
ਸ�ਭਾਵਨਾਵ� ਦਾ ਿਵਸ਼�ਸ਼ਤਾ

ਰਸਮੀ ਤ�ਰ ‘� ਕਨ�ਕਿਟ�ਗ ਡ�ਟਸ ਿਵਵਹਾਰ ਸ�ਵਾਵ� (ਸੀਡੀਬੀਐਸ) � ਤ�ਰ � ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ �, 

ਹਮ�ਸ਼� ਜ�ਿੜਆ ਹ�ਇਆ ਇਲਾਜ ਨ�ਟਵਰਕ (ਏਸੀਐਨਐਨ) ਇ�ਕ ਅ�ਤਰ-ਅਨ�ਸ਼ਾਸਨੀ ਇਲਾਜ �ਂਦਰ � 

ਜ� ਬ�ਿਚਆਂ, ਨ�ਜਵਾਨ� ਅ� ਬਾਲਗ� � ਪੀਲ, �ਲਟਨ ਅ� ਆਸ ਪਾਸ � ਜੀਟੀਏ ਕਿਮ 

supportingਿਨਟੀਜ਼ ਿਵ�ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ �. 

 
ਸਰ�ਤ� � �ਂਦਰੀਕਰਨ �ਂਦਰ ਵਜ�, ਸਾਡੀਆਂ ਸ�ਵਾਵ� ਅਪਲਾਈਡ ਿਬਹਾਰ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਸ਼ਲ�ਸ਼ਣ 

(ਏਬੀਏ) ਥ�ਰ�ਪੀ, ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਲ�ਗ�ਏਜ ਥ�ਰ�ਪੀ, ਿਕ�ਤਾਮ�ਖੀ ਥ�ਰ�ਪੀ, ਮਨ�ਿਵਿਗਆਨਕ ਸ�ਵਾਵ�, 

ਮਨ�ਿਵਿਗਆਨ, ਪ�ਰ�ਟਲ ਸਪ�ਰਟ ��ਗਰਾਮ� ਅ� ਹ�ਰ ਬਹ�ਤ ਸਾਰ� ਜ਼ਰੀਏ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅ� ਉਨ�� � 

ਪਿਰਵਾਰ� � ਵਰਚ�ਅਲ ਅ� ਇਨ-ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ �ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ! 

ਸਾਡ� �ਂਦਰ ਿਵ�ਚ ਤ�ਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ �!

CHILDRENYOUTH  ADULTS
ਬਹ�-ਅਨ�ਸਾਰੀ ਉਪਾਅ

ਸਾਡ� ਿਕ�ਤਾਮ�ਖੀ ਥ�ਰ�ਿਪਸਟ�, ਸਪੀਚ-ਲ�ਗਵ�ਜ 

ਪ�ਥ�ਲ�ਿਜਸਟਸ, ਮਨ�ਿਵਿਗਆਨਕ� ਅ� 

ਮਨ�ਿਚਿਕਤਸਕ� ਦਾ ਸਾਡ� ਿਵਿਭ�ਨ ਨ�ਟਵਰਕ ਹਰ�ਕ 

ਕਲਾਇ�ਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ�ਰਤ� ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕ�ਆਿਲਟੀ ਅ� ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ 

ਰ�ਖਣ ਲਈ ਿਮਲ � ਕ�ਮ ਕਰ� ਹਨ.

ਿਨਜੀ ਸਹਾਇਤਾ �ਂਦਿਰਤ ਸਰ�ਤ
1:1 ਸ�ਵਾਵ� ਅ� ਛ�ਟ� ਸਮ�ਹ ਦੀਆਂ ਸ�ਿਟ�ਗ� ਤ� ਲ� 

� ਪਾਲਣ-ਪ�ਸ਼ਣ � ਿਸਖਲਾਈ ��ਗਰਾਮ� ਅ� 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤ�ਕ, ਸਾਡੀ ਇਨ-

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅ� ਵਰਚ�ਅਲ ਸ�ਵਾਵ� ਿਧਆਨ 

ਨਾਲ ਹਰ�ਕ ਿਵਲ�ਖਣ ਕਲਾਇ�ਟ � ਫ��ਲਣ � ਸਰ�ਤ 

�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ.

ਥ�ਰ�ਿਪਸਟ� ਦੀ ਇਕ ਅ�ਤਰ-ਅਨ�ਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਹ�ਣ 

� ਨਾ�, ਅਸ� ਆਪਣ� ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ � ਅ�ਦਰ 

ਉਪਲਬਧ ਇਲਾਜ਼, ਫ�ਿਡ�ਗ, ਿਸ�ਿਖਆ, ਵਕਾਲਤ 

ਅ� ਸਰ�ਤ� ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰ� � ਜ�ੜਨ ਲਈ ਸਾਡੀ 

�ਂਦਰੀਕਰਣ ਪਹ��ਚ ‘� ਆਪਣ� ਆਪ’ � ਮਾਣ 

ਕਰ� ਹ�.

ਸਾਡੀ ਸ�ਵਾਵ�:

PSYCHOLOGICAL  
SERVICES

ਲਾਗ� ਕੀ� ਿਵਹਾਰ  
ਸ�ਬ�ਧੀ ਿਵਸ਼ਲ�ਸ਼ਣ  
(ਏਬੀਏ) ਥਰਪੀ

ਅਰ�ਭ ਿਕਵ�  

ਕਰੀਏ:

ਭਾਸ਼ਣ ਅ�  
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪਚਾਰ

�ਵਵਸਾਇਕ  
ਥ�ਰ�ਪੀ

ਿਵਿਗਆਨਕ  
ਸ�ਵਾਵ�

ਪ�ਰ�ਟ ਸਪ�ਰਟ  
ਪਰ�ਗਰਾਮ�

1. info@alwaysconnectedtn.ca ‘� ਈਮ�ਲ ਕਰ� ਮ�ਫਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ� ਦੀ ਤਿਹ ਕਰ� 
 
2. ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ� ਦ�ਰਾਨ ਪ�ਰੀਆਂ ਜ਼ਰ�ਰਤ� / ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਮ�ਲ�ਕਣ 
 
3. ਪ�ਰ�ਟ �ਂਡਬ��ਕ ਅ� ਪ�ਰਾ ਦਾਖਲ� ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ� 
 
4. ਕਲੀਿਨਕਲ ਟੀਮ ਿਸ�ਧ� ਤ�ਰ ‘� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰ�ਰਤ� ਦਾ ਮ�ਲ�ਕਣ ਕਰ�ਗੀ 
 
5. ਕਲੀਿਨਕਲ ਟੀਮ ਮ�ਲ�ਕਣ � ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰ�ਗੀ ਅ� ਇਲਾਜ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼� �ਦਾਨ ਕਰ�ਗੀ 
 
6. ਕਲੀਿਨਕਲ ਟੀਮ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਿਮਲ�ਗੀ 

ਸਾਡ� ਨਾਲ ਸ�ਪਰਕ ਕਰ�:

ਹਮ�ਸ਼� ਜ�ਿੜਆ ਹ�ਇਆ ਇਲਾਜ ਨ��ਟਵਰਕ (ਏਕਿਟਅਨ) ਿਵਖ�, ਅਸ� ਕਿਮ 
qualityਿਨਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬ�ਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗ�ਣਵ�ਤਾ ਦੀ �ਖਭਾਲ ਸ�ਵਾਵ� �ਦਾਨ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹ�. 
 
ਸ�ਵਾਵ� ਸ�ਬ�ਧੀ ਪ��ਛਿਗ�ਛ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰ� ਿਬਨ� ਿ�ੜ�ਤਾ ਨਾਲ ਦਫਤਰ � �ਬ�ਧਨ 
ਨਾਲ ਸ�ਪਰਕ ਕਰ�: 905 542-2327 ਜ� ਈਮ�ਲ ਦ�ਆਰਾ: 
admin@alwaysconnectedtn.ca 
 
ਤ�ਸ� ਡਾਇਰ�ਕਟਰ� (ਸਾਰਾਹ ਅ� ਲੀਨਾ) ਨਾਲ ਿਸ�ਧਾ 
info@alwaysconnectedtn.ca ‘� ਵੀ ਸ�ਪਰਕ ਕਰ ਸਕ� ਹ� 
 
* ਮ�ਫਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ� (ਿਸਰਫ ਮ�ਲਾਕਾਤ ਦ�ਆਰਾ) 
ਜ� ਉਪਲਬਧ ਹ�ਵ� ਤ� ਬ�ਨਤੀ ਕਰਨ � ਦ�ਭਾਸ਼ੀਏ 

ਹਮ�ਸ਼ਾ … ਕਿਮ Community ਿਨਟੀ ਨਾਲ ਜ�ਿੜਆ ਹ�ਇਆ. ਸ�ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

www.alwaysconnectedtn.ca

1-6620 ਿਕਤੀਮਤ ਰ�ਡ 

ਿਮਸੀਸਾਗਾ, ਓਨ ਐਲ 5 ਐਨ 2 ਬੀ 8 

 
ਫ�ਨ: (905) 542-2327 

ਈਮ�ਲ: info@alwaysconnectedtn.ca 

 
ਓਪਰ�ਿਟ�ਗ ਘ�ਟ�: 
ਸ�ਮਵਾਰ - ਸ਼��ਕਰਵਾਰ: ਸਵ�ਰ� 9:00 ਵਜ� - ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜ� 


