ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਨਣ ਵਿਚ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ?

ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ!ਂ
ਹਰ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰ
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ
ਨੂੰ ਸੰਤਸ਼
ੁ ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ-ਨਾਲ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
l
l
l
l
l
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ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਪੀ ਐਲਡਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਟੇਲੀਚੇਕ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (55+)
ਟਚਿੰਗ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (16+)

ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰਾ
ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਨ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਹਮੇਸਾ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਸਿੱਖਣ ਲਈ,

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ l ਕੇੰਟੋਨੀਜ l ਮੇਨਡੇਰਿਨ
ਪੁਰਤਗਾਲੀ l ਸਪੇਨੀ l ਹਿੰਦੀ
ਪੰਜਾਬੀ l ਉਰਦੂ

ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨ ਲਈ ਦਾਨ ਵਿਚ
ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ?

ਅਸੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।

ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ

ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਪੈਕਟਰਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀ ਹੋ।

Punjabi

ਸਪੈਕਟਰਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ
ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ । ਨਿੱਤ । ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਹੈ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ:
ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਪਾਰ ਲਾਈਨ: 289.569.1200
ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਪਾਰ ਲਾਈਨ: 289.569.1300
info@spectrasupport.org
www.spectrahelpline.org

ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ $10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦਾਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ: 905.459.7777
ਕੈਲੇਡਾਨ: 1.877.298.5444
ਹਿੰਦੀ - ਪ੍ਰੇਸ 6
ਪੰਜਾਬੀ - ਪ੍ਰੇਸ 7
ਉਰਦੂ - ਪ੍ਰੇਸ 8
ਟੀ ਟੀ ਵਾਈ: 905.278.4890
ਈਮੇਲ: info@spectrahelpline.org

www.spectrahelpline.org
ਸਪੈਕਟਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼
ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ # 88928 3248 RR0001
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ਸਪੈਕਟਰਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਗੁੱਝੇ

ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ

ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

(ਜਿਵੇਂ..ਭਾਵ, ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ

ਦਖਲ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੈਰ-

ਸਪੈਕਟਰਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆਪਣੇ

ਦਖਲ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਦਦ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ

ਪੀਲ ਏਲਡਰ
ਅਬਿਯੁਜ਼ ਸਪੋਰਟ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਪੀਲ ਏਲਡਰਅਬਿਯੁਜ਼ ਸਪੋਰਟ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ
ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ

ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ 24 / 7

ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਾਲ) ਕੇੰਟੋਨੀਜ, ਮੇਨਡੇਰਿਨ, ਪੁਰਤਗਾਲੀ,

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ

ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।..ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਕਰਦੀ ਹੈ । ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਸੇਵਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ

ਕਲਾਇੰਟ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਪੈਕਟਰਾਕਟਰਾ ਫੈਮਿਲੀ

।..ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਂ
ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 365

ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।
ਟੈਲੀਚੈੱਕ
ਸੀਨੀਅਰਜ਼
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
(55+)

ਸਪੇਨੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਸਮੇਤ 8 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤਕ ਉਪਲੱਬਧ
ਹੈ।

ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸਲੂਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਇਰਾਦੇ, ਅਤੇ

ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਪੀਲ ਦੇ ਆਊਟਰੀਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦਵਾਰਾ

ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਕੱਠੇ ਸਪੈਕਟਰਾਕਟਰਾ

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ
ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਏਲਡਰ ਅਬਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ

ਇਕੱਲੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ

ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਲਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਿਯਮਿਤ

ਕਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ, ਇਲਾਜ
ਦੀ ਤਾਕੀਦ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਲ

ਟਚਿੰਗ ਬੇਸ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
(16+)

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ

ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇੱਕ
ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਗਟਨ, ਜਾਂ

ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ

ਮੁਹਯਆ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ । ਅਸੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਦਦ,

ਲਈ, ਸਪੈਕਟਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ

ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ

ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ

ਸਾਥ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ
ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਤਨਹਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ,

ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹੈ। ਟਚਿੰਗ ਬੇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ 16+ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ

ਦੌਰਾਨ (ਜਿਵੇਂ ..ਸੇਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ,ਵਗੈਰਾ)
3-6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਇਲਾਜ

ਦੀ ਤਾਕੀਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚੈਕ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਲ

ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਇਕੱਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ
ਕਰਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਦੇ ਹਾਂ।

ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀ.

ਕੋਈ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀ. ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਰਖਣ ਵਾਲਾ।
"ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ
ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ।...ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ
ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਠ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਵੇਂ ਇਹ ਕੇਵਲ
ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ."
-ਟੈਲੀਚੇਕ ਕਲਾਇੰਟ

"ਮਾਈ ਗੂਡਨੇੱਸ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ! ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਧਭੁੱਤ ਹੈ.ਹਾਂ, ਪਤਾ
ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ”
- ਕਾਲਰ, ਸੂਸਾਇਡ ਲਾਈਨ

"ਮੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੈਕਟਰਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਾਡੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵਮਮੈਂਟ ਦਾ
ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ `ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮਕਸਦ ਮਹਿਸੂਸ
ਹੋਯਾ। -ਸ਼ੇਨਾ, - ਸਪੈਕਟਰਾ ਵਲੰਟੀਅਰ

