
      

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੈਰ-ਲਾਭ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਵਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਗਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 
ਵਡ੍ਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਵਹਯੋਗ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ੍ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਲਆਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ, ਟੋਰੋਂਟੋ (Toronto), ਯੌਰਕ (York) ਅਤੇ ਪ੍ੀਲ (Peel) ਰੀਜਨਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹਨ। 

ਗੈਰ-ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਜਿਹੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਿੋ:  

● ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 3–6 ਘੰਟੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਣ 

● ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਿੱ ਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਵੈਧ G ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ 
● ਉਹ ਡ੍ਰਾਈਵਵੰਗ ਵਰਕਾਰਡ੍ ਜਾਂਚ ਪੂ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਿੱ ਛੁਕ ਹੋਣ  

ਵਾਲੂੰ ਟੀਅਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  

● ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੰਨੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ  

● ਬਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਸਵਹਜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਿੱਧਰ  
● ਵਾਧੂ ਕੰਮ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਿੱ ਛੁਕ ਹੋਵੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਛੰਟਾਈ, ਪੈ੍ਵਕੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁਿੱ ਕਣਾ)  

ਵਾਲੂੰ ਟੀਅਰ ਡ੍ਰਾਈਜਵੂੰ ਗ ਬਾਰੇ ਵੀਡ੍ੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਜਲੂੰ ਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਜਲਿੱ ਕ ਕਰੋ!  ਵੀਡ੍ੀਓ ਸਮਿੱਗਰੀ ਵਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਵਿੱਚ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ  
  

  

ਜਸਹਤਮੂੰ ਦ ਭੋਿਨ   
  

  

ਵਾਲੂੰ ਟੀਅਰ ਡ੍ਰਾਈਜਵੂੰ ਗ  

ਜਾਣੋ ਵਕ ਵੀ.ਐਚ.ਏ. ਹੋਮ ਹੈਲਥਕੇਅਰ 
(VHA Home  

Healthcare) ਨੇ ਵਕਵੇਂ ਕੋਵਵਡ੍-19 
(COVID-19) ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੰੂ ਜੋਵੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।   

ਜਾਣੋ ਵਕ TransCare ਨੇ ਵਕਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਵਖਆ 

ਹੈ।  

ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ 
ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਨੰੂ ਸਵਹਯੋਗ 
ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਤਲਹ ਹੈ। 

  

          

ਦੇਖ ੋ   
  ਦੇਖ ੋ   

  ਦੇਖ ੋ   

  

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਵਿੱ ਚ ਵਾਲੂੰ ਟੀਅਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਸਕਰੀਜਨੂੰ ਗ ਕਰਵਾਓ:  

  

● ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਸਿੱ ਧੇ ਜੁੜੋ, ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ  

● ਤੁਹਾਡ੍ਾ ਸਥਾਨਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ੍ ਅਨੁਭਵ ‘ਤੇ ਫਾਿੱਲੋ ਅਪ੍ ਕਰੇਗਾ  

● ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਵਹਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਵਿੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ  

 

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੀਿਨ ‘ਤੇ ਕਜਲਿੱ ਕ ਕਰੋ! ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਸਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਵਿੱਚ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 

 

 

 

ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਵ ਿੱਚ ਲੋੜੀ ੀਂਦ ੇ ਾਲੰਟੀਅਰ ਡ੍ਰਾਈ ਰ 

https://www.annualreport2020.volunteertoronto.ca/dawn
https://www.annualreport2020.volunteertoronto.ca/sylvia
https://www.annualreport2020.volunteertoronto.ca/sylvia

