾ ਐਕਿ (ਐਕਸੈਬ੍ਸਰਲ

ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਿ); ਅਤੇ
4. ਦਜੇ ਪਿਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ।
ਬ੍ਕਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਬ੍ਕਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਇਿ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪੜ੍ਹ,ੋ ਪਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਰੇ
ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਸਾਨੰ ਦੱ ਸੋ ਬ੍ਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤਾਬ੍ਿਤ ਬ੍ਿਚਾਰਾਂ ਰਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਿੋ:
➢ ਇਸ ਫੌਲ ਬ੍ਿੱ ਚ ਸਾਰੇ ਪਿਾਂਤਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬ੍ਖਆਤ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਰਾਰੇ
ਪਤਾ ਲਗਾਓ - engage.gov.bc.ca/accessibility 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਨਲਾਈਨ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।
➢ ਸ਼ੁੱ ਕਰਿਾਰ, 29 ਨਿੰ ਰਰ, 2019, ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤੱ ਕ ਫੀਡਰੈਕ ਪਿਦਾਨ ਕਰੋ:
ਆਨਲਾਈਨ:

engage.gov.bc.ca/accessibility

ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਏਐਸਐਲ ਿੀਡੀਓ:
engageaccessibility@gov.bc.ca
ਿੈਲੀਫੋਨ:
1-844-878-0640 (ਿੋਲ ਫਿੀ)
ਫੈਕਸ:

250-356-8182

ਡਾਕ:

PO Box 9929 STN,
PROV GOVT
VICTORIA, BC, V8W 9R2
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ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੁੰ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਬ੍ਕਉਂ ਹੈ
ਰਕਾਵਿਾਂ ਨੁੰ ਤੋੜਨਾ
15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱ ਿ ਉਮਰ ਦੇ 926,100 ਤੋਂ ਿੱ ਿ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਅਨ ਿਨ, ਬ੍ਜਿਨਾਂ ਨੰ
ਬ੍ਕਸੇ ਨਾ ਬ੍ਕਸੇ ਪਿਕਾਰ ਦੀ ਅਪਾਿਜਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਆਰਾਦੀ ਦੇ 24.7% ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ
ਕਰਦਾ ਿੈ। ਬ੍ਜਿੇਂ-ਬ੍ਜਿੇਂ ਆਰਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਿਿਦੀ ਿੈ, ਅਪਾਿਜ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਬ੍ਗਣਤੀ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਾਿਜਤਾਿਾਂ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਬ੍ਿਚ ਿਾਿਾ ਿੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਿੈ।
ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੰ ਨਾਂ, ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰ ਬ੍ਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਚਨਰੱ ਿ ਿੈ ਜੋ ਅਪਾਿਜ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਇੱ ਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਬ੍ਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ
ਭਾਈਚਾਬ੍ਰਆਂ ਬ੍ਿੱ ਚ ਅਰਥਪਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ
ਕਾਨੰ ਨ, ਰੁਕਾਿਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਿਿਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਅਯੋਗ
ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਿਸ਼ਾਲ ਸਮਿ ਨੰ ਬ੍ਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਬ੍ਿਕਾਰ ਦੇਿੇਗਾ।
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਮੌਜਦਾ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਖਰੇ ਿੋਣਗੇ ਜੋ ਅਪਾਿਜ
ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਉਨਹਾਂ ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰ ਬ੍ਸੱ ਿੇ ਪਿਭਾਬ੍ਿਤ ਨਿੀਂ
ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਿੋਰ ਭਾਗਾਂ ਿੇਠ ਆਉਂਦੇ ਿਨ, ਬ੍ਜਿੇਂ ਬ੍ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੁਆਿਜ਼ੇ
ਦੇ ਲਾਭ।
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ਮਨੱ ਖੀ ਅਬ੍ਧਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣਾ
ਪਬ੍ਿਲਾਂ ਿੀ ਇੱ ਥੇ ਰਿੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰ ਨ ਸਥਾਪਤ ਿਨ ਜੋ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ
ਅਬ੍ਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਬ੍ਜਨਹਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚ ਬ੍ਿਊਮਨ ਰਾਈਿਸ ਕੋਡ

ਂ ਫਰੀਡਮਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ
(ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਿਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਿਸ ਐਡ
ਿਨ। ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪੰ ਗਤਾ ਿਾਲੇ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਬ੍ਿਕਾਰਾਂ ਨੰ
ਮਜ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸਖਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਲਈ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਦੀ ਿੈ,
ਨਾ ਬ੍ਕ ਬ੍ਕਸੇ ਿੀ ਮੌਜਦਾ ਅਬ੍ਿਕਾਰਾਂ ਨੰ ਘਿਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ।
ਜਦਬ੍ਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਬ੍ਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜਦਾ ਕਾਨੰ ਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਬ੍ਿਅਕਤੀਗਤ ਬ੍ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ
ਦੀ ਆਬ੍ਗਆ ਬ੍ਦੰ ਦੇ ਿਨ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਬ੍ਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਉਿਨਾਂ
ਬ੍ਿੱ ਚ ਅਕਸਰ ਪਿਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱ ਬ੍ਸਆਿਾਂ ਦਾ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਯੋਗਤਾ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਰੁਕਾਿਿਾਂ ਨੰ ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੁੰ ਚ ਪਿਣਾਲੀ, ਬ੍ਜਿੇਂ ਬ੍ਕ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੰ ਰਣਾਏਗਾ।
ਬ੍ਨਰਪੱ ਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੁੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ
ਅਪਾਿਜਤਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱ ਕ ਬ੍ਿਬ੍ਿਿ ਅਤੇ ਜੀਿੰ ਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਿੈ। ਅਪਾਿਜ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ
ਦੇ ਤਜ਼ਰਰੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਿਬ੍ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿੋਰ
ਬ੍ਿਅਕਤੀਗਤ ਬ੍ਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੱ ਖਰੇ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਬ੍ਥਕ
ਕਾਰਕ, ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਬ੍ਲੰਗ, ਬ੍ਲੰਗੀ ਝੁਕਾਓ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਿਰਮ, ਇਸਨੰ ਰਿੁਤ
ਪਿਭਾਬ੍ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਬ੍ਕ ਲੋ ਕ ਅਪਾਿਜਤਾ ਰਾਰੇ ਬ੍ਕਿੇਂ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ
ਸੋਚਦੇ ਿਨ। ਰੀ.ਸੀ. ਲਈ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਬ੍ਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਿੱ ਿਦੇ ਿੋਏ,
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ਸਰਕਾਰ ਅਬ੍ਜਿੇ ਕਾਨੰ ਨ ਲਈ ਿਚਨਰੱ ਿ ਿੈ ਜੋ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੰ ਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਬ੍ਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਪਾਿਜ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਲਾਭ ਪਿੁੰ ਚਾਉਂਦੀ ਿੈ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿੋ ਬ੍ਕ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬ੍ਲੰਗ-ਅਿਾਰਤ ਬ੍ਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ
ਪਲੱਸ (ਜੀਰੀਏ+) ਨੰ ਬ੍ਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਿਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਇਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਬ੍ਕ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਿੰ ਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਬ੍ਲੰਗ ਿਾਲੇ
ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਸਮਿ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਬ੍ਿਲਕਦਬ੍ਮਆਂ ਦਾ ਿੱ ਖੋ
ਿੱ ਖਰਾ ਅਨੁਭਿ ਬ੍ਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ? ਜੀਰੀਏ+ ਰਿੁਤ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ
ਬ੍ਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਬ੍ਜਿੇਂ ਬ੍ਕ ਬ੍ਲੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਅਪਾਿਜਤਾ।
ਜੀਰੀਏ+ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਿੈ ਬ੍ਜਸ ਰਾਿੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀਆਂ
ਬ੍ਿਬ੍ਭੰ ਨ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਅਤੇ ਿਾਲਤਾਂ ਪਿਤੀ ਿਿੇਰੇ ਜਿਾਰਦੇਿ ਰਣਨ ਦੀ ਕੋਬ੍ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ।
ਫੈਡਰਲ ਐਕਸੈਬ੍ਸਬ੍ਰਲਿੀ ਕਾਨੁੰ ਨ ਨੁੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ

ਐਕਸੈਬ੍ਸਰਲ ਕੈਨੈਡਾ ਐਕਿ ਜਨ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਰੈਂਬ੍ਕੰ ਗ, ਪਿਸਾਰਣ ਅਤੇ
ਕਿਾਸ ਰਾਰਡਰ-ਆਿਾਜਾਈ ਬ੍ਜਿੇ ਫੈਡਰਲ ਅਬ੍ਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਿੀਨ ਸੈਕਿਰਾਂ ਜਾਂ
ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਤਬ੍ਿ ਕਰਦਾ ਿੈ।

ਐਕਸੈਬ੍ਸਰਲ ਕੈਨੈਡਾ ਐਕਿ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ
ਬ੍ਕਬ੍ਰਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਿਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਿੈ ਬ੍ਜਸ ਬ੍ਿੱ ਚ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੰ
ਬ੍ਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇੰ ਸੈਂਬ੍ਿਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਬ੍ਿੱ ਚ ਤਰੱ ਕੀ ਨੰ
ਿਰੈਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਬ੍ਰਆਂ ਅਤੇ ਪਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ।
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ਫੈਡਰਲ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਸਰਾਈ ਅਬ੍ਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚ ਪਿੁੰ ਚ ਬ੍ਿੱ ਚ
ਰੁਕਾਿਿਾਂ ਨੰ ਿੱ ਲ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੀ. ਸੀ. ਲਈ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਸੰ ਬ੍ਮਲਨ ਅਤੇ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰ ਘੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪਰਕ ਿੋਣਗੇ।
ਹੋਰ ਪਿਾਂਤਾਂ ਬ੍ਵਚ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੁੰ ਨ ਤੋਂ ਬ੍ਸੱ ਖਣਾ
ਚਾਰ ਪਿਾਂਤਾਂ, ਨੋਿਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ (ਐਨ ਐਕਿ ਬ੍ਰਸਪੈਕਬ੍ਿੰ ਗ ਐਕਸੈਬ੍ਸਬ੍ਰਲਿੀ ਲੈ ਬ੍ਜਸਲੇ ਸ਼ਨ

ਇੰ ਨ ਨੋਿਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, 2017), ਮੈਨੀਿੋਰਾ (ਐਕਸੈਬ੍ਸਬ੍ਰਲਿੀ ਫ਼ੌਰ ਮੈਨੀਿੋਰਨਜ਼ ਐਕਿ,
2013), ਓਨਿਾਰੀਓ (ਐਕਸੈਬ੍ਸਬ੍ਰਲਿੀ ਫੌਰ ਓਨਿੈਰੀਅਨਜ਼ ਬ੍ਿਦ ਬ੍ਡਸਐਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀਜ਼

ਐਕਿ, 2005), ਅਤੇ ਕਰੈਕ (ਸਮਾਬ੍ਜਕ, ਸਕਲ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ,
2004 ਨੰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬ੍ਦਿਸ਼ਿੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਬ੍ਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਯੋਗ ਬ੍ਿੱ ਚ

ਅਪਾਿਜ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਸੁਰੱਬ੍ਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਅਬ੍ਿਬ੍ਨਯਮ) ਇਸ ਿੇਲੇ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਨਊਬ੍ਫਨਲੈਂ ਡ ਅਤੇ ਲੈ ਰਰਾਡੋਰ ਨੇ ਨਿੇਂ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਰਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਕੀਤੇ ਿਨ।
ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਲਈ ਿਚਨਰੱ ਿ ਿੈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼
ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀਆਂ ਬ੍ਿਲੱਖਣ ਜਰਰਤਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਪਰ ਉਿਨਾਂ ਸਬ੍ਰਆਂ ਦੇ
ਤਜ਼ਰਬ੍ਰਆਂ ਤੋਂ ਿੀ ਬ੍ਸੱ ਖਣ ਦੀ ਕੋਬ੍ਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਬ੍ਜਨਹਾਂ ਦੇ ਪਬ੍ਿਲਾਂ ਿੀ ਕਾਨੰ ਨ ਰਣੇ ਿੋਏ
ਿਨ।
ਅੁੰ ਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਪਿਤੀਰੱ ਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
➢ ਯਨਾਈਬ੍ਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਰਾਈਿਸ ਔਫ਼ ਪਰਸਨਜ਼ ਬ੍ਵੱ ਦ
ਬ੍ਡਸਐਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀਜ਼ (ਯਐਨਸੀਆਰਪੀਡੀ)
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ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਯਐਨਸੀਆਰਪੀਡੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬ੍ਿਕਲਬ੍ਪਕ ਪਿੋਿੋਕੋਲ ਦੇ ਲਈ
ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਿਿਾਉਣ ਬ੍ਿਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ,
ਜੋ ਅਪਾਿਜ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰਾਂ ਦੇ ਰਰਾਰਰ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਿਿੇਰੇ ਪਿੁੰ ਚ ਅਤੇ ਮੌਬ੍ਕਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕਰਦੇ ਿਨ।
ਯਐਨਸੀਆਰਪੀਡੀ ਬ੍ਿਚ ਦਰਜ ਬ੍ਸਿਾਂਤ, ਬ੍ਜਸ ਬ੍ਿਚ ਸੁਭਾਬ੍ਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਬ੍ਿਅਕਤੀਗਤ
ਖੁਦਮੁਖਬ੍ਤਆਰੀ, ਗੈਰ-ਪੱ ਖਪਾਤ, ਅੰ ਤਰ ਦਾ ਸਬ੍ਤਕਾਰ, ਬ੍ਲੰਗ ਰਰਾਰਰਤਾ, ਅਤੇ ਅਪਾਿਜ
ਰੱ ਬ੍ਚਆਂ ਦੇ ਅਬ੍ਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬ੍ਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਰੀ. ਸੀ. ਲਈ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ
ਬ੍ਿਕਾਸ ਲਈ ਰੁਬ੍ਨਆਦੀ ਿੋਣਗੇ।
ਂ ਦੀ ਰਾਈਿਸ ਔਫ਼ ਇੁੰਡੀਜਨਸ
➢ ਯਨਾਇਿੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਡੈਕਲੇ ਰੇਸ਼ਨ ਔਨ
ਪੀਪਲਜ਼ (ਯਐਨਡੀਆਰਆਈਪੀ)
ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਐਨਡੀਆਰਆਈਪੀ ਦੀ ਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੈ ਅਤੇ
ਂ ਰੀਕਨਬ੍ਸਲੀਏਸ਼ਨ ਔਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਕਾਲਜ ਿ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਿਰੁੱ ਥ ਐਡ
ਇਸ ਨੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਰੱ ਿ ਿੈ। ਮਲ ਬ੍ਨਿਾਸੀ ਅਪਾਿਜ
ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਬ੍ਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ
ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਅਪਿਜਤਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਿੱ ਤਿਪਰਨ ਬ੍ਿੱ ਸਾ ਿੈ। ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ
ਕਾਨੰ ਨ ਮਲ ਬ੍ਨਿਾਸੀ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਮੇਲ-ਬ੍ਮਲਾਪ ਸਥਾਬ੍ਪਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕੋਬ੍ਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
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ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੁੰਰੀਆ ਬ੍ਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੁੰ ਨ ਬ੍ਕਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲਗਦੇ
ਹਨ
ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਹੈ?
ਅੱ ਗੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚ, ਤੁਿਾਨੰ ਇਸ ਰਾਰੇ ਬ੍ਿਚਾਰ ਬ੍ਮਲਣਗੇ ਬ੍ਕ ਰੀ.ਸੀ. ਲਈ
ਬ੍ਕਿੜ੍ੇ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਤੁਿਾਨੰ ਬ੍ਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਮਲ ਸਕਦੇ
ਿਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਰੈਕ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਬ੍ਿਚਲੇ
ਬ੍ਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬ੍ਿਚਾਰ ਪਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਜਾਂ
ਦੋਿ।ੇਂ
➢ ਰੀ.ਸੀ. ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੁੰ ਨ ਰਾਰੇ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ
ਕੀ ਹੈ?

ਕਾਨੁੰ ਨ ਲਈ ਮਾਡਲ
ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰ ਘੀ ਅਤੇ ਸਰਾਈ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਬ੍ਿਚ
ਬ੍ਿਆਪਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਅਪਾਿਜ ਲੋ ਕਾਂ, ਕਾਰੋਰਾਰਾਂ ਅਤੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਰਰਾਂ ਰਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਸਪਸ਼ਿਤਾ ਪਿਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ ਬ੍ਕ ਕਾਨੰ ਨ ਬ੍ਕਿੇਂ
ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ਇਿ ਬ੍ਰੱ ਲ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਬ੍ਿਚ ਪਿੁੰ ਚ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਪ ਰੇਖਾ
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਨੰ ਸਮਰੱ ਥ ਰਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਿਿੇਗਾ। ਇਿ ਕਾਨੰ ਨ ਬ੍ਫਰ ਉਨਹਾਂ
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ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਅਬ੍ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਿਨ ਪਿਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ
ਰਾਅਦ, ਅਸਮਰਥਤਾ ਿਾਲੇ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਾਿਰਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਬ੍ਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਮਲ ਕੇ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਅਤੇ ਬ੍ਨਯਮ ਬ੍ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਾਨੁੰ ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
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ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਕਾਨੰ ਨ ਲਈ ਿਚਨਰੱ ਿ ਿੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਪਾਿਜ
ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਯਐਨਸੀਆਰਪੀਡੀ ਅਤੇ ਐਕਸੈਬ੍ਸਰਲ ਕੈਨੇਡਾ

ਐਕਿਦੇ ਅਨੁਕਲ “ਅਪਾਿਜਤਾ” ਦੀ ਬ੍ਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੰ ਬ੍ਮਬ੍ਲਤ ਪਬ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਨੰ ਅਪਣਾਉਣ
ਐਕਸੈਬ੍ਸਰਲ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਿ
ਅਪੰ ਗਤਾ ਨੰ ਬ੍ਕਸੇ ਿੀ ਬ੍ਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਬ੍ਜਸ ਬ੍ਿੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਬ੍ਸਕ, ਰੌਬ੍ਿਕ, ਬ੍ਗਆਨ ਸਰੰ ਿੀ, ਬ੍ਸੱ ਖਣ, ਸੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰੀ ਬ੍ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਸੀਮਾ - ਭਾਿੇਂ ਸਥਾਈ, ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਪਿਬ੍ਕਰਤੀ ਬ੍ਿੱ ਚ ਪਿਸੰਬ੍ਗਕ,
ਜਾਂ ਸਪੱ ਸ਼ਿ ਰਪ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, ਜੋ ਬ੍ਕ, ਇੱ ਕ ਰੁਕਾਿਿ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਬ੍ਿੱ ਚ, ਸਮਾਜ
ਬ੍ਿਚ ਇਕ ਬ੍ਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਬ੍ਿੱ ਚ ਪਰੀ ਅਤੇ ਰਰਾਰਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬ੍ਿਚ ਰੁਕਾਿਿ
ਪਾਉਂਦੀ ਿੈ।

ਯਨਾਈਬ੍ਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਨਿੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਰਾਈਿਸ ਔਫ਼ ਪਰਸਨਜ਼ ਬ੍ਿੱ ਦ
ਬ੍ਡਸਐਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀਜ਼ (ਯਐਨਸੀਆਰਪੀਡੀ)
ਅਪਾਿਜਤਾ ਨੰ ਇੱ ਕ ਬ੍ਿਕਸਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿਾਰਣਾ ਿਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਬ੍ਜਸਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਬ੍ਿਕਾਰ ਿਾਲੇ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਿਿਾਰਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ ਬ੍ਿਕਾਰਾਂ ਿਾਲੇ
ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਬ੍ਿੱ ਚ ਦਬ੍ਜਆਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਅਤੇ ਪਿਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬ੍ਿੱ ਚ ਰੁਕਾਿਿ
ਰਣਦੇ ਿਨ।
ਬ੍ਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
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➢ ਸਝਾਏ ਗਏ ਕਾਨੁੰ ਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕਾਨੁੰ ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਰਾਰੇ ਤਸੀਂ ਕੀ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
➢ ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੁੰ ਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਕਾਨੁੰ ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਝਾਅ
ਹਨ ਜੋ ਤਸੀਂ ਬ੍ਵਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ?
ਉਦੇਸ਼
ਰੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲਈ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਿੇਠ ਬ੍ਦੱ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਬ੍ਸ਼ਸ਼
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ:
• ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਬ੍ਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਿਜ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁਬ੍ਨਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ
ਦਾ ਪਰਨ ਅਤੇ ਰਰਾਰਰ ਅਨੰਦ ਲੈ ਣ ਨੰ ਿੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰਨੀ
ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸਬ੍ਤਕਾਰ ਨੰ ਿੱ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਕ,ੇ ਯਐਨਸੀਆਰਪੀਡੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ
ਪਿਿਾਣੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ।
• ਅਪਾਿਜਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਹਾ ਦੇ ਜੀਿਨ ਬ੍ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆਂ
ਰੁਕਾਿਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਿਿਾਉਣ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ
ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੇ ਬ੍ਿਕਾਸ, ਲਾਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ।
• ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਬ੍ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਬ੍ਿਚ ਅਪਾਿਜ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਿਭਾਬ੍ਿਤ
ਬ੍ਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਨੰ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਸਰ ਬ੍ਿਕਾਸ ਲਈ ਸਬ੍ਿਯੋਗ ਨਾਲ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਬ੍ਗਆ ਦੇਣਾ।
• ਇਿ ਸੁਬ੍ਨਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਕ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਪਿਗਤੀ ਨੰ ਿਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਜਗਹਾ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਬ੍ਕਬ੍ਰਆਿਾਂ ਿਨ।
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• ਐਕਸੈਬ੍ਸਰਲ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਿ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸਰਾਈ ਸਰਾਈ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ
ਦੇ ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਬ੍ਿਚਕਾਰ ਅਨੁਕਲਤਾ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।
ਬ੍ਸਧਾਂਤ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਬ੍ਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਸਿਾਂਤਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ
ਿਨ:
• ਸੁੰ ਬ੍ਮਲਨ: ਅਪਾਿਜ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਅਨਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ
ਭਾਈਚਾਬ੍ਰਆਂ ਬ੍ਿਚ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਤੇ ਰਰਾਰਰੀ ਨਾਲ ਬ੍ਿੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
• ਅਨਕਲਤਾ. ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਨੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਬ੍ਕ ਅਪੰ ਗਤਾ ਅਤੇ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਬ੍ਿਕਸਤ ਿੋ ਰਿੀਆਂ ਿਾਰਨਾਿਾਂ ਿਨ ਜੋ ਸੇਿਾਿਾਂ, ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ
ਬ੍ਿਿਿਾਰ ਰਦਲਣ ਨਾਲ ਰਦਲਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਿ ਸੁਬ੍ਨਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰਬ੍ਦਆਂ ਬ੍ਕ ਰੀ.ਸੀ.
ਇਕ ਸੰ ਬ੍ਮਬ੍ਲਤ ਅਤੇ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਸਰਾ ਿੈ ਜੋ ਅਪਾਿਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਿੋਰ ਬ੍ਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ
ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬ੍ਨਰੰ ਤਰ ਿਚਨਰੱ ਿਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਿੋਿੇਗੀ।
• ਬ੍ਵਬ੍ਭੁੰ ਨਤਾ: ਿਰ ਬ੍ਿਅਕਤੀ ਬ੍ਿਲੱਖਣ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਅਪਾਿਜ ਲੋ ਕ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਬ੍ਪਛੋਕੜ੍
ਿਾਲੇ ਬ੍ਿਅਕਤੀ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਬ੍ਿਅਕਤੀਗਤ ਬ੍ਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਿਾਂ ਬ੍ਜਸ ਬ੍ਿੱ ਚ ਨਸਲ, ਬ੍ਲੰਗ,
ਬ੍ਜਨਸੀ ਰੁਝਾਨ, ਿਰਮ ਅਤੇ ਜੀਬ੍ਿਤ ਅਨੁਭਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ
ਤਜ਼ਰਬ੍ਰਆਂ ਨੰ ਰਿੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਦੰ ਦੇ ਿਨ। ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਨੰ ਅਪੰ ਗਤਾ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇੰ ਿਰਸੈਕਸ਼ਨੈਬ੍ਲਿੀ ਅਤੇ ਬ੍ਭੰ ਨਤਾ ਦੇ ਬ੍ਸਿਾਂਤ ਨੰ ਮੰ ਨਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਿੈ।
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• ਸਬ੍ਹਯੋਗ: ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਭਾਈਚਾਬ੍ਰਆਂ ਨੰ ਿਿਾਿਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਬ੍ਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀ ਿੈ ਅਤੇ
ਿਰ ਇਕ ਦੀ ਇੱ ਕ ਭਬ੍ਮਕਾ ਿੈ। ਕਾਨੰ ਨ ਨੰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਈਚਾਬ੍ਰਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਰਾਰਾਂ
ਲਈ ਪਿੁੰ ਚ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।
• ਸਵੈ-ਬ੍ਨਰਣਾ: ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਕਾਨੰ ਨ ਨੰ ਅਪਾਿਜ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਨੰ ਉਸ ਤਰਾਂ ਅੱ ਗੇ ਿਿਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਜੋ
ਉਿ ਬ੍ਜਉਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਨ।

➢ ਤਸੀਂ ਕਾਨੁੰ ਨ ਰਾਰੇ ਸਝਾਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਸਧਾਂਤਾਂ ਰਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
➢ ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਸਧਾਂਤਾਂ ਰਾਰੇ ਹੋਰ ਬ੍ਵਚਾਰ ਹਨ ਜੋ
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੁੰ ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬ੍ਮਆਰ
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ਦਸਰੇ ਕਨੇਡੀਅਨ ਅਬ੍ਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚ ਬ੍ਲਆਂਦੀ ਪਿੁੰ ਚ ਨਾਲ ਸਬ੍ਿਮਤ, ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼
ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ
ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੇ ਬ੍ਿਕਾਸ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬ੍ਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਅਬ੍ਭਆਸਾਂ ਰਾਰੇ ਮਾਰਗ
ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਬ੍ਜਸ ਬ੍ਿੱ ਚ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚ ਕਈ ਬ੍ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ:
• ਸੇਿਾ ਡਬ੍ਲਿਰੀ
• ਰੁਜ਼ਗਾਰ
• ਬ੍ਨਰਬ੍ਮਤ ਿਾਤਾਿਰਣ
• ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ
• ਆਿਾਜਾਈ
ਅਸਮਰਥਤਾ ਿਾਲੇ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਾਿਰਾਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਬ੍ਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਮਲ ਕੇ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਬ੍ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਜੋ ਸਿੈਇੱਛਤ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ
ਦੋਿੇਂ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬ੍ਨਯਮਾਂ ਨੰ ਰਣਾਉਣ ਦੀ ਆਬ੍ਗਆ
ਬ੍ਦੰ ਦੀ ਿੈ। ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਬ੍ਿੱ ਸੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ
'ਤੇ ਰੱ ਝਿੇਂ ਬ੍ਨਯਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਮਆਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਬ੍ਗਆ ਦੇਿੇਗਾ।
ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਤਰੱ ਕੀ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਰਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਨੰ ਸਮੇਂ ਬ੍ਸਰ ਬ੍ਿਕਾਸ, ਲਾਗ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਦੀ ਸੋਿ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ।
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ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਿਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਬ੍ਿਚ ਬ੍ਿਕਸਤ ਮੌਜਦਾ
ਬ੍ਮਆਰਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਬ੍ਭਆਸਾਂ ਨੰ ਅਪਣਾਉਂਬ੍ਦਆਂ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ
ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੇ ਬ੍ਿਕਾਸ ਬ੍ਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਬ੍ਲਆਉਣ ਦੀ ਕੋਬ੍ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ।

➢ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਰਾਰੇ ਸਝਾਈ ਪਹੁੰ ਚ ਰਾਰੇ ਤਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
➢ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੁੰ ਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਰਾਰੇ ਸਝਾਈ ਪਹੁੰ ਚ ਰਾਰੇ ਤਸੀਂ ਕੀ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
➢ ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੁੰ ਡਾਂ ਦੇ ਬ੍ਵਕਾਸ ਜਾਂ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ
ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਰੇ ਹੋਰ ਬ੍ਵਚਾਰ ਹਨ?
ਸ਼ਾਸਨ ਪਿਣਾਲੀ

ਸ਼ਾਸਨ ਪਿਣਾਲੀ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ, ਬ੍ਜਿੇਂ ਬ੍ਕ ਲੋ ਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦਾ ਿਿਾਲਾ ਬ੍ਦੰ ਦੀ ਿੈ, ਬ੍ਜਿੜ੍ੇ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਨੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੇ ਪਿਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗਕਰਣ, ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ
ਅਮਲ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਰਣਾਉਣਗੇ।

ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਿਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ
ਪਿਣਾਲੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰਰੀ ਿੋਿੇਗਾ। ਉਦਾਿਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਕਾਨੰ ਨ ਿੇਠ ਬ੍ਲਖੀਆਂ
ਬ੍ਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ:
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➢ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਡਾਇਰੈਕਿੋਰੇਿ: ਪਿਗਤੀ ਦੀ ਬ੍ਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਨੰ
ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬ੍ਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਸੰ ਦ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ ਿੈ।
➢ ਸਿੈਂਡਰਡਜ਼ ਬ੍ਡਿੈਲਪਮੈਂਿ ਰੋਰਡ: ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਿਕਾਸ ਅਤੇ
ਸੰ ਸ਼ੋਿਨ ਲਈ ਬ੍ਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ। ਸਿੈਂਡਰਡਜ਼ ਬ੍ਡਿੈਲਪਮੈਂਿ ਰੋਰਡ ਬ੍ਿਚ ਅਪਾਿਜ
ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱ ਤਿਪਰਣ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਅਪਾਿਜ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਾਿਰਾਂ
ਅਤੇ ਿੋਰ ਬ੍ਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਿੀਆਂ ਰਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ
ਐਕਸੈਬ੍ਸਬ੍ਰਲਿੀ ਸਿੈਂਡਰਡ ਬ੍ਡਿੈਲਪਮੈਂਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CASDO) ਜਾਂ
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਨੰ ਬ੍ਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਿਿੇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ
ਸਕਦੇ ਿਨ।
➢ ਐਕਸੈਬ੍ਸਬ੍ਰਲਿੀ ਕਬ੍ਮਸ਼ਨਰ: ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ
ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਰਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਬ੍ਜਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰਪੋਰਬ੍ਿੰ ਗ
ਲਈ ਬ੍ਜ਼ੰ ਮੇਿਾਰ।

➢ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੁੰ ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਝਾਈ ਪਹੁੰ ਚ ਰਾਰੇ ਤਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ
ਹੋ?
➢ ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੁੰ ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਪਿਣਾਲੀ ਰਾਰੇ ਹੋਰ
ਬ੍ਵਚਾਰ ਹਨ?
ਪਿੇਰਕ
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ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਨੰ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਬ੍ਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਪਿੋਤਸਾਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਬ੍ਗਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਪਿੇਰਕਾਂ
ਬ੍ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ:
• ਬ੍ਮਸਾਲੀ ਅਬ੍ਭਆਸਾਂ ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਿਾਲੇ ਨੇਤਾਿਾਂ ਦੀਆਂ
ਪਿਾਪਤੀਆਂ ਨੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਾਈ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਐਿਾਰਡਜ਼ ਪਿੋਗਰਾਮ ਦੀ
ਬ੍ਸਰਜਣਾ।
• ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਨੰ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਆਗ ਰਣਨ ਬ੍ਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ
ਫੰ ਬ੍ਡੰ ਗ ਪਿੋਗਰਾਮ।
• ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਆਗਆਂ ਲਈ ਬ੍ਿੱ ਤੀ ਪਿੇਰਕ।
• ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਬ੍ਦਖਾਉਣ ਿਾਲੇ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਲਈ
ਬ੍ਰਪੋਰਬ੍ਿੰ ਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਨੰ ਘੱ ਿ ਕਰਨਾ।
ਪਾਲਣਾ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਇਿ ਸੁਬ੍ਨਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਬ੍ਕ ਬ੍ਿਅਕਤੀ
ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਬ੍ਨਜੀ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਇਸ ਕਾਨੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਬ੍ਜਨਹਾਂ ਉਪਾਿਾਂ ਤੇ
ਬ੍ਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਉਿਨਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:
• ਅਪਾਿਜ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਿ ਮਸ਼ਿਰੇ ਲਈ ਬ੍ਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ
ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱ ਕੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਪੋਰਿਾਂ;
• ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਰਾਰੇ ਫੀਡਰੈਕ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਗਾਿਕਾਂ, ਜਾਂ
ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਦੱ ਬ੍ਸਆਂ ਲਈ ਨਿੇਂ ਚੈਨਲ ਰਣਾਉਣਾ; ਅਤੇ /ਜਾਂ,
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• ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸੰ ਦ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਬ੍ਸਖਲਾਈ ਪਿਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੱ ਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਸਰਜਣਾ।
ਲਾਗ ਕਰਨਾ
ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਿੱ ਚ ਬ੍ਕਤੇ ਿੋਰ ਲਈ ਗਈ ਪਿੁੰ ਚ ਦੇ ਅਨੁਕਲ, ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਇਿ ਸੁਬ੍ਨਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰੇਗੀ ਬ੍ਕ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਬ੍ਚਤ ਉਪਾਅ
ਿੋਣ। ਮੁੱ ਖ ਬ੍ਿਆਨ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਿੋਤਸਾਿਨ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਿਿਾਉਣ
'ਤੇ ਕੇਂਦਬ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਲਾਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਬ੍ਥਤੀ ਬ੍ਿਚ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਉਪਲਰਿ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ:
• ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਇੰ ਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ;
• ਬ੍ਿਚੋਲਗੀ;
• ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਬ੍ਿੱ ਚ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਿਿਾਂ ਰਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਿਸਾਰਨ;
ਅਤੇ/ਜਾਂ
• ਬ੍ਿੱ ਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ

ਅਬ੍ਧਕਾਰ ਖੇਤਰ

ਬ੍ਨਮਨਤਮ

ਅਬ੍ਧਕਤਮ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਕੋਈ ਬ੍ਨਮਨਤਮ ਰਕਮ

$250,000

ਨਿੀਂ
ਮੈਨੀਿੋਰਾ

ਕੋਈ ਬ੍ਨਮਨਤਮ ਰਕਮ

$250,000

ਨਿੀਂ
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ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ

ਕੋਈ ਬ੍ਨਮਨਤਮ ਰਕਮ

$250,000

ਨਿੀਂ

(ਜ਼ੁਰਮਾਬ੍ਨਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ
ਪਬ੍ਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਨਤਕ
ਬ੍ਸੱ ਬ੍ਖਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰਕਤਾ
ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ
ਿੈ)

ਓਨਿਾਰੀਓ

ਕੋਈ ਬ੍ਨਮਨਤਮ ਰਕਮ

$100,000 (ਿਰੇਕ ਬ੍ਦਨ

ਨਿੀਂ

ਜਾਂ ਇਕ ਬ੍ਦਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬ੍ਿੱ ਸੇ
ਲਈ ਬ੍ਜਸ ਤੇ ਜੁਰਮ
ਿਾਪਰਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਿੁੰ ਦਾ
ਰਬ੍ਿੰ ਦਾ ਿੈ)

ਕਰੈਕ

$500 (ਦਸਰੇ ਜਾਂ ਰਾਅਦ

$7,000 (ਦਸਰੇ ਜਾਂ

ਿਾਲੇ ਅਪਰਾਿ ਦੀ ਸਬ੍ਥਤੀ

ਰਾਅਦ ਿਾਲੇ ਅਪਰਾਿ ਦੀ

ਬ੍ਿੱ ਚ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੁੱ ਗਣੇ

ਸਬ੍ਥਤੀ ਬ੍ਿੱ ਚ, ਜੁਰਮਾਨੇ

ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ)

ਦੁੱ ਗਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ)
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➢ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੁੰ ਨਾਂ ਲਈ ਪਿੇਰਕਾਂ, ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਝਾਈ
ਪਹੁੰ ਚ ਰਾਰੇ ਤਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
➢ ਕੀ ਤਹਾਡੇ ਇਸ ਰਾਰੇ ਕੋਈ ਬ੍ਵਚਾਰ ਹਨ ਬ੍ਕ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੁੰ ਨ ਦੇ ਲਈ
ਪਿੇਰਕ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ/ਲਾਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਬ੍ਮਸ਼ਰਣ ਬ੍ਕਵੇਂ
ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਬ੍ਵਧਾਨਕ ਸਮੀਬ੍ਖਆਵਾਂ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬ੍ਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬ੍ਿਿਾਨਕ
ਸਮੀਬ੍ਖਆਿਾਂ ਦੀ ਬ੍ਤਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੋ ਪਿਗਤੀ ਦੀ ਰਪ ਰੇਖਾ ਦੱ ਸਦੀ ਿੈ
ਜੋ ਕਾਨੰ ਨ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਬ੍ਿਿਾਨਕ ਸਮੀਬ੍ਖਆਿਾਂ
ਇਿ ਸੁਬ੍ਨਸ਼ਬ੍ਚਤ ਕਰਨ ਬ੍ਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ਬ੍ਕ ਕਾਨੰ ਨ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿਾਰਦੇਿੀ ਨਾਲ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਿਾਲਾਂਬ੍ਕ, ਜੇ ਉਿ ਰਿੁਤ
ਅਕਸਰ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਤਾਂ ਉਿ ਕਾਨੰ ਨ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚ ਰੁਕਾਿਿ ਪਾ
ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਅਬ੍ਿਕਾਰ ਖੇਤਰ

ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਸਮੀਬ੍ਖਆ

ਅਗਲੀਆਂ ਸਮੀਬ੍ਖਆਿਾਂ

(ਸਾਲ)

(ਸਾਲ)

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ

5

10

ਮੈਨੀਿੋਰਾ

4

5

ਨੋਿਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ

4

5

ਓਨਿਾਰੀਓ

4

3
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ਕਰੈਕ

5

5

➢ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੁੰ ਨ ਦੀ ਸਮੀਬ੍ਖਆ ਕਰਨ ਰਾਰੇ ਤਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
➢ ਜੇ ਤਸੀਂ ਬ੍ਵਧਾਬ੍ਨਕ ਸਮੀਬ੍ਖਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੁੰ
ਬ੍ਕੁੰ ਨੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
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ਕਾਨੁੰ ਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭਾਲਣਾ - ਸਬ੍ਭਆਚਾਰਕ ਤਰਦੀਲੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਿਿਣਾ ਇਕ ਮਿੱ ਤਿਪਰਣ ਕਦਮ ਿੈ ਜੋ ਰੀ.ਸੀ. ਇਕ
ਿਿੇਰੇ ਸੰ ਮਬ੍ਲਤ ਅਤੇ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਸਰਾ ਰਣਨ ਲਈ ਕਰ ਬ੍ਰਿਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਬ੍ਕ, ਕਾਨੰ ਨ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬ੍ਭਆਚਾਰ ਨੰ ਰਣਾਉਣ ਲਈ ਿੱ ਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਬ੍ਸਰਫ ਇੱ ਕ ਬ੍ਿੱ ਸਾ ਿੈ।
ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਾਿਜ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਬ੍ਰਲਬ੍ਡੰ ਗ ਏ ਰੈਿਰ ਰੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਪਿਮੁੱਖ ਪਿਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼
ਕੋਲੰਰੀਆ ਬ੍ਿਚ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬ੍ਭਆਚਾਰ ਨੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਿੋਰ ਤਰੀਬ੍ਕਆਂ ਨੰ
ਦੇਖਣਗੇ।
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ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪਿਮੁੱਖ ਪਿੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਬ੍ਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਿੈ ਜੋ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬ੍ਭਆਚਾਰ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਬ੍ਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੇ ਿਨ। ਉਦਾਿਰਣ ਲਈ:
• ਬ੍ਰਕ ਿੈਨਸਨ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਈਚਾਬ੍ਰਆਂ ਨੰ ਿਿੇਰੇ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰ ਬ੍ਮਬ੍ਲਤ
ਰਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਨੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ 10 ਬ੍ਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਿਾਪਤ
ਕੀਤੇ।
• ਬ੍ਡਸਏਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀ ਅਲਾਇੰ ਸ ਰੀਸੀ (ਡੀਏਰੀਸੀ) ਨੰ ਨਿੇਂ ਭਾਈਚਾਬ੍ਰਆਂ ਬ੍ਿੱ ਚ ਿੈਕਸ
ਏਡ ਡੀਏਰੀਸੀ ਦਾ ਬ੍ਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1.14 ਬ੍ਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਂ ਿਾਰਡ ਆਫ਼ ਿੀਅਬ੍ਰੰ ਗ ਨੇ ਨਿੇਂ ਸੈਂਿਰ
• ਿੈਸਿਰਨ ਇੰ ਸਿੀਬ੍ਿਊਿ ਆਫ਼ ਡੈਿੱਫ ਐਡ
ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂ ਸ ਨੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਬ੍ਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਰੀਅਰ ਮੁਕਤ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਪਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਬ੍ਿਲਾ ਪੜ੍ਾਅ
ਪਰਾ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਜਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਿਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚ ਪਿੁੰ ਚ
ਬ੍ਿੱ ਚ ਿਾਿਾ ਿੋਇਆ ਬ੍ਜੱ ਥੇ ਪਿਾਇਮਰੀ ਕਾਰਜ ਨਾਗਬ੍ਰਕ-ਕੇਂਬ੍ਦਿਤ ਿੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀ. ਸੀ. ਦੀ ਪਬ੍ਿਲੀ ਗਰੀਰੀ ਘਿਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬ੍ਜਸ
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿੈ ਬ੍ਕ ਅਗਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਬ੍ਿੱ ਚ ਸਮੁੱ ਚੀ ਗਰੀਰੀ ਦਰ 25% ਅਤੇ
ਰੱ ਬ੍ਚਆਂ ਦੀ ਗਰੀਰੀ ਦਰ ਬ੍ਿੱ ਚ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਆਿੇ।
• ਬ੍ਡਸਅਬ੍ਰਬ੍ਲਿੀ ਅਲਾਇੰ ਸ ਰੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਪਿਰੰਿਤ, ਰੀ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਬ੍ਰਆਂ ਬ੍ਿਚ
ਅਪੰ ਗਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿਿੇਰੇ ਪਿੁੰ ਚ ਅਤੇ ਸੰ ਬ੍ਮਲਨ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ
ਪਿੋਜੈਕਿਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਬ੍ਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਬ੍ਮਲੀਅਨ
ਡਾਲਰ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੇ।
• ਦੀ ਪਿੈਜ਼ੀਡੈਂਿਸ ਗਰੁੱ ਪ ਨੇ 250 ਤੋਂ ਿੱ ਿ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਿਤੀ
ਜਾਗਰਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਸਖਲਾਈ ਬ੍ਦੱ ਤੀ।
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➢ ਤਸੀਂ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬ੍ਭਆਚਾਰ ਨੁੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ
ਬ੍ਕਹੜੀਆਂ ਪਬ੍ਹਲਕਦਮੀਆਂ ਜਾਂ ਬ੍ਕਬ੍ਰਆਵਾਂ ਦੀ ਬ੍ਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੋਗੇ?
➢ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੁੰ ਨ ਸਬ੍ਭਆਚਾਰਕ ਤਰਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਿ
ਬ੍ਕਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਬ੍ਸੱ ਿਾ
ਆਪਣੇ ਬ੍ਿਚਾਰ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਿੰ ਨਿਾਦ ਬ੍ਕ ਰੀ.ਸੀ. ਬ੍ਿੱ ਚ
ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਬ੍ਕਿੇਂ ਬ੍ਦਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੀ.ਸੀ.
ਨੰ ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰ ਮਬ੍ਲਤ ਜਗਹਾ ਰਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ
ਬ੍ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਮਬ੍ਿਸਸ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਉਿ ਸਥਾਨ ਬ੍ਜੱ ਥੇ ਅਪਾਿਜ ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰੇ
ਬ੍ਿਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਉਿਨਾਂ ਸਿਾਇਤਾਿਾਂ ਤੱ ਕ ਪਿੁੰ ਚ ਪਿਾਪਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਬ੍ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨੰ
ਆਪਣੇ ਸੁਪਬ੍ਨਆਂ ਨੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।
ਜਨਤਕ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਅਦ, ਬ੍ਰਿਬ੍ਿਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ
ਸਰਕਾਰ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਡਰੈਕ ਅਤੇ ਇਨਪੁਿ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿੇਗੀ। ਇਿ
ਫੀਡਰੈਕ ਅਤੇ ਇਨਪੁਿ ਰੀ.ਸੀ. ਲਈ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਰਾਅਦ ਦੇ ਬ੍ਿਕਾਸ ਨੰ
ਸਬ੍ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਿਰਤੀ ਜਾਿੇਗੀ।
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