ਂ ਵਾਲੰ ਟੀਅਰ ਡ�ਾਈਵਰ
ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਿਵੱਚ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਮਹ�ਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਗੈਰ-ਲਾਭ ਸੰ ਗਠਨ� ਨ� ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਡ�ਾਈਵਰ� ਿਵੱ ਚ ਖ਼ਾਸ ਿਗਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਵਾਸਤੇ ਿਡਲੀਵਰੀ
ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰ ਧੀ ਸਿਹਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਿਲਆ�ਦੇ ਹਨ।
ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਡ�ਾਈਵਰ, ਟੋਰ�ਟੋ (Toronto), ਯੌਰਕ (York) ਅਤੇ ਪੀਲ (Peel) ਰੀਜਨ� ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ� ਵੱ ਧ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੂਹ� ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਡ�ਾਈਵਰ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜੋ:

●

ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤਾ 3–6 ਘੰ ਟੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਣ

●

ਉਹਨ� ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਵੈਧ G ਲਾਇਸ�ਸ ਹੋਵੇ

●

ਉਹ ਡ�ਾਈਿਵੰ ਗ ਿਰਕਾਰਡ ਜ�ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱ ਛੁਕ ਹੋਣ

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਡ�ਾਈਵਰ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨ� ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

●

ਤੁਸ� ਕਦ� ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਕੰ ਨੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

●

ਬਜ਼ੁਰਗ� ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਜਤਾ ਦਾ ਪੱ ਧਰ

●

ਵਾਧੂ ਕੰ ਮ, ਜੋ ਤੁਸ� ਕਰਨ ਦੇ ਇੱ ਛੁਕ ਹੋਵੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਛੰ ਟਾਈ, ਪੈਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱ ਕਣਾ)

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਡ�ਾਈਿਵੰ ਗ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱ ਤੇ ਿਲੰਕ� ‘ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ! ਵੀਡੀਓ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਸਰਫ਼ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ
ਜਾਣੋ ਿਕ ਵੀ.ਐਚ.ਏ. ਹੋਮ ਹੈਲਥਕੇਅਰ (VHA

ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਭੋਜਨ

Home
Healthcare) ਨ� ਿਕਵ� ਕੋਿਵਡ-19

ਜਾਣੋ ਿਕ TransCare ਨ� ਿਕਵ� ਮਹ�ਮਾਰੀ ਦੇ

(COVID-19) ਸਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ

ਹੈ।

ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰ� ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ

ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ� ਨੂੰ ਜੋਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੇਖੋ

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਡ�ਾਈਿਵੰ ਗ
ਸੰ ਗਠਨ� ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਡ�ਾਈਵਰ� ਨੂੰ
ਸੁਣੋ, ਜਦ� ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ

ਉਹਨ� ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ
ਦਾ ਉਹਨ� ਲਈ ਮਤਲਹ ਹੈ।

ਦੇਖੋ

ਦੇਖੋ

ਕੀ ਤੁਸ� ਡ�ਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਡ�ਾਈਵਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਕਰਵਾਓ:

●

ਹੁਣ ਉਹਨ� ਸੰ ਗਠਨ� ਨਾਲ ਿਸੱ ਧੇ ਜੁੜੋ, ਿਜਹਨ� ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ

●

ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸ�ਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ‘ਤੇ ਫਾੱਲੋ ਅਪ ਕਰੇਗਾ

●

ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਹਯੋਗ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ‘ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋ! ਇਹ ਸੇਵਾ ਿਸਰਫ਼ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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