ਚ

ਆ

ਲਚ ਲ

ਲ

ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਵਖੇ ਅੰ ਤਰ-ਸਵਿਆਚਾਰਕ
ਬਜੁਰਗ

ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਵਚੱ ਸਮਰਵਿਤ

ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੋਮਵਾਰ

। ਅਸਾਡਾ ਸਵਿਆਚਾਰਕ

1:00

ਿਛੋਕੜ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।

ਆਏ,

3:00 ਵਜੇ

,
This brochure is also available in English.

6810,

।
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ਅਸੀਂ ਅੰ ਤਰ ਸਵਿਆਚਾਰਕ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਿਰਕ
ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥਜੁਰਗ ਕਵਮਯੁਵਨਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਮਜਥੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱ ਖੋਵੱ ਖਰੇ ਸਵਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਥਜੁਰਗਾਂ ਦੀ
ਨਾਗਵਰਕ ਵਹੱ ਸੇਦਾਰੀ, ਮੇਲਜੋਲ ਅਤੇ ਿਾਗੀਦਾਰੀ
ਵਧਾਉਣ ਵੱ ਲ ਜਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ।
jykr bzurgW leI AOnlweIt jwxkwrI lYxI hY qW :





pihlW kMmpIaUtr qy ieMtrnY~t (Internet) s&y (Page)
qy jwau[
&yr s&y dy au~qy K`by pwsy www.vccsns.org tweIp kro
Aqy " ENTER" btn d~bo[
aus qoN ipCoN "RESOURCES" iliKAw l~Bo Aqy aus au~qy
krsr r~Ko[
AKIr iv~c "PUNJABI" L&z qy kilk kro[

ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬੀ. ਸੀ. ,

,
V5X 0A1

ਵੈੱਬਸਾਈਟ: www.vccsns.org
ਈਮੇਲ: vccsns@gmail.com



ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸੋਮੇ


ਆ



ਬਜੁਰਗਾਂ

ਈ ਫੋਨ

: 211(
(

ਰਾਤ 8 ਵਜੇ

WelcomeBC.ca
24

)

ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ



): 604-437-1940, 1-866-437-1940

ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਵਹਰ

)



ਵਰਚਮੰ ਡ ਸ਼ਵਹਰ

ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ



604-660-9382, 1-800-663-1441
ਸੰ ਕਟ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ (24 ਘੰ ਟੇ):1-800-784-



2433
ਸੀਨੀਅਰਜ਼ (ਵਡਸ਼ਟਰੈਸ)



1234
ਮਾਵਨਸਕ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ: 604-669-7600, 1-800-



661-2121
ਜੂਏ ਦੀ ਸਮੱ ਵਸਆ ਬਾਰੇ

ਸੂਚਨਾ, ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਸਰਵਵਸ:


ਈ: 1-888-795-6111

HealthLink ਬੀ.ਸੀ.,



www.HealthLinkBC.ca
ਬਜੁਰਗਾਂ
ਵਸਹਤ





ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਕਾਰ





)

ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀ: ਵਦਮਾਗੀ ਕਮਜੋਰੀ,
: 604-681-8651,1-800-936-6033

ਸਰੀ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ: 604-596-0052
ਸਰੀ ਮੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ : 604-596-7722 www.pics.bc.ca
 ਵਰਚਮੰ ਡ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ

ਦਫ਼ਤਰ:ਬਰੋਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
:1-800-567-3247

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ :1-888-939-3333

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (

 ਮੋਜ਼ੈਕ – (MOSAIC):
ਬਰਵਨਬੀ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ

ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਗਾਈਡ (ਿੰ ਜਾਬੀ). ਇ

ਚ ਥੀ. ਸੀ.

ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਸਤਾਰਪੂਰਵਕ
ਹ: 1-877-952-3181

ਬਜੁਰਗਾਂ



ਲਈ ਿਰੋਗਰਾਮ: 604-

: 604-241-2266

ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇਬਰਹੁੱ ਡ ਹਾੳਸ: 604-324-6212
www.southvan.org



(S.U.C.C.E.S.S):604-684-1628
www.success.bc.ca

ਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੁਕੋਨ ਦੀ ਵਦਲ ਅਤੇ ਸਟਰੋਕ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ (ਵਦਲ
www.heartandstroke.bc.ca



(RMCS):

254-9626 www.mosaic.bc.com

ਬਾਰੇ ): 604-736-4088

ਈ ਬੀ. ਸੀ. ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ: www.SeniorsBC.ca

ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਿਰੋਗਰਾਮ: 778-371-8552

604-279-7168, 604-248-0433 www.rmcs.bc.ca

ਬਾਰੇ ):1-800-226-8464 http://www.diabetes.ca/

ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਵਿਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਿੰ ਜਾਬੀ

ਈ: 1-877-

http://www.cancer.ca/en/?region=bc


ਬੀ. ਸੀ. ਲੋ ਕਿਾਲ

ਅਤੇ

952-3181

www.seniors.gc.ca



ਲਈ

www.alzheimerbc.org

ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ:1-800-622-6232.

ਬਜੁਰਗਾਂ

ਬਾਰੇ

)

(PICS):
ਵੈਨਕੂਵਰ

ਫੋਨ ਕਰੋ: 811 (ਟੋਲ ਫਰੀ), ਬਵਹਰੇ ਅਤੇ ਗੂੰ ਗੇ: ਫੋਨ ਕਰੋ: 711

ਲਾਈਨ: 604-872-

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ



ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਂਟ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ
 ਵਿਕਸ (

ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ

ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ

604-660-2421 (

ਵਨਉਕਮਰਜ਼ ਗਾਈਡ: 604-276-4391

www.richmond.ca





ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਵਰਟੀ :
604-736-2033, 1-866-884-0888 www.vch.ca

: 1-800-563-0808 (24

ਬਜੁਰਗਾਂ

ਵਨਉਕਮਰਜ਼ ਗਾਈਡ:604-873-

7487 www.city.vancouver.bc.ca

ਘੰ ਟੇ)www.victimlinkbc.ca



1-877-935-5669, 604-587-4600 www.fraserhealth.ca

ਫ਼

www.bcceas.ca (


ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਵਰਟੀ :

ਵਨਉਕਮਰਜ਼ ਗਾਈਡ (ਥੀ. ਸੀ.):604-660-2203

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ
 Access Pro Bono:604-878-7400, 1-877-762-6664
www.accessprobono.ca
 ਲੀਗਲ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ: 604-408-2172ਕਾਨੂਨੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਅਰਜੀਆਂ ਲਈ.www.lss.bc.ca


ਫ਼
604-775-1007 www.trusteebc.ca

:

