bI sI dy ivl`Kx qy AXog b`icAW dy Biv`K iv`c invyS bwry pirvwr ikvy vkwlq krn
gMBIr icMqw
ACT ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਪਰਿਵਾਿਾ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਰਚੂੰ ਤਾ ਜਨਕ ਸੁਨੇਹੇ ਰਿਲੇ ਹਨ ਜਦੋ ਦੀ ਬੱ ਰਚਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਿ ਰਵਕਾਸ ਰਵਭਾਗ (MCFD)
ਨੇ 2025 ਤੋ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਫੂੰ ਰਿਗ ਖਤਿ ਕਿਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਔਰਿਜ਼ਿ ਫੂੰ ਰਿਗ ਪਰੋਗਿਾਿ ਅਤੇ ਸਕਲ ਦੇ
ਵਧੇਿੇ ਥੇਿੈਪੀ ਲਾਭਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਾੜਾ ਅਸਿ ਕਿੇਗੀ ।
ਅਯੋਗ ਬੱ ਰਚਆਂ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਪਰਿਵਾਿ MCFD ਦੀ ਨਵੀ CYSN ਪਾਲੀਸੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਰਨਖੇਧੀ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ । ਰਤੂੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਿ
ਦੇ ਬਾਵਜਦ ਇਹ ਪਾਲੀਸੀ ਕਾਫੀ ਉਲਝਣਾਂ ਭਿਪਿ ਹੈ । ਇਹ ਿੁੱ ਦੇ ਗੁੂੰ ਝਲਦਾਿ ਤੇ ਵਖਿੇ ਰਦਰਸ਼ਿੀਕੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਿ ਇਹ ਗੱ ਲ
ਸਾਫ ਹੈ ਰਕ ਰਬਰਰਿਸ਼ ਕੋਲੂੰਬੀਆ ਦੇ ਬੱ ਰਚਆਂ ਨੂੰ ਸਹਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਿੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਸਾਿੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਭਰਵੱ ਖ ਦੇ ਇਕਿਾਿਨਾਿੇ ਦੀ ਸਿਕਾਿੀ ਕਿੌਤੀ ਤੋ ਸੁਿੱਰਖਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ ।
ਲੇ ਰਕਨ ਜੇ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪਰਬੂੰਧ ਹੈ ਤਾ ਇਹ ਸਿਕਾਿ ਵਲੋ ਲੋ ਕਾਂ ਤੇ ਥੋਰਪਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਨੂੰ
ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਫੂੰ ਰਿਗ ਦੇ ਅਨੇਕ ਲਾਭ ਲੈ ਿਹੇ ਹਨ ਪਿ ਪਰਿਵਾਿ ਤੇ ਬੱ ਰਚਆਂ ਦੀ ਰਵਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਅਨਸਾਿ ਪਰੋਗਿਾਿ ਨੂੰ
ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੇ ਦੀ ਿੂੰ ਗ ਹੈ ।

auswrU vkwlq
ਇਹ ਸਿਾਂ ਇਕੱ ਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਕ ਰਨਿਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ! ਜੇ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿ ਰਦੱ ਤਾ ਹੈ ਤਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ
ਿਤਲਬ ਨਹੀ ਰਕ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ । MCFD ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਰਵੱ ਚ ਇਸ ਰਵਿੁਧ
ਲੜਨ ਦਾ ਜ਼ੋਸ਼ ਭਿ ਰਦੱ ਤਾ ਹੈ । ਇਕੱ ਠੇ ਿਰਹ ਕੇ ਅਸੀ ਰਬਰਰਿਸ਼ ਕੋਲੂੰਬੀਆ ਦੀ ਸਾਿੀਆ ਪਾਿਿੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਕਾਿਯਾਬ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਚੇਚੇ ਤੋਿ ਤੇ ਉਹ ਿਾਪੇ ਰਜਨਾਂ ਦੇ ਬੱ ਰਚਆ ਨੂੰ ਪੈਨਿੇਰਿਕ ਕਿਕੇ ਿਾਇਗਨੋਰਸਸ, ਥੇਿੈਪੀ ਤੇ ਪੜਾਈ ਰਵੱ ਚ ਰਵਘਣ ਦਾ
ਸਾਹਿਣਾ ਕਿਨਾ ਪਇਆ ਤੇ ਦੇਿੀ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਪਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵੱ ਚ ਰਨਘਾਿ ਆਇਆ ਹੈ ਰਜਸ
ਕਿਕੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਰਚਆਂ ਦੀ ਬੁਰਨਆਦੀ ਸਹਲਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੋ ਪੈਸੇ ਖਿਚ ਕਿਨੇ ਪੈ ਿਹੇ ਹਨ ।

qusI kI kr skdy ho vkwlq krn leI
ਉਸਾਿ ਵਕਾਲਤ ਕਿਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਿਾਹ ਹਨ, ਰਜਹੜਾ ਰਕ ਤੁਹਾਿਾ ਹੱ ਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੋ ਕਤੂੰ ਤਿ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ
ਫਿਜ਼ ਵੀ ।
ਅਸੀ ਰਸਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਿੀਿੀਆ ਨੂੰ ਰਚੱ ਠੀ ਰਲੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੀਸ਼ਨ ਸਾਇਨ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, MLA
ਨਾਲ ਿੀਰਿੂੰ ਗ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਰਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਸਾਿੇ ਬੱ ਰਚਆਂ ਨਾਲ
ਕੂੰ ਿ ਕਿਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਰਹਿਾਇਤ ਿੂੰ ਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਰਚੱ ਠੀ ਰਲੱਖਣ ਰਵੱ ਚ ਿਦਦ ਿੂੰ ਗੋ ਜਾਂ ਫੇਿ ਰਕਸੇ ਿੈਲੀ ਤੇ ਜਾਉ ਤੇ ਪਿੀਸ਼ਨ
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ਸਾਇਨ ਕਿੋ । ਅਕਸਿ ਲੋ ਕ ਿਦਦ ਕਿਨੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਪਿ ਇਹ ਨਹੀ ਪਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਕਿਨੀ ਰਕਵੇ ਹੈ । ਤਾਜ਼ਾ ਪਿੀਸ਼ਨ ਤੇ ਿੈਲੀਆਂ
ਬਾਿੇ ਵਧੇਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ACT ਦੇ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਪੇਜ ਜਾ Community Initiatives ਤੇ ਜਾਉ ।

qusI AwpxI icMqw BrpUr ic`TIAW rwhI iehnW lokW nUM sMprk kro
•

ਰਿਿਜੀ ਿੀਨ, MCFD ਿੂੰ ਤਿੀ MCF.Minister@gov.bc.ca.

•

ਤੁਹਾਿੇ ਹਲਕੇ ਦਾ MLA. ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ MLA ਇਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ:
www.leg.bc.ca/learn-about-us/members. ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ MLA ਨਾਲ ਿੀਰਿੂੰ ਗ ਦੀ ਿੂੰ ਗ
ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਿੀਰਿੂੰ ਗ ਰਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਬੱ ਚਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਉ!

•

ਪਰੀਿੀਅਿ, ਜੌਨ ਹੌਿਗਨ premier@gov.bc.ca.

•

ਐਿਿੀਅਨ ਰਿਕਸ, ਰਸਹਤ ਿੂੰ ਤਿੀ HLTH.Minister@gov.bc.ca ਤਕਿੀਬਨ 2000 ਬੱ ਰਚਆਂ ਦੀ ਗਲ
ਕਿੋ ਰਜਹੜੇ ਬੀ ਸੀ ਔਰਿਜ਼ਿ ਐਸੇਸਿੈਿ ਨੈਿਵਿਕ ਦੇ ਿਾਇਗਨੋਰਸਸ ਦੀ ਉਿੀਕ ਰਵੱ ਚ ਹਨ ।

•

ਜੇਨੀਫਿ ਵਾਇਿਸਾਇਿ, ਰਸੱ ਰਖਆ ਿੂੰ ਤਿੀ, EDUC.Minister@gov.bc.ca ਜੇ ਤੁਸੀ ਰਫਕਿਿੂੰ ਦ ਹੋ ਅਯੋਗ
ਬੱ ਰਚਆਂ ਦੀ ਰਸੱ ਰਖਆ ਸਹਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਿ ਤੋ ।

•

ACT ਬਹੁਤ ਧੂੰ ਨਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀ ਸਾਨੂੰ ਈ-ਿੇਲ ਤੇ ਕਾਪੀ ਕਿ ਸਕੋ info@actcommunity.ca.

muK icMqwvw jo ik pirvwrW qy smwijk sMsQwvw vlo auBwirAw geIAw hn
•

ਬੱ ਰਚਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਿਾ ਲਈ ਰਵਘਣ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲ ਿਹੀ ਿੀਿਸ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ।

•

ਸਹਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆ ਦੀ ਚੌਣ ਰਵੱ ਚ ਿਾਰਪਆ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਿੀ ਦਾ ਖਾਤਿਾ । ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾ ਕੋਲ ਕੀ ਚੋਣ
ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇ ਬਣੇ ਹੱ ਬ ਰਵੱ ਚ ਸਹਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਲ ਨਾ ਰਿਲਣ?

•

ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰਥਤੀ ਦਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱ ਚਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਿ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਲਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸਹਲਤ ਰਿਲਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸੋ ਰਕ ਤੁਹਾਿੀ ਸਰਥਤੀ ਨੂੰ ਰਕਵੇ ਤਬਦੀਲ ਰਕੱ ਤਾ ਜਾਵੇ । ਰਕ ਤੁਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਿਾਇਗਨੋਰਸਸ
ਦੀ ਉਿੀਕ ਰਵੱ ਚ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਇਸ ਤਿਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਜਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹਿਾਇਤ ਨਹੀ ਰਿਲ ਸਕਦੀ?

•

ਨਵੇ ਬਣਨ ਜਾ ਿਹੇ ਹੱ ਬ ਰਜਹੜੇ ਇੱ ਕ ਰਤਹਾਈ ਵਧੇਿੇ ਬੱ ਰਚਆ ਨੂੰ ਸਹਲਤਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗਾਿੂੰ ਿੀ
ਫੂੰ ਰਿਗ ਦੀ ਘਾਿ ਹੈ । ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਿਾਇਗਨੋਰਸਸ ਦੀ ਉਿੀਕ ਰਵੱ ਚ ਹਨ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱ ਬ ਰਵੱ ਚ ਭੇਰਜਆ
ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਕਾਿੀ ਕਿੌਤੀ ਦੇ ਰਸ਼ਕਾਿ ਹੋਣਗੇ ਰਜਵੇ ਰਕ ਰਪਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

•

ਹੱ ਬ ਤੇ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਣ ਵਾਰਲਆ ਦੀ ਰਸਖਲਾਈ ਕੀ ਹੈ – ਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਖਲਾਈ ਹੈ? ਅਜੇ CDC
ਜਿਿਤ ਅਧਾਰਿਤ ਚਲ ਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆ ਬੱ ਰਚਆ ਨੂੰ ਸਹਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ ਪਿ
ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਰਪਸ ਿੋੜ ਰਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫੇਿ ਵੇਰਿਗ ਰਲਸਿ ਰਵੱ ਚ ਪਾ ਰਦੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ
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ਵਾਿੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨਊਨਤਿ ਥੇਿੈਪੀ ਰਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਬੱ ਚੇ ਵੇਰਿਗ ਰਲਸਿ ਤੋ ਬਾਹਿ ਨਹੀ ਆਉਦੇ ਜਦੋ
ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਲਤਾਂ ਲਈ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ।
•

MCFD ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਸੈਸਿੈਿ ਿਲਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਕ ਰਵਰਗਆਨਕ ਪੱ ਖ ਤੋ ਹੱ ਬ ਰਵੱ ਚ ਵਿਤੇ ਨਹੀ
ਜਾ ਸਕਦੇ । ਕਲੀਰਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਿਿ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਿਲਸ ਵਖਿੀ ਰਕਸਿ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਖਿੇ
ਵਖਿੇ ਰਕਸਿਾਂ ਦੇ ਬੱ ਰਚਆ ਦੀ ਜਿਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਹੱ ਬ ਰਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ
ਆਉਗੇ । ਕੀ ਇਹ ਹੱ ਬ ਸਹਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆ ਲਈ ਅਰੜੱ ਕਾ ਬਣਨਗੇ?

•

ਇਕ ਸਾਫ ਿਾਇਗਨੋਰਸਸ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਲੂੰਬੇ ਰਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਿੀ ਹੈ । ਰਸਹਤ ਰਵਭਾਗ ਬੱ ਰਚਆ ਦੇ
ਿਾਇਗਨੋਰਸਸ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਿੀਕ ਨੂੰ ਕਦੋ ਿੁਕਾਵਗਾ?

sUicq rho
ACT ਲਗਾਤਾਿ New MCFD Framework for Children with Support Needs ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਣਕਾਿੀ
ਰਦੂੰ ਦਾ ਿਹੇਗਾ ਰਜਸ ਤੇ ਸਾਿੇ ਨਵੇ ਲੂੰਰ ਕਸ, ਿੀਿੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਿਿਾ ਤੇ ਹੋਿ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਤੁਸੀ ਰਕਸੇ ਨੂੰ ਰਚੱ ਠੀ ਰਲਖਣ ਤੋ ਪਰਹਲਾਂ ਇਹ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਜਿਿ ਹਾਰਸਲ ਕਿਨ ਦੀ ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਿਨਾ ।
ACT ਦੀ ਗੁਪਤ ਈ-ਿੇਲ ਰਲਸਿ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਿੋ ਤਾ ਜੋ ਅਸੀ ਤੁਹਾਿੇ ਕੋਲ ਨਵੀ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੇ ਸਕੀਏ । ਿਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੇਸ਼ਾਨੀਆ ACT ਦੇ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇਜ ਤੇ ਪੋਸਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ACT – Autism Community Training
120B-3823 Henning Dr. Burnaby, BC V5C 6P3
Tel: 604-205-5467 Toll-Free: 1-866-939-5188 Fax: 604-205-5345
Email: info@actcommunity.ca Website: www.actcommunity.ca

