
ਪਾਸਪ ਰੋਟ ਪਰ੍ ਗੋਰਾਮ
ਵਿਕਾਸਕਾਰੀ (developmental)  ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲ ੇ ਬਾਲਗਾ ਂ 
ਅਤ ੇ ਉਹਨਾ ਂ ਦ ੇ ਸੰਭਾਲਕਾਰਾ ਂ ਲਈ ਸ ੇਧਾ ਂ (ਗਾਈਡਲਾਈਨਾ)ਂ

1 ਅਕਤਬੂਰ, 2014 ਤ ੋ ਂ ਲਾਗ ੂ
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ਤਤਕਰਾ

ਰਪੂਰ ੇਖਾ

ਪਾਸਪ ੋਰਟ ਲਈ ਫੰਡਿ ੰਗ ਕ ੌਣ ਲ ੈ ਸਕਦਾ ਹ ?ੈ

ਪਾਸਪ ੋਰਟ ਕਿਹੜੀਆ ਂ ਕਿਹੜੀਆ ਂ ਮਦਦਾ ਂ (ਸਹਾਰ )ੇ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹ ?ੈ
•	 ਪਿਰਭਾਸਾਵਾਂ

•	 ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਖ਼ਰਚ:ੇ

•	 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ 

•	 ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

•	 ਦੇਖਭਾਲ਼-ਕਰਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ

•	 ਿਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਿਦਰਿਤ  (Person-Directed) ਪਲੈਿਨੰਗ

•	 ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ

•	 ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਖਰਚੇ

•	 ਘੱਟ-ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ

3

5

6

14

15

ਪਾਸਪ ੋਰਟ ਫੰਡਿ ੰਗ ਕਿਵ ੇ ਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਰ ੋਲ ਅਤ ੇ  ਜਿ਼ ੰਮ ੇਵਾਰੀਆ ਂ
•	  ਸਹਾਇਕ-ਕਾਿਮਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ (ਹਾਇਿਰੰਗ) 

ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਿਮਆਰ (ਕੁਆਿਲਟੀ)

•	 ਬੱਜਟ ਬਣਾਉਣਾ

•	 ਵਾਪਸੀ-ਭੁਗਤਾਨ

•	 ਫੰਿਡੰਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
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ਓਵਰਵਿਊ ( ਰਪੂਰ ੇਖਾ)

ਬਾਲਗ-ਿਵਕਾਸਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਸਧਾਂਤ ਉੱਪਰ 
ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਿਕ  ਿਵਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 
ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ, ਗੌਰਵ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ-ਚੋਣ-ਆਪ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹ।ੈ ਇਸਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ 
ਨਜਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਂਟੇਰੀਓ-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਪਿਹਲੂਆਂ 
ਿਵੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਉਭਾਿਰਆ ਜਾਵ।ੇ 

ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰਿੋਗਰਾਮ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ-ਸਮੂਲੀਅਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਸਹਾਿਰਆਂ ਲਈ, ਰੋਜਾਨਾ ਿਜੰਦਗੀ 
ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ, ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਿਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਿਦਰਿਤ  ਪਲੈਿਨੰਗ ਵਾਸਤੇ ਫੰਿਡੰਗ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਕ,ੇ  ਿਵਕਾਸੀ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ  ਕਿਮਊਿਨਟੀਆਂਿਵੱਚ  ਸਾਮਲ 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਨਾਲ ਰਿਹ ਸਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ  ਇਹ ਪਰਿੋਗਰਾਮ, 
ਿਵਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਮੁੱ ਖ  ਸੰਭਾਲਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ  ਰਾਹਤ (respite) ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 
ਫੰਿਡੰਗ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 

ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਅਿਹਮ ਟੀਚੇ ਇਹ ਹਨ:

•	 ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ  ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ 
ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ ਕ,ੇ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਪਰਿਫੁਲੱਤ ਕਰਨੀ।

•	 ਿਵਅਕਤੀਗਤ-ਪਸੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ-ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਹਾਿਰਆਂ (ਸਪੋਰਟਾਂ) ਦੀ 
ਮੱਦਦ ਨਾਲ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 
ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ।

•	 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਿਮਊਿਨਟੀ-ਵਸੀਲੇਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਿਰਸਿਤਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ। 

•	 ਜਵਾਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਸਕੂਲੀ ਿਜੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਬਾਲਗ ਬਣਨ ਦੀ ਪਰਿਿਕਰਆ 
ਿਵੱਚ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ ।

•	 ਿਵਕਾਸੀ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ  ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਿਤਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਿਕ 
ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।4
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ਪਾਸਪ ੋਰਟ ਅਧੀਨ ਫੰਡਿ ੰਗ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂ 
ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਅਤ ੇ ਮਦਦਾ ਂ ਹ ੇਠ ਲਿਖ ੇ ਨਿਯਮਾ ਂ ਦੀ ਰ ੌਸ਼ਨੀ 
ਵਿ ੱਚ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂ ਜਾਦਂੀਆ ਂ ਹਨ:

 ਵਿਅਕਤੀ-ਕ ੇਦਂਰਤ/ਸੰਚਾਲਤ ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਤ ੇ ਸਹਾਰ ੇ 
ਵਿਅਕਤੀਆ ਂ ਦੀਆ ਂ ਉਨਹ੍ਾ ਂ ਖ ਬੂੀਆ ਂ ਉ ੱਤ ੇ ਉਸਾਰ ੇ ਜਾਦਂ ੇ 
ਹਨ ਜਿਹੜੀਆ ਂ ਉਹਨਾ ਂ ਦੀਆ ਂ ਤਰਜੀਹਾ,ਂ ਜਰ ਰੂਤਾ ਂ ਤ ੇ 
ਕਦਰਾ-ਂਕੀਮਤਾ ਂ ਨ ੂ ੰਹ ੁੰਗਾਰਾ ਦ ੇਦਂੀਆ ਂ ਹ ੋਣ।

ਪਸੰਦਗੀ ਤ ੇ  ਲਚਕ: ਵਿਅਕਤੀ ਉਨਹ੍ਾ ਂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂ ਨ ੂੰ 
ਪਛਾਣਨ ਤ ੇ ਉਹਨਾ ਂ `ਚ ਸ਼ਮ ਲੂੀਅਤ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆ ਂ 
ਉਹਨਾ ਂ ਲਈ ਅਰਥਪ ਰੂਣ  ਹ ੋਣ। ਪਾਸਪ ੋਰਟ ਵਿ ੱਚ ਹਿ ੱਸਾ 
ਲ ੈਣ ਵਾਲਿਆ ਂ ਲਈ ਹ ੋਰ ਤਰੀਕਿਆ ਂ ਨਾਲ਼ ਮਦਦ ਦ ੇਣ 
ਵਾਸਤ ੇ ਸਿ ੱਧੀ ਫੰਡਿ ੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹ ।ੈ 

ਮਜਬ ਤੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤ ੇ ਦ ੇਖਭਾਲ-ਕਰਤਾ: ਵਿਕਾਸੀ 
ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲ ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤ ੇ ਪਰਸਨਲ 
ਸਪ ੋਰਟ ਨ ੈ ੱਟਵਰਕ ਨ ੂ,ੰ ਉਸਦ ੇ ਮ ਢੁਲ ੇ ਸਹਾਰ ੇ ਦ ੇ ਤ ੌਰ `ਤ ੇ 
ਮਾਨਤਾ ਦਿ ੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ ।ੈ 

ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤ ੇ ਉਚਿਤਤਾ: ਫੰਡਿ ੰਗ ਦੀ ਰਕਮ, 
ਪਰ ੋਵਿ ੰਸ਼ਲ ਅਰਜੀ਼ ਅਤ ੇ ਜਰ ਰੂਤਾ ਂ ਦੀ ਮ ੁੱਲਾਕਂਣ-
ਪਰਕਿਰਿਆ (ਅਸ ੈਸਮ ੈਟਂ) ਅਤ ੇ ਫੰਡਿ ੰਗ ਫਾਰਮ ਲੂ ੇ ਉ ੱਤ ੇ 
ਅਧਾਰਤ ਹ ।ੈ

ਜਵਾਬਦ ੇਹੀ—ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤ ੇ ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਦ ੇਣ 
ਵਾਲ ੇ ਏਜੰਟ ਪਾਸਪ ੋਰਟ ਫੰਡਿ ੰਗ ਨ ੂੰ ਮਿਥ ੇ  ਉਦ ੇਸ਼ ਲਈ 
ਵਰਤਣ ਅਤ ੇ ਖ਼ਰਚਾਕਾਰੀ ਦ ੇ ਨਿਯਮਾ ਂ ਅਤ ੇ ਰੀਪ ੋਰਟਿ ੰਗ 
ਸ਼ਰਤਾ ਂ ਨਾਲ ਮ ੇਲ਼ ਖਾਣ।

ਪਾਸਪ ੋਰਟ ਪਰ੍ ੋਗਰਾਮ ਵਿ ੱਚ ਪ ੇਮ ੈਟਂ  ਦ ੇ ਦ ੋ ਵਿਕਲਪ 
ਹਨ: ਪਰ੍ਾਪਤ-ਕਰਤਾ  ਆਪ -ੋਆਪਣਾ ਸਪ ੋਰਟ- ਇ ੰਤਜਾ਼ਮ 
ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ  ਅਤ ੇ ਆਪਣ ੇ ਲਈ ਸਪ ੋਰਟ ਵਰਕਰ 
ਅਤ ੇ ਸ ੇਵਾ-ਦ ੇਣ ਵਾਲ ੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੰਡਿ ੰਗ 
ਦੀ ਦ ੇਖ-ਭਾਲ਼  ਕਰਨ ਦੀ ਚ ੋਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ਹਨ। ਜਿਹੜ ੇ 
ਲ ੋਗ ਕਿਸ ੇ ਅਜੰਸੀ ਤ ੋ ਂ ਮਦਦ ਲ ੈਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇ ਹਨ, 
ਪਾਸਪ ੋਰਟ ਅਜੰਸੀ ਉਹਨਾ ਂ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂ ਅਤ ੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਂ 
ਨਾਲ਼, ਉਹਨਾ ਂ  ਦ ੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤ ੇ ਸਰਵਿਸ-ਦ ੇਣ ਵਾਲਿਆ ਂ 
ਨ ੂੰ ਪ ੇਮ ੈਟਂਾ ਂ ਦ ੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ।ੈ  ਇਹਨਾ ਂ ਦ ੋਹਾ ਂ  
ਤਰੀਕਿਆ ਂ (approaches) ਦ ੇ ਸ ਮੁ ੇਲ ਰਾਹੀ ਂ ਪਾਸਪ ੋਰਟ 
ਫੰਡਿ ੰਗ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹ ।ੈ
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ਪਾਸਪ ਰੋਟ ਫੰਡਿ ੰਗ ਕਿਸ ਨ ੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹ ?ੈ

ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਗ, ਿਜਹੜਾ ਿਮਿਨਸਟਰੀ ਅਵ 
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਐਡਂ ਸੋਸਲ ਸਰਿਵਿਸਜ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਵਕਾਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ 
ਅਿਧਕਾਰੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਫੰਿਡੰਗ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਤਿਹਤ ਫੰਿਡੰਗ  ਦਾ 
ਿਮਲਣਾ, ਉਪਲਬਧ  ਵਸੀਿਲਆਂ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਰਿਵਸਜ ਓਨਟੇਿਰਓ (DSO) 
ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ  ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹ।ੈ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬਤਾ (eligibility)  ਦੀ ਪੁਸਟੀ 
ਅਤੇ  ਡਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਰਿਵਸਜ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਪੈਿਕਜ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਲੋਕਲ 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਿਵਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤ,ੇ ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ  ਅਰਜੀ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਲ ਡੀ.ਐਸ. ਓ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  ਜਾਂ www.dsontario.ca ਿਵਿਜਟ ਕਰ।ੋ 
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ਪਾਸਪ ਰੋਟ ਫੰਡਿ ੰਗ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀਆ ਂ 
ਮਦਦਾ ਂ ਆਉਦਂੀਆ ਂ ਹਨ?
ਪਾਸਪ ੋਰਟ ਪਰ੍ ੋਗਰਾਮ, ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ ਹ ੋਰ ਪਰ੍ ੋਗਰਾਮਾ,ਂ 
ਵਸੀਲਿਆ,ਂ ਅਤ ੇ ਸ ਤੂਰਾ ਂ ਨ ੂੰ ਇਕੱਠ ੇ ਕਰ ਕ ,ੇ ਉਹਨਾ ਂ  ਦ ੇ 
ਸਹਿਯ ੋਗ ਨਾਲ ਵਧ ੇਰ ੇ ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਦ ੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ 
ਗਿਆ ਹ ।ੈ ਪਾਸਪ ੋਰਟ ਫੰਡਿ ੰਗ ਨ ੂੰ ਹ ੇਠ ਲਿਖੀਆ ਂ ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ 
ਅਤ ੇ ਮਦਦਾ ਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ :ੈ

•	 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ

•	 ਰੋਜਾਨਾ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

•	 ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ

•	 ਿਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਿਦਰਿਤ ਪਲੈਿਨੰਗ (2,500 ਡਾਲਰ ਤੀਕਰ)

•	 ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ (Administration) 
(ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਰਕਮ  ਦੀ 10% ਤੀਕਰ)

ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਅਤ ੇ ਮਦਦਾ,ਂ ਹ ੇਠਲੀਆ ਂ ਕਿਸਮਾ ਂ ਦ ੇ ਸ ੇਵਾ-
ਪਰਦਾਨਕਾਰਾ ਂ ਤ ੋ ਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆ ਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂ ਹਨ:

•	 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ

•	 ਿਵਕਾਸਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੰਸੀਆਂ

•	 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ 
ਪਰਦਾਨਕਰਤਾ

•	 ਬਾਲਗ ਿਵਿਦਆ ਪਰਦਾਨਕਰਤਾ

•	 ਪਰਸਨਲ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ

•	 ਗਵਾਂਢੀ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ, ਦੋਸਤ

ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਅਤ ੇ ਮਦਦਾ ਂ ਦ ੇਣ ਲਈ, ਪਾਸਪ ੋਰਟ ਫੰਡਿ ੰਗ, 
ਕ ਝੁ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮ ੈਬਂਰਾ ਂ ਨ ੂ,ੰ ਮਆੁਵਜ਼ ੇ ਦ ੇ ਤ ੌਰ ਤ ੇ ਦਿ ੱਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ,ੈ ਪਰ ਇਹ ਹ ੇਠ ਲਿਖਿਆ ਂ ਨ ੂੰ ਨਹੀ ਂ ਦਿ ੱਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ:

•	 ਿਨਵਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਿਮੁੱ ਖ  ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ

•	  ਿਨਵਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਿਵਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੰੂ 

•	 18 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 

ਸਵੀਕਾਰਨਯ ੋਗ (admissible) ਅਤ ੇ ਨਾ-ਸਵੀਕਾਰਨਯ ੋਗ 
ਖ਼ਰਚ-ਸ ੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਦਂੀਆ ਂ ਅੱਗ ੇ ਲਿਖੀਆ ਂ 
ਸ ੇਵਾਵਾ,ਂ ਪਾਸਪ ੋਰਟ ਫੰਡਿ ੰਗ ਦੀ ਇਰਾਦਤ (intended) 
ਵਰਤ ੋ ਂ ਨ ੂੰ ਦਰਸਾਉਦਂੀਆ ਂ ਹਨ

Passport_Guideline_Punjabi.indd   6 2015-02-03   9:08 PM



7

ਪਿਰਭਾਸਾਵਾਂ

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਰੇ 

ਵਿਕਾਸੀ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲ ੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ 
ਸ਼ਮ ਲੂੀਅਤ  ਨ ੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ 
ਅਤ ੇ  ਸਹਾਰ ੇ  ਦ ੇ ਐਕਟ (Services and Supports 
to Promote the Social Inclusion of Persons 
with Developmental Disabilities Act,, 2008 
(SIPDDA)),ਅਧੀਨ, ਸਮਾਜਕ-ਸ਼ਮ ਲੂੀਅਤ ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਅਤ ੇ 
ਸਹਾਰਿਆ ਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹ :ੈ

 “ਸਮਾਜਕ ਅਤ ੇ ਮਨ ੋਰੰਜਕ ਸਰਗਰਮੀਆ,ਂ ਕੰਮ ਦੀਆ ਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆ,ਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂ ਅਤ ੇ ਇਹ ੋ 
ਜਿਹੀਆ ਂ ਹ ੋਰ ਉਹ ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਅਤ ੇ ਸਹਾਰ ੇ ਜ ੋ ਉਸ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀਆ ਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸੀ 
ਤ ੌਰ `ਤ ੇ ਅਪੰਗ ਹ ੋਵ ।ੇ”

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਮ ਲੂੀਅਤ ਵਿ ੱਚ, ਜਿ਼ ੰਦਗੀ ਦ ੇ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਖ ੇਤਰ, ਜਿਵ ੇ ਂ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ,  ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਅਤ ੇ 
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿ ੱਚ ਵਿਚਰਨ ਨ ੂੰ ਸਾ਼ਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹ ।ੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਸ਼ਮ ਲੂੀਅਤ ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਅਤ ੇ ਸਹਾਰਿਆ ਂ ਦਾ 
ਮੰਤਵ, ਵਿਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲ ੇ ਬਾਲਗਾ ਂ ਨ ੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-
ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆ ਂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂ ਅਤ ੇ ਸਥਿਤੀਆ ਂ 
ਵਿ ੱਚ ਵਿਚਰਨ ਅਤ ੇ ਨਿ ੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਂ ਦਾ ਫ ੈਲਣਯ ੋਗ 
ਨ ੈ ੱਟਵਰਕ ਉਸਾਰਨ ਦ ੇ ਯ ੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹ ।ੈ

ਰੋਜਾਨਾ ਜੀਵਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਸਹਾਿਰਆਂ ਦੀਆਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ

SIPDDA ਅਧੀਨ ਆਉਦਂੀਆ,ਂ ਰ ੋਜਾ਼ਨਾ ਜੀਵਣ ਦੀਆ ਂ 
ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਤ ੇ  ਸਹਾਰਿਆ ਂ ਦੀਆ ਂ ਸਰਗਰਮੀਆ,ਂ ਹ ੇਠਾ ਂ 
ਪਰ੍ਭਾਸਿ਼ਤ ਕੀਤੀਆ ਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਵਿਕਾਸੀ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲ ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ ਨਿ ੱਜੀ  ਸ ੋਧ-ਸਫਾ਼ਈ, 
ਪਹਿਨਣ-ਪਚਰਨ,  ਸਜਣ-ਸੰਵਰਣ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, 
ਦਵਾਈਆਂ ਸਮ ੇ-ਂਸਿਰ ਲ ੈਣ ਵਿ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂ 
ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਤ ੇ  ਮਦਦਾ,ਂ ਅਤ ੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ ੈਸ -ੇਧ ੇਲ ੇ ਨ ੂੰ ਸੰਭਾਲਣ 
ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਬ ੈਕਂਿ ੰਗ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਸਂਪ ੋਰਟ ਨ ੂੰ ਵਰਤਣ 
ਤ ੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹ ੋਰ ਹ ਨੁਰ, ਅਤ ੇ ਅਜ ੇਹੀਆ ਂ 
ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਅਤ ੇ ਮਦਦਾ ਂ ਜਿਹੜੀਆ ਂ ਕਿ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀਆ ਂ 
ਗਈਆਂ ਹ ੋਣ। 

ਰ ੋਜਾ਼ਨਾ ਜਿ਼ ੰਦਗੀ ਦੀਆ ਂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਵਿ ੱਚ ਖ ਦੁ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਅਤ ੇ  ਰ ੋਜਾ਼ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿ ੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂ ਕਈ 
ਚੀਜਾ਼—ਂਫ਼ ੋਨ ਦੀ ਵਰਤ ੋ,ਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤ ੇ ਪਬਲਿਕ 
ਟਰ੍ਾਸਂਪ ੋਰਟ ਦ ੇ ਸਾਧਨਾ ਂ ਨ ੂੰ ਵਰਤਣਾ ਆਦਿਕ ਸਾ਼ਮਲ ਹਨ 
। ਰ ੋਜਾ਼ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਵਿ ੱਚ ਸਹਾਰ ੇ 
ਦਾ ਮੰਤਵ ਹ ੈ ਵਿਕਾਸੀ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲ ੇ ਬਾਲਗਾ ਂ ਨ ੂੰ ਮਦਦ 
ਦ ੇਣੀ ਤਾ ਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣ ੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਂ ਨਾਲ਼ ਵੱਧ ਤ ੋ ਂ ਵੱਧ 
ਖ ਦੁਮ ਖੁਤਿਆਰੀ ਨਾਲ਼ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਝਂੀ-ਰਿਹਾਇਸ਼ 
ਜਾ ਂ ਇਕੱਲ ੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆ ਂ ਹਾਲਤਾ ਂ ਵਿ ੱਚ ਹ ੋ ਸਕਦਾ ਹ ।ੈ
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ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ- ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮਦਦਾਂ

SIPDDA ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ-ਛ ੁੱਟੀ ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਅਤ ੇ ਮਦਦਾ ਂ 
ਦਾ ਅਰਥ ਹ :ੈ

“ਉਹ ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਤ ੇ ਮਦਦਾ ਂ ਜਿਹੜੀਆ ਂ ਵਿਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ 
ਵਾਲ ੇ ਕਿਸ ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ ਜਾ ਂ ਉਸ ਦ ੇ ਫਾਇਦ ੇ ਲਈ, ਕਿਸ ੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ੋ,ਂ ਜਿਹੜਾ  ਵਿਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲ ੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰ੍ਮ ੁੱਖ  ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਨਾ ਹ ੋਵ ,ੇ ਨ ੂੰ ਦਿ ੱਤੀਆ ਂ 
ਜਾਦਂੀਆ ਂ ਹਨ, ਅਤ ੇ ਉਹ ਪਰ੍ਮ ੁੱਖ ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਆਰਜੀ਼   
ਰਾਹਤ ਦ ੇਣ ਦ ੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ਼ ਦਿ ੱਤੀਆ ਂ ਜਾਦਂੀਆ ਂ ਹਨ।”

ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ ਰਾਹਤ-ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਅਤ ੇ ਮਦਦਾ ਂ ਦਾ ਮਕਸਦ 
ਹ ੈ ਪਰ੍ਮ ੁੱਖ ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾਵਾ ਂ ਨ ੂੰ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲ਼ ਦੀਆ ਂ 
ਜਿ਼ ੰਮ ੇਵਾਰੀਆ ਂ ਤ ੋ ਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤ ੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛ ੁੱਟੀ ਦ ੇਣੀ।

ਪਰ੍ਮ ੁੱਖ ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹ ੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸੀ-
ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲ ੇ ਬਾਲਗ ਦੀ  ਮਦਦ  ਅਤ ੇ ਸੰਭਾਲ਼ ਲਈ  
ਜਿ਼ ੰਮ ੇਵਾਰ ਹ ੁੰਦਾ ਹ ;ੈ ਉਹ ਭਾਵ ੇ ਂ  ਨਾ ਕ ੋਈ ਰਿਸ਼ਤ ੇਦਰ ਹ ੋਵ ੇ 
ਅਤ ੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲ ੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ੇ ਨਾਲ 
ਰਹਿ ੰਦਾ ਹ ੋਵ ।ੇ ਪਰ੍ਮ ੁੱਖ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿਯ ਕੁਤੀ  ਵਿ ੱਚ 
ਪਰ੍ਮ ੁੱਖ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਦ ੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੀ  ਸਾ਼ਮਲ ਹਨ।1

1ਪਾਸਪ ੋਰਟ ਪਰ੍ ੋਗਰਾਮ ਦ ੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਕ ੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਜ ੋ  ਵਿਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲ ੇ ਕਿਸ ੇ ਬਾਲਗ  ਨ ੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦ ੇਣ ਲਈ ਮਿਨਸਟਰੀ 
ਤ ੋ ਂ ਫੰਡ ਲ ੈ ਰਹੀ ਏਜੰਸੀ (ਜਿਵ ੇ ਂ ਕਿ Host Family provider, Adult Protective Service Worker) ਤ ੋ ਂ ਉਜਰਤ ਲ ੈ ਰਿਹਾ ਹ ੋਵ ,ੇ ਉਸਨ ੂੰ ਪਰ੍ਮ ੁੱਖ 
ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ ਨਹੀ ਂ ਮੰਨਿਆ ਂ ਜਾਦਂਾ। ਕ ੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਂ ਸ ੇਵਾ-ਪਰਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲ ੇ ਕਿਸ ੇ ਬਾਲਗ ਨ ੂੰ  ਰਿਹਾਇਸੀ਼ 
ਪਰ੍ਬੰਧ, ਸਪ ੋਰਟ ਜਾ ਂ ਸੰਭਾਲ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਕ ਉਜਰਤ ਲ ੈ ਰਿਹਾ ਹ ੋਵ ,ੇ ਉਸਨ ੂੰ ਪਰ੍ ੋਗਰਾਮ ਦ ੇ ਤਹਿਤ ਪਰ੍ਮ ੁੱਖ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਨਹੀ ਂ ਮੰਨਿਆ ਂ 
ਜਾਦਂਾ।

Person-Directed Planning Services and 
Supports  (ਿਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਿਦਰਿਤ ਿਵਓਂਤਬੰਦੀ, 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਸਹਾਰ)ੇ

SIPDDA ਤਹਿਤ, ਵਿਅਕਤੀ-ਕ ੇਦਂਰ੍ਿਤ ਵਿਓ ਤਂਬੰਦੀ, 
ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਅਤ ੇ ਸਹਾਰਿਆ ਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹ :ੈ

“ਵਿਕਾਸੀ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲ ੇ ਲ ੋਕਾ ਂ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ 
ਦਰ੍ਿਸ਼ਟੀਕ ੋਣ ਤ ੇ   ਟੀਚਿਆ ਂ ਦੀ ਨਿਸਾ਼ਨਦ ੇਹੀ ਕਰਨ 
ਵਿ ੱਚ, ਅਤ ੇ ਪਰਿਵਾਰਾ ਂ ਦੀ ਜਾ ਂ ਹ ੋਰ ਮਹੱਤਵਪ ਰੂਨ ਲ ੋਕਾ ਂ 
ਦੀ ਮਦਦ ਤ ੇ ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਅਤ ੇ ਸਹਾਰਿਆ ਂ ਦੀ ਵਰਤ ੋ ਂ ਨਾਲ਼ 
ਮਿਥ ੇ ਹ ੋਏ ਨਿਸਾ਼ਨਿਆਦਂੀ ਪ ਰੂਤੀ ਵਿ ੱਚ, ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਤ ੇ ਸਹਾਰ ।ੇ”
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ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਖ਼ਰਚੇ

ਹ ੇਠ ਲਿਖੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆ ਂ ਸ ੇਵਾਵਾ ਂ ਅਤ ੇ ਸਹਾਰ ,ੇ ਉਹ 
ਮਿਸਾਲਾ ਂ ਹਨ ਜਿਨਹ੍ਾ ਂ ਲਈ ਪਾਸਪ ੋਰਟ ਦੀ ਫੰਡਿ ੰਗ 
ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ :ੈ

ਕਿਮਊਿਨਟੀ-ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ  ਜੀਵਣ 
ਦੀਆਂ ਰੋਜਮਰਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ

•	  ਪਰਿੋਗਰਾਮ, ਕਲਾਸਾਂ, ਕੈਂਪ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਾਰੇ ਿਜਹੜੇ 
ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਚਾਰ, ਅਤੇ ਿਜੰਦਗੀ  ਦੇ 
ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਿਜਵੇਂ 
ਿਕ ਅੱਖਰ-ਿਗਆਨ, ਕੁੱ ਿਕੰਗ, ਬੈਂਿਕੰਗ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ 
ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼, ਪਬਿਲਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, 
ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ,ੇ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਦੀ 
ਵਕਾਲਤ, ਖੁਦ-ਸੰਭਾਲ਼ ਿਵੱਚ ਮਦਦ)। ਇਸ ਿਵੱਚ 
ਸਬੰਧਤ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ।

•	  ਮਨੋਰੰਜਨ, ਿਵਹਲ-ਆਰਾਮ, ਸਮਾਜਕ, ਕਲਚਰਲ 
ਅਤੇ ਖੇਡ-ਕੁੱ ਦ ਸਰਗਰਮੀਆ,ਂ ਿਜਹੜੀਆਂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ 
ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ 
ਸਮੂਲੀਅਤ  ਲਈ ਮੌਕੇ ਪਰਿਦਾਨ  ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 
(ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕਲੱਬ-ਮੈਂਬਰਿਸਪ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ, ਮੇਿਲਆ,ਂ 
ਅਜਾਇਬਘਰਾਂ, ਅਤੇ ਖੇਡ-ਕੁੱ ਦ ਿਦਆਂ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ  
ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ, ਿਫਟਿਨਸ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਕੁੱ ਦ/ਸਰਗਰਮੀਆਂ 
ਦੇ ਖਾਸੂਸੀ ਲੈੱਸਨ)

•	  ਅਗਾਊਂ-ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ 
(ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਹੁਨਰ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਟਰਿੇ ਿਨੰਗ, ਜਾਬ 
ਦੀ ਕੋਿਚੰਗ)  

•	  ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 
ਟਰਿਾਂਸਪੋਰਟੇਸਨ (ਮਸਲਨ ਲੋਕਲ ਟਰਿਾਂਿਜਟ, ਮਾਈਲੇਜ, 
ਟੈਕਸੀਆ)ਂ*

•	  ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰੋਜਮਰਰਾਹ ਦੀਆਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਦੀ ਭਰਤੀ

•	 ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇਂਿਦਆਂ ਕੀਤੇ ਫੁਟਕਲ 
ਖ਼ਰਚੇ (ਮਸਲਨ, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਟਰਿਾਂਸਪੋਰਟੇਸਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਿਵਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ 
ਲਈ ਿਟਰਿਪ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਚਾ)*

*ਨ ੋਟ: ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹ ੈ ਕਿ ਪਾਸਪ ੋਰਟ 
ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲ ੇ ਲ ੋਕ, ਆਟਂ ੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 
ਟਰ੍ ੈਵਲ, ਖਾਣ ੇ ਅਤ ੇ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜੀ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ 
ਮ ਲੁਾਜਮਾ ਂ ਲਈ ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਦਰਜ  ਖ਼ਰਚ-ਸੀਮਾ 
ਅਨ ਸੁਾਰ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਨਿਰਦ ੇਸ਼ ਨ ੂੰ ontario.ca/bxhx `ਤ ੇ 
ਦ ੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ।ੈ

ਿਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਆਯੋਜਨ

•	 ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੰਿਡੰਗ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ 
ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਾਿਰਆਂ ਨੰੂ 
ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀਆਂ 
ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 
ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਦੀ ਿਨਸਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ

•	 ਿਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਯੋਜਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦਾਂ 
ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰ ਯੋਜਕਾਂ (planners) ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ-
ਦਾਿਤਆਂ ਜਾਂ ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 
ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

•	 ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰਿਾਪਤਕਰਤਾ, ਿਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਯੋਜਨਾ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦਾਂ ਨੰੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ, ਸਾਲਾਨਾ 
ਫੰਿਡੰਗ ਿਵੱਚੋਂ $2,500 ਤੀਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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•	 ਿਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਯੋਜਨਾ ਗਾਈਡ ਿਤਆਰ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਿਮਿਨਸਟਰੀ ਨੇ  ਿਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਯੋਜਨਾ 
ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਿਹਰਾਂ 
ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਗਾਈਡ ਿਮਿਨਸਟਰੀ ਦੇ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ontario.ca/bxkr `ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ  

•	 ਿਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਵੀ 
ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। Ontario Independent 
Facilitation Network ਇਕ ਪਰਿੋਿਵੰਸਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ 
ਿਜਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਿਸਖਾਉਣਾ, 
ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ 
ਆਂਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਅਤੇ 
ਪਲੈਿਨੰਗ ਨੰੂ ਉਭਾਰਨਾ।   ਿਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਯੋਜਨਾ 
ਨੰੂ  ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ  ਵਸੀਿਲਆਂ 
ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.oifn.ca ਉੱਪਰ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ- ਰਾਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ  ਸਹਾਇਤਾ

ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ-ਛੱੁਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ  ਦਾ ਪਰਿਮੁੱ ਖ 
ਉਦੇਸ, ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 
ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼, ਸੰਭਾਲ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ 
ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਰਿਮਆਨ ਚੰਗਾ ਿਰਸਤਾ ਰੱਖਣ  ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ- ਰਾਹਤ ਅਤੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 
ਿਮਸਾਲਾਂ:

•	 ਿਵਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਪਣੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੀਆਂ 
ਜਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ ਰੋਜਮਰਰਾਹ ਿਜੰਦਗੀ ਦੀਆਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। 

•	 ਿਵਕਾਸੀ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ 
ਕਰਨੀ।

ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ- ਰਾਹਤ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਸਹਾਇਤਾ ਕੁਝ 
ਘੰਿਟਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ-ਭਰ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਮ ਨੰੂ, ਜਾਂ ਵੀਕਐਡਂ `ਤੇ ਵੀ, ਘਰ-
ਿਵੱਚ  ਜਾਂ ਘਰ-ਤੋਂ-ਬਾਹਰ, ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ  ਹਨ।

ਪਰਿਬੰਧਕੀ ਮਦਦਾਂ

•	 ਫੰਿਡੰਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਿਵਅਕਤੀ 
ਆਪਣੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਿਬੰਧ 
ਲਈ  ਸਾਇਦ ਮਦਦ ਚਾਹੁਣ। ਪਰਿਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਤਾ 
(ਮਸਲਨ, ਬੁੱ ਕ-ਕੀਿਪੰਗ, ਪੇਅਰੋਲ, ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਾਂ 
ਦਾ ਟਾਈਮਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਤ 
ਖਾਿਤਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਫੀਸਾਂ) ਲਈ ਸਮੁੱ ਚੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ 
10% ਤੀਕ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

•	 ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੰਿਡੰਗ, ਐਪਂਲਾਇਰ ਦੇ ਲਾਗ-ੂਹੋਣ-ਯੋਗ 
ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ (ਮਸਲਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸਨ ਪਲੈਨ, ਰੁਜਗਾਰ 
ਦੀ ਇਨਸੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਿਹਫਾਜਤ ਅਤੇ 
ਇਨਸੋਰੈਂਸ-ਬੋਰਡ ਿਕਸਤਾਂ, ਵਕੇਸਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ).
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ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੰਿਡੰਗ ਹੇਠਲੀ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦਾਂ 
ਨੰੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ:
 
•	 ਅਿਸੱਧੀਆਂ ਰਾਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦਾਂ (ਮਸਲਨ, 

ਸਫ਼ਾਈ, ਖਾਣਾ-ਿਤਆਰੀ, ਸਨੋਅ ਹਟਾਉਣੀ, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ 
ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼)

•	 ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ/ਿਡਗਰੀ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ 
ਦੀ ਿਟਊਸਨ  ਿਜਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹਨ, ਿਜਵੇਂ 
ਿਕ ਆਂਟੇਰੀਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪਲੈਨ; ਉਹ ਮਦਦਾਂ 
ਿਜਹੜੀਆਂ  ਆਨ-ਕੈਂਪਸ (on-campus) ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ

•	 ਉਹ ਆਈਟਮਾਂ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀ, ਆਂਟੇਰੀਓ 
ਅਪੰਗਤਾ ਸਪੋਰਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਭੱਤਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 
(ਮਸਲਨ, ਡਰੱਗ ਬੈਨੀਫਿਫ਼ਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਏਡਜ)

•	 ਿਰਹਾਇਸ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ (ਮਸਲਨ, 
ਿਕਰਾਇਆ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਮੋਰਗੇਜ-ਿਕਸਤਾਂ, 
ਮੁਰੰਮਤਾਂ, ਰੈਨੋਵੇਸਨਾਂ ਜਾਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆ,ਂ ਘਰ ਦੀ 
ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਯਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ) 

•	 ਿਵਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਗਰੋਸਰੀ, ਖਾਧ-
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਖਾਣੇ

•	 ਕੱਪੜ-ੇਲੱਤੇ

•	 ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਿਬਜਲਈ-ਚੀਜਾਂ (ਮਸਲਨ, 
ਫਰਨੀਚਰ,  ਉਪਕਰਨ (ਅਪਲਾਇੰਸਜ), ਟੈਲੀਿਵਯਨ, 
ਕੰਿਪਊਟਰ)

•	 ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ/ਟੈਲੀ-ਸੰਚਾਰ (ਮਸਲਨ, ਘਰੇਲੂ  ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਅਤੇ 
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ)

•	 ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ (ਮਸਲਨ, ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ 
ਵਕੇਸਨ, ਰਿਹਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸਨ, ਟਰੈਵਲ-
ਇਨਸੋਰੈਂਸ)

•	 ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

•	 ਥੈਰਪੀ/ਖਾਸੂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ (ਮਸਲਨ, ਬੋਲਣ 
ਦੀ ਸਕਤੀ ਤੇ ਭਾਸਾ ਥੈਰਪੀ, ਿਫਜੀਓਥੈਰਪੀ, ਆਕੂਪੇਸਨਲ 
ਥੈਰਪੀ, ਨਰਿਸੰਗ, ਮਾਲਸ (ਮਸਾਜ)

•	 ਿਨਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮਸਲਨ, ਟੋਏਿਲਟ 
ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸਪਾਅ ਟਰੀਟਮੈਂਟ, ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਅਤੇ ਿਸੰਗਾਰ-
ਸੇਵਾਵਾਂ)

•	 ਮਦਦੀ-ਮਸੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸਮਾਨ

•	 ਗੱਡੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆ,ਂ ਲੀਜ ਅਤੇ 
ਿਕਰਾਏ `ਤੇ ਿਲਆ ਸਮਾਨ)

ਨਾ-ਮੰਨਣ-ਯੋਗ ਖ਼ਰਚੇ
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ਘੱਟ-ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਮ ਲੂੀਅਤ ਅਤ ੇ ਰ ੋਜਮਰਰਾਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆ ਂ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ਼, ਮਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 
ਦੀ ਫੰਿਡੰਗ ਨੰੂ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰੋਜਮਰਰਾਹ 
ਜੀਣ ਦੇ ਸਹਾਿਰਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ 
ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਆਮ 
ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ।ੇ ਇਹ 
ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ 
ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਅਤ/ੇਜਾਂ 
ਸਰਗਰਮੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵ।ੇ

ਉਹ ਤੱਤ, ਿਜਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟਾਂ 
ਜਾਂ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ, ਿਵਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, 
ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਾਮਲ ਹਨ:
•	 ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ

•	 ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਸਨ 1 (ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਾ 3) 
ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ

•	 ਸੋਸਲ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀਆਂ 
ਕਿਮਊਿਨਟੀ-ਸਮੂਲੀਅਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕ-ੇਰਾਹੀਂ ਪਰਿਾਪਤੀ-
ਕਰਨ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਿਾਪਤ- ਕਰਨ-ਯੋਗ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ

•	 ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ

ਜਿਹੜੀਆ ਂ ਮਦਦਾ/ਂਖ਼ਰਚ ੇ  ਆਮ-ਤ ੌਰ `ਤ ੇ ਇਸ ਪਰ੍ ੋਗਰਾਮ 
ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਹੀ ਂ ਹ ੁੰਦ ,ੇ ਉਨਹ੍ਾ ਂ ਦੀ ਮ ੋੜਵੀ-ਂਪਰ੍ਾਪਤੀ ਲਈ 
ਪਾਸਪ ੋਰਟ ਅਜੰਸੀ ਦੀ ਅਗਾਊ ਂ  ਮਨਜ਼ ਰੂੀ ਲ ੈਣੀ ਜਰ ਰੂੀ ਹ ।ੈ

ਅਿਸੱਧੀ ਛੁੱ ਟੀ: ਘੱਟ-ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ 
ਅਿਸੱਧੀ ਛੁੱ ਟੀ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਅਿਸੱਧੀ ਛੁੱ ਟੀ 
ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਮਦਦਾਂ ਥੁੜ-ਿਚਰੇ ਇੰਤਜਾਮ ਹਨ (ਛੇ 
ਮਹੀਨੇ ਤੀਕਰ ਦ)ੇ ਿਜਹੜੇ ਪਰਿਮੁੱ ਖ ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ ਨੰੂ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ 
ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਿਵਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ। 
ਅਿਸੱਧੀ ਛੁੱ ਟੀ, ਪਰਿਮੁੱ ਖ ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ 
ਿਵੱਚ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ, ਜਾਂ ਜਜਬਾਤੀ ਸੋਿਮਆਂ 

ਉਤੇ ਿਪਆ ਅਸਧਾਰਨ  ਬੋਝ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ(ਆ)ਂ, ਜਾਂ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ 
ਦੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ,ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸੰਕਟ 
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ ਅਿਸੱਧੀ ਛੱੁਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਸਹਾਿਰਆਂ ਲਈ   ਮਨਜੂਰੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ 
ਪਿਹਲੇ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਵਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ 
ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵ।ੇ

ਉਹ ਤੱਤ, ਿਜਹੜੇ ਘੱਟ-ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਅਿਸੱਧੀ ਛੁੱ ਟੀ 
ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਨੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ:

•	 ਸਹਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ  ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਬੰਧਾਂ ਿਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ (ਮਸਲਨ, ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਛੱਡ ਜਾਣ `ਤੇ ਿਜੰਨੀ 
ਦੇਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆ  ਮਦਦਾਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਓਨੀ 
ਦੇਰ  ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ ਹੀ  ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ/ਸੇਵਾ ਪਰਿਦਾਨ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ)ੇ 

•	 ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਜਰੂਰੀ ਮੰਗਾਂ (ਮਸਲਨ, 
ਖਾਸ ਜਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਬਜੁਰਗ 
ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼)।

•	 ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਹਫਾਜਤ (ਮਸਲਨ, 
ਸਿਹਣ-ਿਸੱਝਣ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ ਦਾ ਅੱਕ 
ਜਾਣਾ; ਵੱਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਰੇਸਨ `ਚੋਂ ਰੋਗ-
ਮੁਕਤੀ) 

•	 ਿਵਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ 
ਿਹਫ਼ਾਜਤ (ਮਸਲਨ, ਅਜੇਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਿਜਸ ਲਈ 
ਘਰ ਦੀ ਪੇਸਾਵਰ-ਸਫ਼ਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।)
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ਅਿਸੱਧੀ  ਛੁੱ ਟੀ  ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਰੇ  ਦੇ ਖ਼ਰਚਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸੀ-
ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ  ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ ਤੋਂ 
ਅਗਾਊਂ  ਮਨਜੂਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹ।ੈ

ਅਿਸੱਧੀ-ਛੁੱ ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਰੇ ਸਮੇਤ, ਸਭ ਿਕਸਮ ਦੀ 
ਘੱਟ-ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ-ਪਰਿਿਕਿਰਆ ਹੇਠ ਿਲਖੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਹ:ੈ

•	 ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰਿਾਪਤਕਰਤਾ ਫੋਨ, ਡਾਕ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ ਨੰੂ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 
ਹ।ੈ ਬੇਨਤੀ, ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ 
ਸਹਾਿਰਆਂ  ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦੰਦੀ ਹ।ੈ

•	 ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਦਰਜ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਹਾਲਾਤ 
ਘੱਟ-ਸੰਗੀਨ ਹਨ ਿਕ ਨਹੀਂ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 
ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮਨਜੂਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹ।ੈ

•	 ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ ਪਰਿਾਪਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ 
ਸੂਚਨਾ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਪਰ ਜਰੂਰੀ 
ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ ਅਤੇ 
ਅਿਸੱਧੀ-ਛੁੱ ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਲਏ 
ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ, 10 ਿਬਜਿਨਸ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, 
ਿਲਖਤੀ ਜਵਾਬ ਜਰੂਰ ਦੇਵ।ੇ 
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ਪਾਸਪ ਰੋਟ ਫੰਡਿ ੰਗ ਕਿਵ ੇ ਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ ੈ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਕਿਮਊਿਨਟੀ  ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ,  
ਰੋਜਮਰਰਾਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਸਰਗਰਮੀਆ,ਂ ਿਵਅਕਤੀ-
ਕੇਂਦਰਤ ਪਲੈਿਨੰਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾ- ਰਾਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਮਦਦਾਂ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਫੰਿਡੰਗ, ਯੋਗ 
ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਿਵਕਾਸਕਾਰੀ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਡਵੈਲਪਮੈਂਟਲ 
ਸਰਿਵਸਜ ਆਂਟੇਰੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਅਰਜੀ ਿਵੱਚ 
ਮੁਲਾਂਕਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਿਨਸਾਨਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਿਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2011, ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ 
ਅਜੰਸੀ ਨੰੂ ਿਸੱਧੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆ,ਂ ਅਤੇ  ਅਰਜੀ ਦਾ 
ਪੈਿਕਜ DSO ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਨਹੀਂ ਭਿਰਆ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ  ਇਹ 
ਫੰਿਡੰਗ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹ।ੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀਆਂ ਫੰਿਡੰਗ ਦੀ ਰਕਮ 
ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ।

ਪਾਸਪ ੋਰਟ ਪਰ੍ ੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀ ਂ ਕ ੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਤ ੋ ਂ ਵੱਧ 
ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਡਿ ੰਗ $35,000 ਲ ੈ ਸਕਦਾ ਹ ।ੈ

ਇਨਸਾਫੀਆ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਸੇਵਾ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੰੂ,  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ  
ਦੀਆਂ  ਸਹਾਇਤਾ-ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ 
ਵਸੀਿਲਆਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਤਰਜੀਹਵਾਰ  (prioritize) ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੰਿਡੰਗ ਉਹਨਾਂ  ਮਦਦਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਲਈ 
ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਤਿਹਤ 
ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੋਣ। ਪਰਿਬੰਧ ਕਰਨ (ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੇ 
10% ਤੀਕ) ਅਤੇ  ਿਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਪਲੈਿਨੰਗ ($2,500 
ਸਾਲਾਨਾ) ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਰਕਮ 
ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਆਇਦ ਨਹੀਂ, ਬਸਰਤੇ ਿਕ ਇਹ ਰਕਮ, 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱ ਲ ਰਕਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਿਵੱਚ ਹੋਵ।ੇ
 

ਤਮਾਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰਿਾਪਤ-ਕਰਤਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ 
ਨਾਲ਼ ਫੰਿਡੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ, ਸਰਿਵਸ 
ਅਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗ,ੇ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ  
ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ 
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੇਗੀ।
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ਫ਼ਰਜ ਅਤ ੇ ਜਿ਼ ੰਮ ੇਵਾਰੀਆ ਂ  

ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਫੰਿਡੰਗ ਅਤੇ  ਮਦਦ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ 
ਖੁ਼ਦ-ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਮਆਰੀ  ਮਦਦ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ 
ਿਨਯਮਾਂ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ  
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਹ।ੈ  ਅਣਿਕਆਸੀਆਂ  ਸਿਥਤੀਆ,ਂ ਿਜਵੇਂ ਿਕ  
ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਕਰ  ਦਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਅਣ-ਉਪਲਬਧ  
ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪਰਿਦਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਲਈ ਬੈਕ-ਅਪ ਪਲੈਨ 
ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਨੰੂ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਾਪਤ ਕੀਤੀ ਫੰਿਡੰਗ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 
ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ 
ਅਜੰਸੀ ਨੇ ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਫੰਿਡੰਗ ਦੇ 
ਿਨਬੰਧਨ (ਟਰਮਜ) ਤੇ ਸਰਤਾਂ  ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ ਨਾਲ਼ 
ਕੀਤੇ ਫੰਿਡੰਗ ਇਕਰਾਰਾਮੇ `ਚ ਦਰਜ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਿਵੱਚ ਹੇਠ 
ਿਲਖੀਆਂ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ

•	 ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਿਡੰਗ ਰਕਮ,

•	 ਮਨਜੂਰ ਹੋਈ ਰਕਮ  ਦੇ  ਲਾਗ-ੂਹੋਣ-ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ

•	 ਵੱਖ-ੋਵੱਖਰੀਆਂ ਿਧਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ ਆਪ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੇਧਾਂ (ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ) `ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 
ਪਰਿਬੰਧਕੀ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ 
ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਫੰਿਡੰਗ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ 
ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਸਹਾਇਕ ਕਾਿਮਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਸੇਵਾ ਦੇਣ  ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ  ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ, 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰਿਾਪਤ-ਕਰਤਾ ਦੀ ਹ।ੈ

ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਸਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਿਕ 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂ ਿਸੰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਸਹਾਇਕ ਕਾਮੇ ਨੰੂ 
ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਨੰੂਨੀ  ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂ ਸਲ 
ਬੰਦਸਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ-ਪਰਿਾਪਤ-ਕਰਤਾ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ 
ਹੈ।

 ਸਹਾਇਕ ਕਾਮਾ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ  ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ 
ਰਿਹਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸਾਂ ਅਤੇ  
ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ  ਸਹਾਇਕ ਕਾਮੇ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਸਟੈਟਸ ਉੱਤੇ 
ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ( ਕਾਮਾ) ਕੈਨੇਡਾ 
ਰੈਵੀਿਨਊ ਅਜੰਸੀ ਦੇ ਿਨਯਮਾਂ ਤਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ-
ਮੁਲਾਜਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ।
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ਸਹਾਇਕ ਕਾਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ  ਵਸੀਲੇ

•	 ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਿਵਿਨਊ ਅਜੰਸੀ, ਹੇਠਲੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ 
ਰੋਜਗਾਰ-ਦਾਿਤਆਂ ਨੰੂ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਈ 
ਗਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ 
www.cra-arc.gc.ca/formspubs/clntgrp/ bsnss/
mplyrs-eng.html

•	 Guides to the Ontario Employment Standards 
Act, 2000 ਅਤੇ Occupational Health and Safety 
Act ਲੇਬਰ ਿਮਿਨਸਟਰੀ  ਦੀ ਵੈਬੇਾਈਟ  ontario.ca/
bxhy ਅਤੇ ontario.ca/bxks `ਤੇ ਿਮਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

•	 ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀ 
ਫੰਿਡੰਗ ਤੇ  ਮਦਦਾਂ ਦਾ ਖੁਦ-ਸੰਚਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਕਿਮਊਿਨਟੀ 
ਐਡਂ ਸੋਸਲ ਸਰਵਿਸਜ ਨੇ ਿਵਕਾਸੀ-ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ  ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ 
ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ Hiring a Support Worker: 
A Guide for Ontarians with a Developmental 
Disability; ਇਹ ਪੁਸਿਤਕਾ, ਮਦਦਗਾਰ ਕਾਮੇ ਦੀ 
ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਿਤਆਂ ਅਤੇ 
ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਪੁਸਿਤਕਾ 
ਿਮਿਨਸਟਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ontario.ca/bxh1  `ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ  ਮਦਦਾਂ  ਦਾ ਿਮਆਰ

ਆਪਣੀ ਫੰਿਡੰਗ ਤੇ ਮਦਦਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਿਵਅਕਤੀ, ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿਮਆਰ 
ਉੱਪਰ ਨਜਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਦ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮਦਦਾਂ 
ਦੇ ਿਮਆਰ ਬਾਰੇ ਸਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਤੌਖ਼ਿਲਆਂ ਨੰੂ  ਸਹਾਇਤਾ 
ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਿਕ 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ ਦ।ੇ

Ministry of Community and Social Services ਵੱਲੋਂ 
ਫੰਡ-ਪਰਿਾਪਤ ਿਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ  ਤਾਂ 
ਿਮਿਨਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਿਨਯੰਤਰਤ ਤੇ  ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ  ਰੱਖੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਕੀ  ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 
ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਿਵੱਚ, ਮੁੱ ਖਧਾਰਾ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਅਦਾਰੇ 
ਜਾਂ ਪਰਿਾਈਵੇਟ ਸਰਿਵਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਿਕਸੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਪੱਧਰ `ਤ,ੇ ਿਕਸੇ ਪਰਿੋਫੈਸਨਲ ਅਸੋਸੀਏਸਨ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਿਨਯੰਤਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਿਜੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 
ਿਨਯੰਤਰਤ ਨਹੀਂ  ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ,ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ 
ਸੁਲਝਾੳਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ  ਨਾ ਹੀ ਹੋਵ।ੇ

ਸ ੇਵਾ-ਪਰ੍ਦਾਤਾ ਚ ਣੁਨ ਵ ੇਲ ੇ ਪ ੁੱਛਣ ਵਾਲ ੇ ਸਆੁਲਾ ਂ ਵਿ ੱਚ 
ਹ ੇਠ ਲਿਖ ੇ ਵੀ ਸਾ਼ਮਲ ਹਨ:

•	 ਉਹ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨਗੇ? 
ਮਦਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਦਦਾਂ ਉਪਲਬਧ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ?

•	 ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?

•	 ਕੀ ਸਰਿਵਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਨਸੋਰੈਂਸ 
ਕਵਰੇਜ ਹੈ (ਮਸਲਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵਰਕਰ 
ਦੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ)?

•	 ਕੀ ਸਰਿਵਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ਼ ਹਵਾਲੇ ਹਨ?

•	 ਕੀ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕਾਇਤ-ਿਵਧੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ 
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਿਜਸ `ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ?
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ਇਹ ਿਸਫਾਿਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ 
ਆਪਣੀ ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ 
ਬੱਜਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ   ਿਜਹੜਾ ਇਹ ਦਰਸਾਵੇ  ਿਕ ਉਹ 
ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ 
ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਿਕਵੇਂ ਵਰਤਣਗ।ੇ ਬੱਜਟ ਿਤਆਰ 
ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਵਚਾਰਨਯੋਗ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ:

•	 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰ ਦੇ 
ਹੋ (ਮਸਲਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ  
ਟੀਚ)ੇ।

•	 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਿਕੰਜ ਖ਼ਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ (ਮਸਲਨ, 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮਦਦਾਂ)।

•	 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਖ਼ਰਚੋਂਗੇ 
(ਮਸਲਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱਸਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੋਂਗ,ੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਿਹੱਸਾ 
ਗਰਮ-ਰੁੱ ਤੇ  ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚੋਗ)ੇ।

•	 ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮਦਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ।

ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਦਸ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਬੱਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਪਸੀ-ਭੁਗਤਾਨ

ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵਾਪਸੀ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਹੈ। 
ਿਵਅਕਤੀ ਤੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ ਨੰੂ ਿਬਲ ਤੇ 
ਰਸੀਦਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ ਿਬਲਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਣਾਂ ਦੀ ਿਵਧੀ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।

ਮਦਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਗਾਊਂ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਮਾਇਕ ਮੁਸਿਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇਹੇ 
ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ 
ਮਦਦਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਿਚਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਪੇਸਗੀ ਫੰਡ ਅਸਲੀ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ਼ ਿਮਲਾਏ ਜਾਣਗੇ 
ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਿਕਸਤਾਂ, ਓਵਰਪੇਮੈਂਟਾਂ ਨੰੂ ਟਾਲਣ ਲਈ 
ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਫੰਿਡੰਗ ਲੈ ਿਰਹਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ 
ਇਸ ਦੇ ਕੁਛ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਫੰਿਡੰਗ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜੰਸੀ ਇਸ 
ਸਿਥਤੀ ਉੱਪਰ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।  ਉਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁਮਿਕਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਿਜਵੇਂ ਿਕ:

•	 ਫੰਿਡੰਗ ਨੰੂ ਿਕਸੇ  ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਜੰਸੀ 
ਨੰੂ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 
ਪਰਿਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ  
ਕਰਨਾ। 

•	 ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਟਕਊ ਰੱਖਣ  ਲਈ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਰੀਏ ਦੇਣ।ੇ

•	 ਹੋਰ  ਮਦਦਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਭਦ 
ਕਰਨੀ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ।

Passport_Guideline_Punjabi.indd   17 2015-02-03   9:08 PM



18

ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੰਿਡੰਗ ਪੂਰੇ ਤੌਰ `ਤ,ੇ  ਪਾਸਪੋਰਟ  
ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਐਡਂ  ਫੰਿਡੰਗ ਅਗਰੀਮੰਟ `ਚ ਿਵਕਾਸੀ 
ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ਼ਕਰਤਾ ਦੀ  ਰਾਹਤ 
ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆ,ਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ 
ਜਾਣੀ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਫੰਿਡੰਗ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫੰਿਡੰਗ  
ਦਾ ਪਰਿਬੰਧਕਰਤਾ ਫੰਿਡੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਿਨਬੰਧਨ 
ਅਤੇ ਸਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ, ਉਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 
ਅਜੰਸੀ ਫੰਿਡੰਗ ਨੰੂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਿਜੱਥੇ 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੰਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਐਡਂ ਫੰਿਡੰਗ  ਅਗਰੀਮੰਟ 
ਮੁਤਾਿਬਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ (ਮਸਲਨ, ਅਜੇਹੇ ਖ਼ਿਰਿਚਆਂ ਦੇ 
ਕਲੇਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੇ ਿਜਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਜਾਪਦੇ ਹੋਣ 
ਹੋਣ), ਉਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ 
ਅਖਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ  ਹਨ।

ਸਵਾਲਾਤ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਬਾਰੇ 
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪਾਸਪੋਰਟ 
ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

 ?
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