
ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਕਸਨੂੰ  ਕਕਿੰਦੇ ਿਨ? 

ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਰਿਾਇਸ਼ੀ 
ਸੇਵਾ ਿੈ ਜੋ ਕਕ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ  ਸਮਾਜ ਕਵੱਚ ਕਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਿੋ ਸਕੇ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ 
ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਿੈ। 

ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਕਵੱਚ, ਕਵਅਕਤੀ (ਬਾਲਗ ਕਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਕ ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. 
ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ) ਕਜਸਨੂੰ  ਕਕਸੇ ਕਰਿਾਇਸ਼ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 
ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਵਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਘਰ ਕਵੱਚ ਇਕੱਕਿਆਂ ਰਕਿੰਦੇ 
ਿਨ। ਕੁਝ ਿਾਲਤਾਂ ਕਵੱਚ, ਸਿਾਇਤਾ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਮੁਿਈਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਿੈ (ਕਲਵ-ਇਨ ਸਿਾਇਤਾ) ਅਤੇ ਿੋਰਨਾ ਸਕਿਤੀਆਂ ਕਵੱਚ ਇਿ ਘਰ 
ਸਾਂਝਾ ਮੁਿਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

ਸਿਾਇਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਮੁਿਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਘਰ 
ਸਾਂਝਾ ਮੁਿਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਕਵੱਚ, ਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰ ਇਕ ਨੂੰ  ਘਰ 
ਵਰਗਾ ਮਾਿੌਲ ਮਕਿਸੂਸ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਿਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, 
ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਨਜੀ ਿਾਂ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਕਜਸ ਨੂੰ  ਉਿ ਸਜਾ-ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ 
ਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਿਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੀ ਬਣਾਂਦੇ ਿਨ।  

ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਕਸ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ?

ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਿਈਆ ਕਰਨ 
ਵਾਕਲਆਂ ਨੂੰ  ਇਕੱਕਿਆਂ ਰਕਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਪਕਿਲੂਆਂ 
ਨੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਕਦੰਦੇ ਿਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਿੀ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਜਾਵਨ ਵੀ ਬਣਾਈ 
ਰਖਦੇ ਿਨ।  ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਵੱਚ, ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਮੁਿਈਆ ਕਰਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਜੰਮੇਵਾਰੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਕਕ ਉਿ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 
ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇ। 

ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਜਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਗ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਕਦੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 
ਇਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਆਜਾਦੀ ਕਦੰਦੇ ਿਨ ਜੋ ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 

ਕਰਿਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
ਕਮਯੂਕਨਟੀ ਕਲਕਵੰਗ ਬੀਸੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ.) ਯੋਗ ਬਾਲਗਾਂ* ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਮੁਿਈਆ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰਿਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਦੰਦਾ ਿੈ। ਘਰ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨਾ ਇਕ ਕਰਿਾਇਸ਼ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਿੈ ਕਜਸਨੂੰ  ਕਈ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰ ਚੁਣਦੇ ਿਨ। ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.
ਸੀ. ਦੀਆਂ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਕਲਸੀਆਂ, ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਕਮਆਰ ਿਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਕਵੱਚ 
ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਮ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਕਵੱਚ ਸਾਡੀ 
ਰੁਜਗਾਰ ਪਾਕਲਸੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਮ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਤੇ ਗਏ ਿਨ। 

ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

 
ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਿੈ? 

ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਪੂਰੇ ਕਬ੍ਰਕਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਕਵੱਚ ਘਰ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਬਲ ਸੇਵਾ ਮੁਿਈਆ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਦੇ 
ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਕਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਿੈ।  ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਸੱਧੇ ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 
ਇਿੋ ਜਿੀਆਂ ਿੀ ਉਮੀਦਾਂ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਿਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਕਨਗਰਾਨ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਮੰਜਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਾੰਟ੍ਰੇਕਟ 
ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਕਾਬਲ ਭਾਈਚੀਰਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ  ਕਦਤਾ ਕਗਆ ਿੋਏ। 

ਅਸੀਂ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਕਰਨ ਸਿੀ ਿਾਲਤ ਦਾ ਕਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਾਵਾਂਗੇ?

ਇਸ ਲਈ ਪਕਿਸਾ ਕਦਮ ਿੈ ਆਪਣੇ ਿਲਕੇ ਕਵੱਚ ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ 
ਨੂੰ  ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ (ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੀ ਿਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ). ਮਦਦਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ 
ਵਾਰ, ਸਿੀ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਿਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਨਜੀ ਸਿਾਇਤਾ 
ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਿਾਲਤ ਕਵੱਚ, ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸੇਵਾ ਮੁਿਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. 
ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਲੁੜੀਂਦੇੀ ਕਸੌਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿਈਆ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਿੈ।  ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਕਸੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਕਚਤ ਕਰਿਾਇਸ਼ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਿ ਇਕ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਕਿੱਸਾ ਿੈ।
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* ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਯੋਗ ਬਾਲਗ ਉਿ ਕਵਅਕਤੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਕਜਸਦੀ ਉਮਰ 19 
ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਿੋਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪਾਕਲਸੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਦਸੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਕਸਵੱਟੀ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਿੈ। 



ਚੋਣ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਿਈਆ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਿੈ ਕਕ ਉਿ ਮਿਾਰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਸਖਲਾਈ ਦਾ ਕਵਖਾਲਾ ਕਰਨ।  

ਜੋ ਕਵਅਕਤੀ ਇਸ ਕਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ  ਚੁਣਦੇ ਿਨ ਉਿ ਿੋਰਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ 
ਪਿੁੰ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਕਜਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਜਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਸਬੰਧੀ 
ਸਿਾਇਤਾ।

ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਿ ਨਵੀਂ ਕਰਿਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਿੈ?

ਨਿੀਂ, ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿ ਨਵੀਂ ਕਰਿਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਸ 
ਕਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਾਮ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਕਵੱਚ ਬਦਕਲਆ ਿੋਏ ( 
ਮਲਕੀਅਤ ਸੰਭਾਲ, ਪਕਰਵਾਰ ਸੰਭਾਲ, ਮੇਜਮਾਨ ਪਕਰਵਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਕਦ), ਪਰ 
ਇਕ ਬਾਲਗ ਕਵਅਕਤੀ ਕਜਸਨੂੰ  ਕਰਿਾਇਸ਼ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਅਤੇ ਸਿਾਇਤਾ 
ਮੁਿਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਵਅਕਤੀ ਉਸੇ ਘਰ ਕਵੱਚ ਰਕਿਣ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 
1970 ਦੇ ਦਿਾਕੇ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।  

ਮੈ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕੱਿੋਂ ਲਭ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ, ਕਜਵੇਂ: 

ਘਰ ਕਕੱਿੇ ਿੋਏਗਾ? 

ਘਰ ਕਵੱਚ ਿੋਰ ਕੌਣ ਰਕਿੰਦਾ ਿੈ?

ਗੁਆਂਢ ਕਕਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਿੈ? 

ਕੀ ਘਰ ਕਵੱਚ ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਰ ਬਾਲਗ ਵੀ ਰਕਿਣਗੇ?

ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਿਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਿਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ  
ਪਕਿਲਾਂ ਕਮਲ ਸਕਦੇ ਿਾਂ?

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਾ ਿੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਿੋਏਗਾ? 

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਕੀ ਿੋਏਗਾ? 

ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਆਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ ਕਜਨਾਂ ਦਾ 
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਤੁਿਾਡੇ 
ਨਾਲ ਕਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਿਨ ਕਜਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਸਾਂਝਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਕਵਚ, ਕਧਆਨ ਿਮੇਸ਼ਾ ਕਵਅਕਤੀ ਉਤੇ ਕਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਕਕ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 
ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਿਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਂਗ, ਇਿ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਕਕ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰ 
ਕਵਅਕਤੀ ਕਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਨ ਲਈ ਕਕ ਸਾਰੇ ਕਵਕਲਪਾਂ ਦੀ 
ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 
ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਕਵੱਚ ਕਦਲਚਸਪੀ ਰਖਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੀ 
ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਿਨ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਸਿਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਕੰਨਾ ਕੁ ਪਾਏਦਾਰ ਿੈ? 

ਕਵਅਕਤੀਆ ਂਅਤ ੇਘਰ ਸਾਂਝਾ ਮਿੁਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਕਲਆ ਂਕਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ 
ਅਕਸਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਬਣ ੇਰਕਿੰਦ ੇਿਨ। ਿਰ ਸਜੀਵ ਿਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ, ਕਈ 
ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਰਨੀਆ ਂਪੈਂਦੀਆ ਂਿਨ ਅਤ ੇਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਿਰੋ ਿਾਂ ਚਲੇ 
ਜਾਂਦ ੇਿਨ। ਜਦੋਂ ਇਿ ਸਕਿਤੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿ,ੈ ਨਵੇਂ ਘਰ ਕਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਕਿਜ ਭਾਵ 
ਨਾਲ ਬਣਾਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ 
ਕਵਅਕਤੀਆ ਂਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਦ ੇਸਿਾਇਕ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਦੀ ਿ।ੈ 

ਮੈਨੂੰ  ਕਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਕ ਮੇਰੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿੈ?  

ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿਾਇਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਿੋਰ ਲੋਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਵਕਜਟ ਕਰਕੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਨ ਕਵੱਚ ਅਕਿੰਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ 
ਿਨ ਕਕ ਕਵਅਕਤੀ ਸੁਰਕਖਅਤ ਿਨ। ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਿਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਰ 
ਇਕ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ 
ਕਰਦੇ ਿਨ। ਕਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪਕਰਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨਸੁਾਰ 
ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਿਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਕਤੰਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਕਵੱਚ ਕਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ 
ਿਨ। ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਫ਼ਾਜਤ, ਕਜਵੇਂ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜਰੂੀ ਦਾ ਅਮਲ ਅਤੇ 
ਕਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਦਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਿਈਆ 
ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਘਰ ਅਕਧਐਨ ਅਮਲ ਰਾਿੀਂ ਮੰਜਰੂ ਿੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਿੈ। 

ਜਦੋਂ ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਕਿਤ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਕਦਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ, ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਕਵਅਕਤੀ ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਘਟੋ ਘਟ ਇਕ ਵਾਰ 
ਘਰ ਦਾ ਕਵਕਜਟ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਜੰਮੇਵਾਰ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। 
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਘਰ ਦਾ ਕਵਕਜਟ ਅਤੇ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਿੈ ਜਦ ਕਕ ਘਰ 
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਜੰਮੇਵਾਰ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ।

ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦ ੇਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਵੱਚ ਕਕਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ?ੈ  

ਮੁਿਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਕਕਸਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਇਿ 
ਕਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਉਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਕਵਅਕਤੀ, ਪਕਰਵਾਕਰਕ 
ਮੈਂਬਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਿਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਨ 
ਲਈ ਕਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ ਕਕ ਮੁਿਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਾਇਤਾ ਕਵਅਕਤੀ 
ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਰਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੀ ਿੈ। 

ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਇਿ ਇਕ ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਿਾਇਸ਼ੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿੈ ਕਜਿੜੀ 
ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਮੁਿਈਆ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਿੈ 
ਜੋ ਕਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਕਵਆਪਕ 
ਸਿਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਵੱਚ ਕਵਕਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜਕਟਲ 
ਸਿਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ 
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ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  
www.communitylivingbc.ca  ਉਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਕਵਅਕਤੀ 
ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ > ਘਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜਾਉ। ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਿੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ >  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ > 
ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਿਤ ਯੋਜਨਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 
ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸੀ.ਐਲ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੂੰ  ਟੋਲ ਫ਼੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1-877-660-2522 ਉਤੇ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ 

ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜਰੂਰੀ 
ਿਨ ਅਸਲ ਕਵੱਚ ਉਿੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਰਖ 
ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ: ਕਧਆਨ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ, ਭਾਗ 
ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ, ਅਤੇ ਰੁਜਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਿਾਲਤ ਉਤੇ 
ਮਜਬੂਤ ਪਕੜ।  ਇਸ ਕਰਕੇ ਿੀ ਿਰ ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ 
ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਘਰ 
ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ  ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਕਵਕਕਸਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 


