ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼਼ੀਲ ਪਹੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਸ਼ਭਹਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਆਈ ਡਬਲਯੂ ਏ (CIWA) ਭਵਚਕਾਰ ਿਾਈਵਾਲ਼ੀ
30 ਜੂਨ, 2021
ਚੈਸਟਰਮ਼ੀਅਰ, ਏਬ਼ੀ – 1 ਜਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਭਰਹਾ ਚੈਸਟਰਮ਼ੀਅਰ ਸ਼ਭਹਰ ਕੈਲਗਰ਼ੀ ਇਮ਼ੀਗਰੈਂਟ ਵੂਮੈਨਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ (ਸ਼ੀ ਆਈ ਡਬਲਯੂ ਏ) ਨਾਲ

ਿਾਈਵਾਲ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਚੈਸਟਰਮ਼ੀਅਰ ਵਸਨ਼ੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹ-ਿਾਸ਼ਾਈ ਭਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਅਤੇ ਵਰਚਅਲ ਕਾਊਂਸਭਲੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੈਸਟਰਮ਼ੀਅਰ ਭਹਊਮਨ ਸਰਭਵਭਸਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ਼ੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਸਕਾਟ ਕੈਥਨੇ ਸ ਕਭਹੰ ਦੇ ਹਨ, "ਅਪਰੈਲ ਭਵੱ ਚ, ਸ਼ਭਹਰ ਦੇ ਮਨੱ ਖ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਵੱ ਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਮੰ ਗ ਜਾਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਸ਼ੀ। "ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਨਸਲ਼ੀ ਜਾਤ, ਧਾਰਭਮਕ ਅਤੇ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਭਿੰ ਨ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੀ ਆਈ ਡਬਲਯੂ ਏ ਦ਼ੀ ਚੋਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤ ਉਤਸ਼ਾਭਹਤ ਹਾਂ।"
ਇਹ ਨਵੀਂ ਿਾਈਵਾਲ਼ੀ ਕਸ਼ਲਤਾ, ਭਨਰਪੇਖਤਾ, ਅਤੇ ਸਮੇਲ ਲਚਕ਼ੀਲੇ ਪਣ ਕਾਉਂਸਭਲੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਭਹੱ ਸੇ ਵਜੋਂ ਚੈਸਟਰਮੇਰ ਭਨਵਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹ ਾਂ
ਦ਼ੀ ਪਭਹਲ਼ੀ ਿਾਸ਼ਾ ਭਵੱ ਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗ਼ੀ ।

"ਸ਼ੀਆਈਡਬਲਯੂਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਸਟਰਮ਼ੀਅਰ ਸ਼ਭਹਰ ਨਾਲ ਸਭਹਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੱ ਚਮੱ ਚ ਖਸ਼ ਹੈ।
ਸ਼ੀਆਈਡਬਲਯੂਏ ਲਈ ਪਭਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਵਿਾਗ ਦ਼ੀ ਮੈਨੇਜਰ ਰੇਖਾ ਗਯਾਧ਼ੀਆ ਕਭਹੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਭਹਯੋਗ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਮੂਭਹਕ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਭਸਕ
ਭਸਹਤ ਅਤੇ ਪਭਰਵਾਰਕ ਅਪਵਾਦ ਦ਼ੀਆਂ ਸਭਥਤ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੱ ਭਦਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ਼ੀ ਪਭਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹੰ ਚ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ
ਿਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਵੱ ਚ ਰਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। "ਪਭਹਲ਼ੀ ਿਾਸ਼ਾ ਭਵੱ ਚ ਅਨਕੂਭਲਤ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼਼ੀਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ
ਭਵਵਸਤਾਪਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਵਾਸ਼ੀ ਪਭਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਤਸੱ ਲ਼ੀ ਨਾਲ ਹੰ ਗਾਮ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਤੱ ਕ ਪਹੰ ਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਲ ਲਚਕ਼ੀਲੇ ਪਣ
ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਭਧਕਾਰ ਦੇਣਗ਼ੀਆਂ। "

ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਬ਼ੀ, ਅਮਹਾਭਰਕ, ਬੰ ਗਾਲ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਭਹੰ ਦ਼ੀ, ਮੈਂਡਰ਼ੀਨ, ਪੰ ਜਾਬ਼ੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਸਪੇਨ਼ੀ, ਟਾਈਗਰ਼ੀਗਭਨਆ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੈਸਟਰਮ਼ੀਅਰ ਸ਼ਭਹਰ ਲਈ ਕਭਮਊਭਨਟ਼ੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਭਵਭਸਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਡੈਨ਼ੀਅਲ ਫ੍ਰਭਮਨ ਕਭਹੰ ਦੇ ਹਨ, "ਮਹਾਂਮਾਰ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਵੱ ਚ
ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼਼ੀਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਵ਼ੀ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। "ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ
ਪਭਰਵਾਰਾਂ ਵੱ ਲੋਂ ਜਨਤਕ ਭਸਹਤ ਪਾਬੰ ਦ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਭਬਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਝ ਭਚੰ ਤਾਜਨਕ ਰਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਇਨਹ ਾਂ ਤਨਾਅ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਭਵੱ ਚ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰ਼ੀ, ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਭਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਿਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰ ਦਰਸਤ਼ੀ ਦ਼ੀਆਂ ਭਚੰ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਭਵਸਭਤਰਤ
ਪਭਰਵਾਰਕ ਸਥਾਪਤ਼ੀ ਭਵੱ ਚ ਰਭਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਭਜੱ ਥੇ ਭਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਭਰਵਾਰ ਭਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਭਰਵਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰ ਤਰਤਾ ਭਵਕਸਤ ਕਰਨ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦ਼ੀਆਂ ਭਵਹਾਰਕ ਕਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਭਸੱ ਖਣ,
ਨਭਜੱ ਠਣ ਦ਼ੀਆਂ ਕਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੰ ਕਟ ਪਰਤ਼ੀ ਵਧੇਰੇ ਰੋਧਕ ਬਣਨ, ਅਤੇ ਪਭਰਵਾਰਕ ਭਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ
ਸਦਿਾਵਨਾਪੂਰਣ ਜ਼ੀਵਨ ਬਤ਼ੀਤ ਕਰਨ ਭਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਫ੍ਰਭਮਨ ਅੱ ਗੇ ਕਭਹੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਜਲਦ਼ੀ ਹ਼ੀ ਕਝ ਸਥਾਨਕ ਿਾਈਚਾਰਕ ਥਾਂ ਦ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਉਮ਼ੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਜੱ ਥੇ ਸਲਾਹ-

ਮਸ਼ਵਰਾ ਭਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਹਣ ਲਈ, ਵਸਨ਼ੀਕ ਲਗਿਗ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਆਈ ਡਬਲਯੂ
ਏ ਦੇ ਕੈਲਗਰ਼ੀ ਦਫ੍ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਸ਼ੀਆਈਡਬਲਯੂਏ ਿਾਈਵਾਲ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਸਫ੍ਾਰਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੈਸਟਰਮ਼ੀਅਰ ਵਸਨ਼ੀਕ ਪਭਰਵਾਰ ਅਤੇ
ਿਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲ (403) 207-7079 ਜਾਂ ਈਮੇਲ crcinfo@chestermere.ca ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਾਈਚਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਭਸਫ੍ਾਰਸ਼
ਫ੍ਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਸੱ ਧੇ ਸ਼ੀ ਆਈ ਡਬਲਯੂ ਏ ਨਾਲ ਵ਼ੀ ਜੜ ਸਕਦੇ ਹਨ familyservices@ciwa-online.com ਜਾਂ ਜਾਓ ciwaonline.com/client-services/family-services.html.

ਸ਼ੀਆਈਡਬਲਯੂਏ ਪਰੋਜੈਕਟ ਿਾਈਵਾਲ਼ੀ ਨੂੰ 31 ਦਸੰ ਬਰ, 2021 ਤੱ ਕ ਸ਼ਭਹਰ ਦੇ ਮਨੱ ਖ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਫ੍ੰ ਡ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਚੈਸਟਰਮ਼ੀਅਰ ਭਵੱ ਚ ਮਾਨਭਸਕ ਭਸਹਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਓ chestermere.ca/mental
health.
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ਸੀ ਆਈ ਡਬਲਯੂ ਏ ਬਾਰੇ
Calgary Immigrant Women’s Association (CIWA) ਇੱ ਕ ਗੈਰ-ਲਾਿਕਾਰ਼ੀ ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ ਜੋ 1982 ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਰਭਜਸਟਰਡ ਚੈਭਰਟ਼ੀ ਵਜੋਂ
ਸਥਾਪਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਸ਼ੀ। ਸ਼ੀਆਈਡਬਲਯੂਏ ਇੱ ਕ ਸੱ ਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਵਭਿੰ ਨ ਭਵਵਸਤਾਪਨ ਏਜੰ ਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਵਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥ਼ੀ ਔਰਤਾਂ,
ਕੜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਭਰਵਾਰਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਭਵਲੱਖਣ ਭਚੰ ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦ਼ੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਭਦੰ ਦ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਭਦਰਤ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਆਈ ਡਬਲਯੂ ਏ
ਦ਼ੀ ਭਵਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਦੇ ਭਲੰਗ ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਫ੍ਤਵੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਭਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੜ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀਆਂ ਉੱਿਰ ਰਹ਼ੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ,
ਭਵਕਭਸਤ ਨਵ਼ੀਨਤਾਕਾਰ਼ੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਸਥਾਪਤ ਸਾਰਥਕ ਿਾਈਵਾਲ਼ੀ, ਅਤੇ ਨਤ਼ੀਜੇ-ਆਧਾਭਰਤ ਭਲੰਗ-ਭਵਸ਼ੇਸ਼ ਬੰ ਦੋਬਸਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ
ਰਾਸ਼ਟਰ਼ੀ ਨੇ ਤਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰ ਗਾਰਾ ਿਭਰਆ ਹੈ।

ਸ਼ੀਆਈਡਬਲਯੂਏ ਚਾਰ ਮੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਭਵੱ ਚ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਂ ਇੰ ਟ਼ੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ
• ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਡ
• ਿਾਸ਼ਾ ਭਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਸੰ ਿਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
• ਰਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
• ਪਭਰਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

