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OC ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਹੁਣ ਕੈਸੇ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਅਪਗੰਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ, ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ
ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।

ਮੋਨਾਸ਼ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕਾ ਂ� ਅਪਗੰਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚੱ 70 ਸਾਲਾ ਂਤ� ਵਧੱ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, 
OC ਕਨੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਇੱਕ ਭਰਸੋੇਯੋਗ ਅਪਗੰਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੇਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤਸੁ� ਇਹ ਚਣੁ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤਸੁ� ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਸੁ� ਇਸ� ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ
ਹੀ ਇਹ ਕਦ�, ਿਕੱਥੇ ਅਤੇ ਿਕਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਸ� ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਅਿਹਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਣੁਨ ਲਈ ਇਥੱੇ ਮਜ਼ੌਦੂ ਹਨ ਿਕ ਤਹੁਾਡੇ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ
ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾ� ਉਹ ਚਣੁਨ ਦੇ ਯਗੋ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤਸੁ� ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਟੀਿਚਆ ਂ� ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸ� ਸਮਝਦੇ ਹਾ ਂਿਕ ਜਦ� ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾ ਂਿਬਤਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪ ਚਣੁਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
ਿਲਆ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਿਨਰਭਰਤਾ ਪਦੈਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ NDIS ਯੋਜਨਾ ਹ?ੈ 
ਕੀ ਤੁਹਾ� ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ
ਕੀ ਤੁਸ� ਕੈਸ ੇਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਹ?ੋ

ਉਦ� ਹੋਵੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਇਹ ਚਾਹੁਦੰੇ ਹ ੋ
ਉਥੇ ਹੋਵੇ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ� ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ
ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ� ਇਸ � ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ

ਇਹ ਵੱਖਰ ੇਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਡੇਅ ਸਪੋਰਟ ਹ!ੈ
ਹਾਲਾਿਂਕ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ �ੈਨਬਰੋਨ ਵੈਸਟ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹਬੱ (Cranbourne West Community Hub) ਿਵਚੱ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ�
ਕੋਈ ਿਦਨ-ਸਮ� ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਹਲੂਤ ਨਹ� ਹਾ।ਂ ਇਹ ਉਹ ਥਾ ਂਹੈ ਿਜਥੱੇ ਤਸੁ� ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ � ਲਭੱ
ਸਕੋਗੇ। ਹਾਲਾਿਂਕ, ਅਸ� ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ� ਕਰਨ ਿਵਚੱ ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਤਸੁ� ਉਹਨਾ ਂਟੀਿਚਆ ਂ�
ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਸ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੰੇ ਹੋ।

ਸਾਡ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ � ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਢੱੁਕਵਾ ਂਬਣਾਉਣਾ
ਅਸ� ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ � ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਿਚਆ,ਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾ ਂਅਤੇ NDIS ਫਿੰਡੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਜੋ ਤਹੁਾ�
ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ:

24 ਘੰਟ ੇਸਹਾਇਤਾ
ਅਸ� ਉਸ ਸਮ� ਸੇਵਾਵਾ ਂਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾ ਂਜੋ ਤਹੁਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਵੋੇ।
ਅਸ� ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾ,ਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਮ� ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ NDIS ਫੰਿਡੰਗ ਨਹ� ਹੈ? ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾਵਾ ਂਤੱਕ ਿਕਵ� ਪਹੁਚੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲੱ
ਕਰੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ

ਫ਼ੋਨ: 0407 438 781
ਈਮੇਲ: enquiries@OCConnections.org
ਪਤਾ: 4s Flicka Blvd, Cranbourne West VIC 3977
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