
  

  

  

  

  

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਹਿਆ  

ਉਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਰੱਮਿਆ ਸਾਵਧਾਿੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਵਚਾਰ ਕਰਿਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਮਕ 
ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਿੁਦ ਿੰੂ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਮਕਵੇਂ ਰੱਿਣਾ ਹੈ।  

ਮਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ Toronto,  York ਜਾਂ Peel  ਪਬਮਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇਿੋ। 

ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਦੰਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਹਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਮਿਭਾਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਰਮਹਣ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਿਰ 65 

ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਿ ਮਸਸਟਿ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਿੂਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਮਵਤ ਹੋ।  

ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਿੋਜ ਕਰੋ  
 

ਖੁਦ ਨ ੂੰ  ਪੁੁੱਛੋ...  ਸੂੰਗਠਨ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੁੁੱਛੋ... 
●ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?  ●ਕੀ ਤੁਸੀ ੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾੀਂ ਨ ੰ  ਸਹਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? 

●ਮੇਰੇ ਟੀਚੇ ਜਾੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਕੀ ਹਨ?  ●ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਲਈ ਹਕਹੜੇ ਸੁਰੱਹਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਨਾਏ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ? 

●ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਅਤ ੇਹਕੰਨਾ ਸਮਾੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਾੀਂ?  

●ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਉਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਭ ਹਮਕਾ ਲਈ ਟਰੇਹਨੰਗ ਹਮਲੇਗੀ, ਹਜਸ ਵਾਸਤ ੇਮੈਨ ੰ  ਚਹੁਣਆ ਹਗਆ 

ਹੈ? 

●ਮੇਰੀਆੀਂ ਰਚੁੀਆੀਂ ਅਤ ੇਸ਼ੌਕ ਕੀ ਹਨ?  ●ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਤਾੀਂ ਮੇਰਾ ਮੱੁਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? 

●ਮੈਨ ੰ  ਹਕਹੜੀਆੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾੀਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?  ●ਕੀ ਮੈਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਹਿਕੇਟ ਜਾੀਂ ਪੱਤਰ ਹਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 

 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਜਾਣਿ ਮਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ…  

● ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਮਕਉਂ ਬਣਿਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ (ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਿ ਦੇ ਫਾਇਦੇ)  
● ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ (ਕਾਰਜਕਰਿ, ਜਾਰੀ ਵਚਿਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਮਵਅਕਤੀਗਤ, ਵਰਚੁਅਲ)  

● ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਿ ਦੇ ਿੌਜੂਦਾ ਿੌਕੇ (ਸੰਗਠਿ, ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਵੇਰਵੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਮਕਮਰਆਵਾਂ)  
  

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੀ ਹਦਿੰ ਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ  

ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਹਾਂ ਕਰਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਿਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਿਰਾਸ ਿਾ ਹੋਵੋ। ਹਾਲਾਂਮਕ 
ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮਿਰ ਵੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਿਾਲ ਤਾਲਿੇਲ ਮਬਠਾਉਣ ਮਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ 
ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿ ਕੁਝ ਮਦਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਕਸੇ ਦੀ ਸਕਰੀਮਿੰਗ ਕਰਿ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਿਾ ਦੇ ਸਕਣ ਮਕਉਂਮਕ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਸਕਰੀਮਿੰਗ 
ਵਾਲੇ ਮਵਕਲਪ ਅਪਿਾ ਰਹੇ ਹਿ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਦੰਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਦਓ ਅਤੇ ਮਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਿਾਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇਿਦੇ ਰਹੋ।  
 ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ‘ਤੇ ਕਹਲੱਕ ਕਰੋ! ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਸਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/
https://www.york.ca/wps/portal/yorkhome/health/!ut/p/z1/jc_BCoJAEAbgZ-ng1RlNTbotRe5uQUFUNpewsNUwVzbL10-sS1DS3Gb4_h8GCGKgMnnkKqlzXSZFu-8pOAgWCc7nKKN16KHYyhHbOkv0xBB2HcAfwxDon3wPoP76HVBHXNcLuDNBiXwZopiNVv405A7O3Tfo6ZBAqtDH17usPA5DBWTSc2pSY99Ne87qurqNLbSwaRpbaa2K1D7pq4XfIpm-1RB_SqiumxgvfvFYsMET0gc54Q!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#.X438M9BKiUk
https://www.york.ca/wps/portal/yorkhome/health/!ut/p/z1/jc_BCoJAEAbgZ-ng1RlNTbotRe5uQUFUNpewsNUwVzbL10-sS1DS3Gb4_h8GCGKgMnnkKqlzXSZFu-8pOAgWCc7nKKN16KHYyhHbOkv0xBB2HcAfwxDon3wPoP76HVBHXNcLuDNBiXwZopiNVv405A7O3Tfo6ZBAqtDH17usPA5DBWTSc2pSY99Ne87qurqNLbSwaRpbaa2K1D7pq4XfIpm-1RB_SqiumxgvfvFYsMET0gc54Q!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#.X438M9BKiUk
https://www.peelregion.ca/health/
https://www.peelregion.ca/health/


  

 

  

  

 

    
  


