ਸਭਾਵਨਾਵ ਦਾ ਿਵਸ਼ਸ਼ਤਾ
ਸਾਡ ਂਦਰ ਿਵਚ ਤਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ !
ਰਸਮੀ ਤਰ ‘ ਕਨਕਿਟਗ ਡਟਸ ਿਵਵਹਾਰ ਸਵਾਵ (ਸੀਡੀਬੀਐਸ)

ਤਰ

ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ,

ਹਮਸ਼ ਜਿੜਆ ਹਇਆ ਇਲਾਜ ਨਟਵਰਕ (ਏਸੀਐਨਐਨ) ਇਕ ਅਤਰ-ਅਨਸ਼ਾਸਨੀ ਇਲਾਜ ਂਦਰ
ਜ ਬਿਚਆਂ, ਨਜਵਾਨ ਅ ਬਾਲਗ

ਪੀਲ, ਲਟਨ ਅ ਆਸ ਪਾਸ

ਜੀਟੀਏ ਕਿਮ

supportingਿਨਟੀਜ਼ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ .
ਸਰਤ

ਂਦਰੀਕਰਨ ਂਦਰ ਵਜ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਵ ਅਪਲਾਈਡ ਿਬਹਾਰ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਸ਼ਲਸ਼ਣ

(ਏਬੀਏ) ਥਰਪੀ, ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਲਗਏਜ ਥਰਪੀ, ਿਕਤਾਮਖੀ ਥਰਪੀ, ਮਨਿਵਿਗਆਨਕ ਸਵਾਵ ,
ਮਨਿਵਿਗਆਨ, ਪਰਟਲ ਸਪਰਟ ਗਰਾਮ ਅ ਹਰ ਬਹਤ ਸਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅ ਉਨ
ਪਿਰਵਾਰ

YOUTH

ਵਰਚਅਲ ਅ ਇਨ-ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ!

ADULTS

CHILDREN

ਬਹ-ਅਨਸਾਰੀ ਉਪਾਅ

ਿਨਜੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਾਡ ਿਕਤਾਮਖੀ ਥਰਿਪਸਟ , ਸਪੀਚ-ਲਗਵਜ

1:1 ਸਵਾਵ ਅ ਛਟ ਸਮਹ ਦੀਆਂ ਸਿਟਗ ਤ ਲ
ਪਾਲਣ-ਪਸ਼ਣ

ਪਥਲਿਜਸਟਸ, ਮਨਿਵਿਗਆਨਕ ਅ

ਂਦਿਰਤ ਸਰਤ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤਕ, ਸਾਡੀ ਇਨ-

ਕਲਾਇਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅ ਵਰਚਅਲ ਸਵਾਵ ਿਧਆਨ

ਰਖਣ ਲਈ ਿਮਲ

ਨਾ , ਅਸ ਆਪਣ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ

ਿਸਖਲਾਈ ਗਰਾਮ ਅ

ਮਨਿਚਿਕਤਸਕ ਦਾ ਸਾਡ ਿਵਿਭਨ ਨਟਵਰਕ ਹਰਕ

ਨਾਲ ਹਰਕ ਿਵਲਖਣ ਕਲਾਇਟ

ਕਰਨ ਲਈ ਕਆਿਲਟੀ ਅ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ

ਥਰਿਪਸਟ ਦੀ ਇਕ ਅਤਰ-ਅਨਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਹਣ

ਫਲਣ

ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ਼, ਫਿਡਗ, ਿਸਿਖਆ, ਵਕਾਲਤ
ਅ ਸਰਤ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰ

ਜੜਨ ਲਈ ਸਾਡੀ

ਂਦਰੀਕਰਣ ਪਹਚ ‘ ਆਪਣ ਆਪ’

ਸਰਤ

ਮਾਣ

ਕਰ ਹ .

ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ.

ਕਮ ਕਰ ਹਨ.

ਅਦਰ

ਸਾਡੀ ਸਵਾਵ :
ਲਾਗ ਕੀ ਿਵਹਾਰ
ਸਬਧੀ ਿਵਸ਼ਲਸ਼ਣ
(ਏਬੀਏ) ਥਰਪੀ

ਅਰਭ ਿਕਵ
ਕਰੀਏ:
PSYCHOLOGICAL
SERVICES

ਭਾਸ਼ਣ ਅ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪਚਾਰ

ਵਵਸਾਇਕ
ਥਰਪੀ

ਿਵਿਗਆਨਕ
ਸਵਾਵ

ਪਰਟ ਸਪਰਟ
ਪਰਗਰਾਮ

1. info@alwaysconnectedtn.ca ‘ ਈਮਲ ਕਰ ਮਫਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਿਹ ਕਰ
2. ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ਦਰਾਨ ਪਰੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤ / ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਮਲ ਕਣ
3. ਪਰਟ ਂਡਬਕ ਅ ਪਰਾ ਦਾਖਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ
4. ਕਲੀਿਨਕਲ ਟੀਮ ਿਸਧ ਤਰ ‘ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰਰਤ ਦਾ ਮਲ ਕਣ ਕਰਗੀ
5. ਕਲੀਿਨਕਲ ਟੀਮ ਮਲ ਕਣ

ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਗੀ ਅ ਇਲਾਜ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼

ਦਾਨ ਕਰਗੀ

6. ਕਲੀਿਨਕਲ ਟੀਮ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿਮਲਗੀ

ਸਾਡ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰ:
ਹਮਸ਼ਾ … ਕਿਮ Community ਿਨਟੀ ਨਾਲ ਜਿੜਆ ਹਇਆ.

ਸਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਹਮਸ਼ ਜਿੜਆ ਹਇਆ ਇਲਾਜ ਨ ਟਵਰਕ (ਏਕਿਟਅਨ) ਿਵਖ, ਅਸ ਕਿਮ
qualityਿਨਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗਣਵਤਾ ਦੀ ਖਭਾਲ ਸਵਾਵ ਦਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹ .

1-6620 ਿਕਤੀਮਤ ਰਡ

ਸਵਾਵ ਸਬਧੀ ਪਛਿਗਛ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਿਬਨ ਿ ੜਤਾ ਨਾਲ ਦਫਤਰ
ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰ: 905 542-2327 ਜ ਈਮਲ ਦਆਰਾ:
admin@alwaysconnectedtn.ca

ਫਨ: (905) 542-2327

ਤਸ ਡਾਇਰਕਟਰ (ਸਾਰਾਹ ਅ ਲੀਨਾ) ਨਾਲ ਿਸਧਾ
info@alwaysconnectedtn.ca ‘ ਵੀ ਸਪਰਕ ਕਰ ਸਕ ਹ

ਬਧਨ

ਿਮਸੀਸਾਗਾ, ਓਨ ਐਲ 5 ਐਨ 2 ਬੀ 8

ਈਮਲ: info@alwaysconnectedtn.ca
ਓਪਰਿਟਗ ਘਟ:
ਸਮਵਾਰ - ਸ਼ਕਰਵਾਰ: ਸਵਰ 9:00 ਵਜ - ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜ

* ਮਫਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ (ਿਸਰਫ ਮਲਾਕਾਤ ਦਆਰਾ)
ਜ ਉਪਲਬਧ ਹਵ ਤ ਬਨਤੀ ਕਰਨ ਦਭਾਸ਼ੀਏ

www.alwaysconnectedtn.ca

