
6:00 – 6:30 
Welcome & 
Refreshments!

6:30 – 8:30 
Presentation 
& Discussion

SFU Surrey 
Surrey Central 
Skytrain Station 
13450 – 102nd Ave 
Surrey, BC

Co-sponsored by

Autism Speaks Canada

Surrey School District

Do You Have a Child with Autism?
Free evening presentations in Punjabi

October 13, 2015
The Individualised Education Plan (IEP)—what the school 
is supposed to do and how the parent can support the IEP 
process
Speaker: Raminder Kaur, Behaviour Consultant, posAbilities

November 17, 2015
Advocacy Tools for Parents— how to help your child get the 
services they need
Speaker: Deborah Pugh, Executive Director, ACT

December 1, 2015
One Parent’s Journey in Autism— the important role that 
family plays in supporting their child with autism
Speaker: Sunita Braich, Integration Support Teacher, Surrey School District

Details: www.actcommunity.ca/events

Organized by ACT’s South Asian Autism Awareness Committee (ASAAP): 
Manpreet Singh, Parbs Bains, Kavita Kamat, Sheija Abraham, Preetinder 
Narang, Balbinder Gill, Raminder Kaur

Free!  To reserve a seat, register online or contact ACT at 604-205-5467.

Siblings, Parents, Grandparents and Neighbours — all are welcomed to these 
community events aimed at increasing awareness  of the potential  of children 
and adults with autism and the needs of their families for information and 
support.



ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੌਿਟਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? 
ਸ਼ਾਮ ਨੰ ੂ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆ

ਅਕਤੂਬਰ 13, 2015
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਿਖੱਆ ਯੋਜਨਾ (ਆਈ ਈ ਪੀ) – ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ 
ਮਾਪੇ ਆਈ ਈ ਪੀ ਨੂੰ  ਿਕਵੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ
ਬੁਲਾਰਾ: ਰਿਮੰਦਰ ਕੌਰ, ਿਵਆਹਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਪੋਸਾਿਬਿਲਟੀਜ਼

ਨਵੰ ਬਰ 17, 2015
ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸਾਧਨ – ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਕਵੇ ਲਈਏ
ਬੁਲਾਰਾ: ਡੈਬਰਾ ਿਪਯੂ – ਪ�ਬੰਧਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ, ACT

ਦਸੰ ਬਰ 1, 2015
ਇੱ ਕ ਮਾਪੇ ਦਾ ਔਿਟਜ਼ਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ – ਪਿਰਵਾਰ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਭੂਿਮਕਾ ਆ੫ਨੇ 
ਔਿਟਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਬੁਲਾਰਾ: ਸੁਨੀਤਾ ਬੜੈਚ, ਇੰਟੀਗ�ੇਰਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਟੀਚਰ, ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: www.actcommunity.ca/events

ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ACT ਦੀ ਦੱ ਖਣੀ ਏਿਸ਼ਆਈ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਕਮੇਟੀ (ASAAP) ਵਲੋ ਕਰਵਾਇਆ 
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ: ਮਨਪ�ੀਤ ਿਮੰ ਘ, ਪਰਿਬੰਦਰ ਬੈਂਸ, ਕਵੀਤਾ ਕਾਮਤ, ਸ਼ੀਜਾ ਅਬਰਾਹਮ,  
ਪ�ੀਤ-ਇੰਦਰ ਨਾਰੰ ਗ, ਬਲਿਬੰ ਦਰ ਿਗੱਲ, ਰਿਮੰਦਰ ਕੈਰ I

ਿਬਲਕੁਲ ਮੁਫਤ! ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਇਨ ਰਿਜ਼ਟਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੇਰ ACT ਨੰ ੂ 
604-205-5467 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ I

ਬੱਚ,ੇ ਮਾਪ,ੇ ਬਜੁਰਗ ਤ ੇਆਂਢ ਗੁਆਂਢ – ਆਪ ਸਾਿਰਆ ਨੰ ੂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ� ਇਸ 
ਸਮਾਜਕ ਪੋ�ਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਿਜਸ ਦਾ ਮਕਸਕਦ ਹੈ ਔਿਟਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਭਾਵੀ 
ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ੫ਿਰਵਾਰ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਿਹਮਾਇਤ 
ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ I

6:00 – 6:30 
ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ

6:30 – 8:30 
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਿਵਚਾਰ 
ਵਟਾਂਦਰਾ

ਐਸ ਐਫ ਯੂ ਸਰੀ 
ਸੈਟਂਰਲ ਸਕਾਈ ਟੈ�ਨ 
ਸਟੇਸ਼ਨ

13450-102 ਐਿਵਨਊ, 
ਸਰੀ

ਸਿਹ ਸਰਪ�ਸਤ

ਔਿਟਜ਼ਮ ਸਪੀਕਸ ਕਨੇਡਾ

ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਿਡਸਿਟ�ਕਟ


