COVID19 ਦੇ ਦੌਰ ਿ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਕੰਿ ਕਰਿ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਾਂ ਸੁਰਹੱ ਿਆ
ਉਸ ਵ ਲੰਟੀਅਰ ਭੂ ਹਿਕ ਦੇ ਆਧ ਰ ‘ਤੇ, ਜੋ ਤੁ ਸੀਂ ਹਿਭ ਉਣ ਚ ਿੁੰਦੇ ਿੋ, ਿਿੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਰੱਹਿਆ ਸ ਵਧ ਿੀਆਾਂ ‘ਤੇ ਹਵਚ ਰ ਕਰਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਜ ਣੋ ਹਕ
ਿਿ ਿ
ਾਂ ਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਿ ਵ ਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਭੂ ਹਿਕ ਹਿਭ ਉਂਦੇ ਿੋਏ ਿੁਦ ਿੂ ੰ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਹਕਵੇਂ ਰੱਿਣ ਿੈ।
ਹਿਰਦੇਸ਼ ਾਂ ਲਈ Toronto, York ਜ ਾਂ Peel ਪਬਹਲਕ ਿੈਲਥ ਦੇਿੋ।
ਅਸੀਂ ਸਲ ਿ ਹਦੰਦੇ ਿ ਾਂ ਹਕ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਵ ਲੰਟੀਅਰ ਭੂ ਹਿਕ ਿ ਹਿਭ ਓ, ਜੇਕਰ ਤੁ ਿ ਡੀ ਜ ਾਂ ਤੁ ਿ ਡੇ ਿ ਲ ਰਹਿਣ ਵ ਲੇ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਿਰ 65
ਸ ਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੈ, ਕਿਜ਼ੋਰ ਇਹਿਊਿ ਹਸਸਟਿ ਿੈ ਜ ਾਂ ਹਕਸੇ ਿੂਲ ਡ ਕਟਰੀ ਸਹਥਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭ ਹਵਤ ਿੋ।
ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਿੋਜ ਕਰੋ

ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁੁੱਛੋ...

ਸੂੰਗਠਨ ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੁੱਛੋ...

●ਵਾਲੰ ਟੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

●ਕੀ ਤੁ ਸੀ ੀਂ ਉਹਨਾੀਂ ਵਾਲੰ ਟੀਅਰਾੀਂ ਨੰ ਸਹਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ?

●ਮੇਰੇ ਟੀਚੇ ਜਾੀਂ ਲੋ ੜਾੀਂ ਕੀ ਹਨ?
●ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਹਕੰਨਾ ਸਮਾੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਾੀਂ?

●ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਹਿਆ ਲਈ ਹਕਹੜੇ ਸੁਰੱਹਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਨਾਏ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ?
●ਕੀ ਮੈਨੰ ਉਸ ਵਾਲੰ ਟੀਅਰ ਭਹਮਕਾ ਲਈ ਟਰੇਹਨੰਗ ਹਮਲੇ ਗੀ, ਹਜਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੰ ਚੁਹਣਆ ਹਗਆ
ਹੈ?

●ਮੇਰੀਆੀਂ ਰੁਚੀਆੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਹਨ?

●ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਤਾੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?

●ਮੈਨੰ ਹਕਹੜੀਆੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾੀਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

●ਕੀ ਮੈਨੰ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਹਿਕੇਟ ਜਾੀਂ ਪੱਤਰ ਹਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੁ ਿ ਡ ਵ ਲੰਟੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਇਿ ਜ ਣਿ ਹਵੱਚ ਤੁ ਿ ਡੀ ਿਦਦ ਕਰੇਗ …
● ਤੁ ਸੀਂ ਵ ਲੰਟੀਅਰ ਹਕਉਂ ਬਣਿ ਚ ਿੁੰਦੇ ਿੋ (ਵ ਲੰਟੀਅਰ ਬਣਿ ਦੇ ਫ ਇਦੇ)
● ਵ ਲੰਟੀਅਰ ਬਣਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ (ਕ ਰਜਕਰਿ, ਜ ਰੀ ਵਚਿਬੱਧਤ ਵ ਾਂ, ਹਵਅਕਤੀਗਤ, ਵਰਚੁਅਲ)
● ਵ ਲੰਟੀਅਰ ਬਣਿ ਦੇ ਿੌਜੂਦ ਿੌਕੇ (ਸੰਗਠਿ, ਭੂ ਹਿਕ ਵ ਾਂ, ਵੇਰਵੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਹਕਹਰਆਵ )ਾਂ
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਹਦੰਦੇ ਿੋ ਤ ਾਂ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇ
ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿ੍ ਾਂ ਕਰਿ ਜ ਾਂ ਿੋਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕਰਿ ਤੋਂ ਤੁ ਰੰਤ ਬ ਅਦ ਤੁ ਿ ਿੂ ੰ ਸ ਡ ਜਵ ਬ ਿਿੀਂ ਹਿਲਦ ਤ ਾਂ ਹਿਰ ਸ ਿ ਿੋਵ।ੋ ਿ ਲ ਾਂਹਕ ਲੋ ੜ
ਬਿੁਤ ਵੱਡੀ ਿੈ, ਹਿਰ ਵੀ ਵ ਲੰਟੀਅਰ ਾਂ ਿ ਲ ਤ ਲਿੇਲ ਹਬਠ ਉਣ ਹਵੱਚ ਬਿੁਤ ਸ ਰੀ ਕੁ ਸ਼ਲਤ ਅਤੇ ਸਿੇਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁੰਦੀ ਿੈ। ਿੋ ਸਕਦ ਿੈ ਹਕ ਵ ਲੰਟੀਅਰ
ਚ ਿੁਣ ਵ ਲੇ ਸੰਗਠਿ ਕੁ ਝ ਹਦਿ ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਰ ਹਕਸੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਹਿੰਗ ਕਰਿ ਜ ਾਂ ਜਵ ਬ ਿ ਦੇ ਸਕਣ ਹਕਉਂਹਕ ਉਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂ ਰੋਂ ਸਕ੍ਰੀਹਿੰਗ ਵ ਲੇ ਹਵਕਲਪ
ਅਪਿ ਰਿੇ ਿਿ। ਅਸੀਂ ਸਲ ਿ ਹਦੰਦੇ ਿ ਾਂ ਹਕ ਤੁ ਸੀਂ ਕਈ ਭੂ ਹਿਕ ਵ ਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹਦਓ ਅਤੇ ਹਿਯਹਿਤ ਰੂਪ ਿ ਲ ਵ ਲੰਟੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੈਬਸ ਈਟ ਦੇਿਦੇ
ਰਿੋ।
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੀਜਿ ‘ਤੇ ਕਹਲੱਕ ਕਰੋ! ਇਿ ਸੇਵ ਹਸਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।
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