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ਉਦਯੋਿਗਕ ਸਰਪਸਤ ਬਣੋ!

ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਕਸ਼ਟ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ..... ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ

ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਸਰਪ
ਨੰ ੂ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਿਕ
www.biaph.com ’ਤੇ
ਦਾ ਲੋ ਗੋ
ਦੇ ਹਮ
ੋ
ਪਜ
ੇ ਨੰ ੂ ਿਲੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ*।
ਉਦਯੋਿਗਕ ਸਰਪ
ਨੰ ੂ ਹਣ
ੁ
ਦੇ ਸਰਪਸਤੀ
ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ ਹੇ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ (ਦੂਹਰੀਆਂ) ਬਰੀਆਂ ਿਮਲਣਗੀਆਂ:
ਬਰੌਨਜ਼ ਸਰਪਸਤ >$250.00
= 1 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬਰੀ**
ਿਸਲਵਰ ਸਰਪਸਤ >$1,000.00
= 2 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬਰੀਆਂ
ਗੋਲਡ ਸਰਪਸਤ >$2,500.00
= 4 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬਰੀਆਂ
ਪਲਾਟੀਨਮ ਸਰਪਸਤ >$5,000.00
= 6 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਬਰੀਆਂ
ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਪਸਤ
ਉਦਯੋਿਗਕ/ਿਵਅਕਤੀਗਤ <$250.00
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ B.I.A.P.H. ਨੰ ੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ। (ਪਤਾ
ਿਫਰ
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ
ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਿਲਿਖਆ ਹੈ)
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋ :
____ਵੀਜ਼ਾ; ____ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ; ____ ਅਮੈਕਸ
ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ:

ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: _____ /_____ ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)
ਦ ਾ ਨ ਦ ੀ ਰਕ ਮ $

ਪਤਾ:
ਸ਼ਿਹਰ:
ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ:

* ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਗੋ ਦਾ ਇੱਕ ਿਚਤਰ

ਹਾ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਮੁਰਸ਼ਦ/ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਮ
ੁ ਲ
ੇ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਤਜਰਿਬਆਂ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ?ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੰ ੁਦੇ ਹਨ।
ਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ (Ontario) ਿਵੱਚ ਸਥਾਨਕ
ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਸਬੰ ਧੀ ਸੰ ਸਥਾਵਾ (ਿਜਵ ਿਕ B.I.A.P.H.)
ਕੀਤੀ
ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਨੰ ੂ ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਣ
ੋ , ਭਾਗ ਲੈ ਣਾ
ਸੰ ਭਵ
ਹੈ ।

ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਦ (MENTOR) ਵਜ ਤੁ ਆਪਣੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਨੰ ੂ
ੇ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਵਰਗੀ ABI
ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟ ਰਹੇ ਹਣ
ੋ । ਮੁਰਸ਼ਦਿਗਰੀ
ਨਵੀਆਂ ਮੁ
ਿਸੱਖਦੇ ਹਏ
ੋ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਰਦੇ
ਹਏ
ੋ , ਹੋ
ਦੇ ਮੜ
ੁ -ਿਸਹਤਯਾਬ ਹਣ
ੋ ਦੇ ਦਰ
ੌ ਦੌਰਾਨ,
ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਕ
ੌ ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਲ
ੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ
ਸਾਰੇ ਮੁ
ਨੰ ੂ
ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ
ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਾਥੀ (PARTNER)ਦੇ ਤਰ
ੌ ’ਤੁ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਸੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਏਥੇ ਰਿਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਵਸ
ੈ ਵੀ
ੇ
ਗਰਾਮ (the Volunteer Program) ਲੋ
ਵਾਸਤੇ
ਸਾਡੀ ਸੰ ਸਥਾ ਿਵੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼, ਸੰ ਸਥਾ ਦੀਆਂ ਉਪ
ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਮਾਗਮ ਕਮੇਟੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹਰ
ੋ
ਸੰ ਿਮਲਤ ਹਣ
ੋ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਵਧਰ
ੇ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ B.I.A.P.H. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ
ੋ ਅਗਲੇ ਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ
B.I.A.P.H. ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰ ੁਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਫ਼ਰਕ ਿਲਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁ ਿਕਸ ਤਰ ਮਦਦ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ!

905-823-2221
•
1-800-565-8594
ਈਮੇਲ: biaph@biaph.com
ਫੈਕਸ: 905-823-9960

2155 Leanne Blvd., Ste. 240,
Mississauga, ON L5K 2K8

ਦਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੰਬਰ:
136609450RR0001

ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਦਾ ਿਦਆਲੂ ਦਾਨ

ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ :

ਓਨਟਾਰੀਓ ਿਨਊਰੋਟਰਾਊਮਾ
ੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗਰਾਮ ਨੰ ੂ
ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁ
ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਈਮੇਲ:
ਨੰ ੂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।

OBIA ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਗਰਾਮ ABI ਦੇ
ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰ ੂ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ
ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਬੱਲਕੁੱਲ ਇਹੋ ਿਜਹੀ ABI ਨਾਲ
ਸਬੰ ਿਧਤ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਿਜਸਨੂ ੰ ਿਕਸੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ
ਗਰਾਮ ਿਜੰ ਦਾ ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ, ਪਿਰਵਾਰਕ
ਤਨਖਾਹ ਲਏ ਸੰ ਭਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮੜ
ੁ -ਿਸਹਤਯਾਬ ਹਣ
ੋ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਮਦਦ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁ ਕਈ
ੋ ਬਚੇ ਰਿਹ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ
ਕਈ
ੋ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਬਰ ਹੋ, ਸੱਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਤੁਹਾਡਾ
ਮਲ
ੇ ਿਕਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ
ਮੁਰਸ਼ਦ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਟ
ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਈ
ਬਾਅਦ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਾਮ:

ਸਾਰੇ ਸਰਪ

ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਮਟਿਰੰ ਗ ਪੋਗਰਾਮ

B.I.A.P.H. ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ੜ ਹੈ !

ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰ ਖਪ
ੇ ਉਦਯੋਿਗਕ

** ਮੁਫਤ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ Âਤੇ ਮਨਨੀਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ੂ ਹੀ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼
ੇ ੇਵਰਾਨਾ ਬਰੀ ਦੀਆਂ
ਨੰ ੂ ਹਣ
ੁ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਿਗਕ
ਨੰ ੂ ਿਸੱਧੇ B.I.A.P.H. ਨੰ ੂ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਂ ਐਸੋ. ,
ਗਰਾਮ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਸਰਪ
(ਗਲੱਕਸਟੀਨ ਐਡ
ਂ ਐਸੋ.)
ਡਰਸਨ ਸਟਰੱਕਚਰਡ ਟਲਮਟਲਸ ਅਤੇ ਿਸਬਲੇ ਐਡ
ਦੀ ਿਦਆਲੂ ਸਹਾਇਤਾ
ਿਸਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ B.I.A.P.H. ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

ਅਕੁਆਇਰਡ ਬਰੇਨ ਇਨਜੁਰੀ (ABI)
ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਜੰ ਦਾ ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ,
ਦੇ
,
ਅਤੇ
ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ
ਸੰ ਭਾਲ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ
B.I.A.P.H. ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਰੇਨ ਇਨਜੁਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

BRAIN Injury Lawyers

w w w. c a r r a n z a . o n . c a

ੋ ਹੈ
(OBIA) ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਈ

www.biaph.com
www.biaph.com

B.I.A.P.H. ਬਾਰੇ:

B.I.A.P.H. ABI, ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਜੰ ਦਾ ਬਚ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ,
ਦੇ
, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ੱਟਵਰਕ ਨੰ ੂ ਸਿਹਯਗ
ੋ
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਸ਼
ੇ ੇ
ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਸ
ੈ ਵੀਆਂ
ੇ
ਦਾ ਇੱਕ
ਜੋ ਹਠ
ੇ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਰੁੱਪ
• ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ (ABI) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੰ ੂ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ।
• ਸੰ ਭਾਲ/ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।
• ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਸਾਡੇ

ਵਾਸਤੇ ਸਰੋ

ਦੀ ਖਜ
ੋ ਕਰਨਾ।

B.I.A.P.H. ਇਹ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:
•

ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇ ,
ਦੇ
, ਹਰ
ੋ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਕਾਰਕੁ ਅਤੇ
ਪੇਸ਼ੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾਕਾਰੀ
ਬੈ

• ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਲੋ ਅਤੇ
ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਮਨ ਜਕ

।

ਦੇ

• ਫੰ ਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ
, ਉਦਯੋ
ਇਕੱਠ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਬਰੀ ਦੇ ਬਕਾਏ
ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।

ਵਾਸਤੇ
ਫੰ ਡ
ਰਾਹਤ

B.I.A.P.H. ਇਹਨ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਣਥੱਕ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੀ ਹੈ:

• ਹੋ
ਗਰ
ੈ -ਮੁਨਾਫਾ ਗਰੁ
ਅਤੇ ਸੇਵਾ
ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ।

ਦੇ ਨਾਲ

• ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ
ਕਰਨੀ, ਇਸਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਚ
ੰ ੁ ਿਵੱਚ ਹਵ
ੋ ।ੇ

ਯੂਰੀ ਮੁਟੀਗਰ (YURI MUTIGER) ਯਾਦਗਾਰੀ
ਰਾਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪੋਗਰਾਮ

ਯੂਰੀ ਨੰ ੂ ਜੁਲਾਈ 2000 ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ
ਿਸੱਟੇ ਵਜ ਇੱਕ ਗੰ ਭੀਰ ਿਸਰ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹਾਦਸੇ
ਦੇ ਸਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ 20
ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਸੀ ਿਜਸਦੇ
ਦੋ
ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਿਦਮਾਗੀ
ਸੱਟ ਦੇ ਤਬਾਹਕਨ
ੰੁ
ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹਣ
ੋ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਿਦਆਂ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਈ 2003 ਿਵੱਚ
ਯੂਰੀ ਚੱਲ ਵਿਸਆ।
ਅੱਜ B.I.A.P.H. ਦੇ ਰਾਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਗਰਾਮ ਨੰ ੂ ਯੂਰੀ ਮੁਟੀਗਰ
ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਾਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਫੰ ਡ
ਫੰ ਡ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰੀ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋ
ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ
(ABI) ਵਾਲੇ ਲੋ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਲੋ ੜ ਮਿਹਸਸ
ੂ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗੋਲਫ4ਯੂਰੀ ਟੂਰਨਾਮ
ਸ਼ਰ
ੁ ਆ
ੂ ਤੀ ਫੰ ਡ
ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ,
ਫਰਕ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਸਮ ਗਰਾਮ
ਲਈ ਸੇ
ਲੈ ਕੇ
ਹੈ ਜੋ ABI ਵਾਲੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰ ੂ ਮੁੱਖ ਸੰ ਭਾਲ ਦਣ
ੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਿਰਵਾਰ,
ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਕਝ
ੁ ਘੰ ਿਟਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦਣ
ੇ ਦੇ
ਯਗ
ੋ ਹੰ ੁਦੇ ਿਜਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਫੰ ਡ
ਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਹੈ।

ਪੋਗਰਾਮ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਂ ਹਾਲਟਨ ਵੱਲ
ਬਰੇਨ ਇਨਜੁਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਲ ਐਡ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤਾ
ਰਾਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਗਰਾਮ (the Respite
Care Program), ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਿਵਸ਼ੇ ਨੰ ੂ ਮੁੱਖ ਸੰ ਭਾਲ ਦਣ
ੇ ਵਾਿਲਆਂ ਨੰ ੂ ਰਾਹਤ ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ
’ਤੇ ਿਧਆਨ ਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ,
ਵਖਰ ਭਰੀਆਂ
ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇ
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ।
ਛੋਟੀ
ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸੇ
ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਸੇਵਾ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨੀ
ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਕਨ
ੰੁ
ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ
ਘਰ ਿਵੱਚ ਸੰ ਭਾਲ

ਪੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਸੌਟੀ

B.I.A.P.H.

ਰਾਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ:

ਿਕਸੇ ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰ ੁਦੇ ਹਨ,
ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ ਭਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰ ੁਦੇ ਹਨ,
ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਿਕਸੇ ਿਪਆਰੇ ਦੇ
ਨਾਜੁਕ ਸੰ ਭਾਲ
ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੰ ਢਾ ਰਹੇ ਹੰ ੁਦੇ ਹਨ।

ਅਰਜੀ ਦਣ
ੇ ਵਾਸਤੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵਧਰ
ੇ ੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ BIAPH ਦੇ ਨਾਲ

CSN ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਮਬਰੀ

ਓਨਟਾਰੀਓ ਬਰੇਨ ਇਨਜੁਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
(OBIA) ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੀਆਂ ਹਰ
ੋ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ
, ਿਜ
ਿਵੱਚ B.I.A.P.H. ਵੀ
ਸੰ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,
ਆਪਣੀਆਂ ਸੰ
ਨੰ ੂ ਰਸਮੀ
ਤਰ
ੌ ’ਤੇ ਜੋੜਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ੱਟਵਰਕ ਬਣਾ
ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ:

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਪੋਰਟ ਨੱਟਵਰਕ (CSN)

ਇਹ ਬੰ ਦੋਬਸਤ, ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਦਮਾਗੀ ਸੱਟ (ABI) ਨਾਲ
ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਨੰ ੂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਦਾਨ
ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾਕਾਰੀ
ਿਵਆਪੀ
ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਫੀਸ ਦੇਕੇ ਦੋਨ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ ਮਬਰ ਬਣ
ਜਾਓ!
OBIA ਅਤੇ B.I.A.P.H. ਦੀ ਬਰੀ, ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇ
ਨੰ ੂ B.I.A.P.H. ਅਤੇ OBIA ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਟ
ੋ ਦਾ ਹੱਕ ਦਵ
ੇ ਗੀ।
ੇ
ਪਿਰਵਾਰਕ
ਨੰ ੂ
ਦੋ ਬੈ
ਿਵੱਚ ਦੋ ਵੱਧ ਵੋ ਦਾ ਹੱਕ
ਹਵ
ੋ ਗਾ।
ੇ
ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ੱਟਵਰਕ/ਰੀਿਸਊ ਡੀ ਸਾਊਟੀਨ
ਕਿਮਊਨਟਰੀ ਿਵੱਚ
ਬਰੀ (CSN/RSC)
ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇ ਅਤੇ
ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰ
ਅਤੇ OBIA ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਿਨਆਂ ਅਤੇ
ਟੀਿਚਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ABI
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਰਿਵਸਜ ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਣ
ੋ
ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਰਪਰ
ੋ ੇ
, ਸੰ
,
ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ
ਹਰ
ੋ
ਦੀਆਂ ਸੰ
ਦਾ ਭਾਗ
ਲੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰ
ਅਤੇ OBIA ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ
CSN/RSC ਦੀ ਬਰੀ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਨੰ ੂ OBIA ਰੀਿਵਊ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬਰੀ
ਿਮਲੇ ਗੀ।
ਨੰ ੂ B.I.A.P.H. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਿਸਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਗਰੁ ਵੱਲ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ
ੇ ਸਾਰੇ
ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਰ, ABI ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਲੋ ਵਾਸਤੇ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ
ਟਿਰੰ ਗ ਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ੁ ੰ ਤਰ
ਦੀ OBIA ਦੀ ਸਰੋਤ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੱਕ ਸਤ
ਪਹਚ
ੰ ੁ ਹਵ
ੋ ਗੀ
ੇ ਅਤੇ ਉਹ OBIA ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਸਖਲਾਈ
ੋ ਵਾਸਤੇ ਯਗ
ੋ ਹੋਣਗੇ।
ਵਾਸਤੇ $25.00 ਦੀ ਛਟ

CSN ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਮਬਰੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸ :
ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਪਿਰਵਾਰ
(ਇੱਕੋ ਪਤੇ ’ਤੇ ਰਿਹ ਰਹੇ 2

(ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹਦਾ
ੰ ੁ ਹਵ
ੋ )ੇ

$30.00
$50.00
ੋ
ਾਪਤ
ਵਧਰ
ੇ ੇ ਲੋ ਕ) ਛਟ
$5.00

ਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਨੰ ੂ OBIA ਅਤੇ
B.I.A.P.H. ਿਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰ ਿਡਆ
ਹੈ

B.I.A.P.H. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਬਰੀ
ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਹ ਹੈ

ਿਨੱਜੀ ਦਾਨ ਫਾਰਮ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਰੇਨ ਇਨਜੁਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੀਲ
ਂ ਹਾਲਟਨ (B.I.A.P.H.) ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰ ੂ
ਐਡ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ।
ਹੇਠ ਦੱਸੀ ਰਕਮ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ/ਸਾਡਾ ਦਾਨ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
$500.00

$100.00

$75.00

$50.00

ਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ $
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ B.I.A.P.H. ਨੰ ੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋ:
ਵੀਜ਼ਾ;

ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ;

ਅਮੈਕਸ

ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ:

____________________________________
ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼:

/

ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਨਾਮ:
ਪਤਾ:
ਸ਼ਿਹਰ:
ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ:
ਈਮੇਲ:

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾਨ ਫਾਰਮ ਨੰ ੂ (ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ
ੇ :ੋ
ਹਦਾ
ੰ ੁ ਹਵ
ੋ )ੇ ਇਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਭਜ
Brain Injury Association of Peel and Halton,
2155 Leanne Blvd., Ste#240,
Mississauga, ON L5K 2K8

www.biaph.com

