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ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਿ ੇਅਤੇ ਯੁਵਕ ਆਪਣੇ ਪਚਰਵਾਚਰਕ ਘਰ ਚਵੱਿ ਨਹੀਂ ਰਚਹ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਿਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਚਪਆ ਂਦੀ ਸਚਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਆੁਰਾ ਸੰਭਾਲ ਚਵੱਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਰ ਕੋਚਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਕ ਬੱਿ ੇਨ ੰ  ਘਰ ਦ ੇਮਾਹੌਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਿ ੇਦੇ ਨਸਲੀ, ਜਾਤੀ, ਸਚਭਆਿਾਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਚਪਛੋਕੜ ਨ ੰ  

ਮੁੱ ਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚਵੱਿ ਰੱਚਖਆ ਜਾਵ।ੇ ਚਜੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸੰਭਵ ਹਵੋੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਚਕ ਬੱਿੇ ਜਾਂ 
ਯੁਵਕ ਨ ੰ   ਚਵਸਤਰਤ ਪਚਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ ਰੱਚਖਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫ਼ਾਸਟਰ ਮਾਚਪਆਂ ਵੱਲੋਂ 
ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਚਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ੋਮਾਂ-ਚਪਓ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਂਨ ੰ  ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਨ ੰ   ਸੁਸਾੲਟੀ ਪਚਹਲ ਚਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਿਾਇਲਡ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਵਰਕਰ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਲ ਚਮਲ ਕੇ ਬੱਿ ੇਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪਹੰੁਿ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਨਾ 

ਲਾਈ ਹਵੋੇ, ਤਾਂ ਮਾਚਪਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆ ਂਜਾਂ ਯਵੁਕਾਂ ਚਵਿਕਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਮੜੁ ਕੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ; ਇਸ ਉਦੇਿ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਨਾਲ ਚਮਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਫ਼ਰ ਵੀ ਜੇ ਸਚਥਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਬੱਿਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਵੱਿ 

ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਮੈਲੀ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨ ੰ  ਪੇਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਆਟਵਾ (CASO)  ਇੱਕ ਭਾਈਿਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਚਜਸ ਨ ੰ  ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਯਵੁਕਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਰਚਵਹਾਰ 
ਅਤੇ ਅਣਗਚਹਲੀ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਕਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਅਚਧਕਾਰ ਚਦੱਤਾ ਚਗਆ ਹੈ। 

ਆਂਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ ਅਚਜਹੀਆਂ 47 ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਵੱਿੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹਾਂ ਚਜਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆ ਂਨ ੰ  ਸਰੱੁਚਖਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਚਪਆਂ 
ਨ ੰ  ਸਮਰਥਨ ਅਤ ੇਦ ਜੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਚਜਹੇ ਬੱਚਿਆ ਂਅਤ ੇਯਵੁਕਾਂ ਚਜਹੜ ੇ

ਪਚਰਵਾਰਕ ਸਮੱਚਸਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਚਹ ਸਕਦ ੇਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੁਰੱਚਖਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਿਣ ਮਹੱੁਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ੇਚਦਨ, ਚਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ 
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਤ ੇਚਪੱਛੋਂ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਚਥਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਚਜੱਠਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ ਰਤਾਂ ਚਵੱਿ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆ ਂਨ ੰ  ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਚਖਆ ਦਣੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣ ੇਘਰ ਰਚਹੰਦ ੇਹੋਣ। 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਕ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਯਵੁਕ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰਚਹਣ, ਅਸੀਂ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੇ ਦ ਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਚਮਲ 
ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹਾਨੀ ਪਹੰੁਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਚਜਹਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਚਕ ਬੱਿ ੇਜਾਂ ਯਵੁਕ ਨ ੰ  ਘਰ ਚਵੱਿ ਜਾਂ ਚਵਸਤਚਰਤ 
ਪਚਰਵਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਚਖਆ ਨਹੀਂ ਚਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਚਕਸੇ ਚਰਿਤੇਦਾਰ ਕਲੋ ਫ਼ਾਸਟਰ ਹੋਮ ਚਵੱਿ ਰੱਖ ਕ ੇਆਰਜ਼ੀ ਸੰਭਾਲ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਬੱਿਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਧੀਨ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਵੋੇ ਬੱਿ/ੇਬੱਿੀ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਪਚਰਵਾਰ 
ਨਾਲ ਜੜੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਯੁਵਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਚਵਕਾਸ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੰਭਵ ਮੌਕੇ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਜਸ ਨਾਲ ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਕ, ਆਤਮਕ, ਚਲੰਗੀ ਝੁਕਾਵਾਂ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ, 

ਭਾਿਾਈ, ਅਤੇ ਸਚਭਆਿਾਰਕ ਵਖਰੇਚਵਆ ਂਦਾ ਆਦਰ ਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ। 
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ਆਂਟੇਰੀਓ ਅੰਦਰ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕੋਲ, ਚਜਥ ੇਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੰ  ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਚਹਲੀ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ 
ਲਈ ਕਨ ੰ ਨੀ ਅਚਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਚਜਹੇ ਬੱਚਿਆ ਂਅਤ ੇਯਵੁਕਾਂ, ਚਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਚਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ 
ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਆਟਵਾ ਹਫ਼ਤ ੇਦੇ ਸੱਤ ੇਚਦਨ, ਚਦਨ ਦ ੇ24 ਘੰਟੇ (613-747-7800) ‘ਤੇ ਚਰਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਯਵੁਕ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਚਧਆਨ ਚਵੱਿ ਚਲਆਦਂੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਚਜਹੇ 

ਪਚਰਵਾਰ ਚਵੱਿ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ, ਅਚਜਹੇ ਬੱਿ ੇਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਜਸ ਨ ੰ  ਹਾਨੀ ਪਹੰੁਿੀ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਹਾਨੀ 
ਪਹੰੁਿਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਚਜਹੇ ਬੱਿ ੇਨ ੰ  ਬਿਾਉਣ ਵਾਸਤ ੇਅਗੇਤਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਫਨੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰੋਟਕੈਿਨ ਵਰਕਰ ਅਤ ੇਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬੱਿੇ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ 
ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗ ੇਚਕ ਚਕੰਨੀ ਛਤੇੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ-ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਚਵੱਿ 

ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਚਕ ਬੱਿ ੇਨ ੰ  ਚਕਵੇਂ ਿੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਬਿਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਸਮਰਥਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇ ਚਰਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਚਦੰਦੀ ਹੋਵ ੇਚਕ ਹਾਨੀ ਹਣੋ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤੁਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਿਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਏ ਐਸ (CAS) ਪਰੋਟੈਕਿਨ ਵਰਕਰ 
12 ਘੰਟੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦ ਜੀਆਂ ਸਚਥਤੀਆ ਂਚਵੱਿ, ਪਰੋਟਕੈਿਨ ਵਰਕਰ (7) ਚਦਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 

ਅਚਜਹੇ ਘਰ ਪਹੰੁਿੇਗਾ। 

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਚਪੱਛੋਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਚਜਹੀਆਂ ਸਮੱਚਸਆਵਾਂ ਜੋ ਪਚਰਵਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਨ ੰ  
ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਚਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ 
ਿਾਲ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ; ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ ਰਤਾਂ ਚਵੱਿ ਸਵੈ-ਇਛੁੱ ਕ ਆਧਾਰ ਤ।ੇ ਗੰਭੀਰ ਸਚਥਤੀਆਂ ਚਵੱਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤੀ 

ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਚਰਵਾਰ ਜਾਂ ਬੱਿਾ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਚਸੱਧੇ  ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈੋ ਚਰਿਤਦੇਾਰ, ਦੋਸਤ, ਅਚਧਆਪਕ, ਨਰਸ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ 
ਦ ਜੇ ਪੇਿਾਵਰ ਚਵਅਕਤੀ ,ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਯਵੁਕ ਦੀ ਸੁਰੱਚਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੈਚਕ ਉਹ 

ਸਾਨ ੰ  ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ। 

 

  

ਚਚਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ ਸਸੁਾਇਟੀ (CAS) ਕਦੋਂ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹ?ੈ 
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ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡ ੇਸਾਚਰਆ ਂਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮਵੇਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤ ੇਯਵੁਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਚਖਆ ਦਣੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਚਰਆਂ 
ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ੁੰ ਮਵੇਾਰੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਜ਼ੁੰ ਮਵੇਾਰੀ ਅੰਦਰ ਅਚਜਹੀਆਂ ਸਚਥਤੀਆਂ ਿਾਮਲ ਹਨ ਚਜੰਨਹ ਾਂ ਚਵੱਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੱਿੇ ਅਤੇ 
ਯੁਵਕ ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਚਹਲੀ ਸਚਹੰਦ ੇਹਨ। ਆਟਂੇਰੀਓ ਦਾ ਿਾਇਲਡ ਐਡਂ ਫ਼ੈਮਲੀ ਸਰਵਚਸਜ਼ ਐਕਟ (CFSA) ਇਨਹ ਾਂ ਬੱਚਿਆ ਂ
ਲਈ ਸੁਰੱਚਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

“ ਸੁਰੱਚਿਆ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ  ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਯੁਵਕ “ ਕੌਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ਸੁਰੱਚਖਆ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਿਾ ਅਚਜਹਾ ਬੱਿਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਚਜਹੜਾ ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਅਣਗਚਹਲੀ ਦਾ ਚਿਕਾਰ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਪਰਤੀਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵ ੇਚਕ ਉਹ ਚਿਕਾਰ ਹੈ। 
 

ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਯੁਵਕ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਚਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੀ ਚਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਕਸ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?  
ਚਜਸ ਚਕਸੇ ਨ ੰ  ਵੀ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵ ੇਚਕ ਬੱਿ ੇਜਾਂ ਯੁਵਕ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਚਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਚਕ ਉਹ 
ਇਸ ਿੱਕ ਅਤੇ ਅਚਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਚਜਸ ਉੱਤੇ ਿੱਕ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਚਰਪੋਰਟ ਤੁਰਤ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ 
(CAS) ਨ ੰ  ਕਰੇ। 
 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਣਗਚਹਲੀ ਦੇ  “ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ” ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? 

ਸੀ ਏ ਐਸ (CAS) ਨ ੰ  ਚਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋਵ ੇਚਕ ਬੱਿ ੇਜਾਂ ਯੁਵਕ ਨ ੰ  
ਸੁਰੱਚਖਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। “ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ” ਅਚਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ 
ਇਮਾਨਦਾਰ ਚਨਰਣਾ ਕਰਚਦਆ ਂਹਇੋਆ ਂਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਚਵਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। 
 

ਅਚਜਹੇ ਬੱਚਚਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਚਕੰਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਚਜਨਹ ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ “ ਚਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼਼ਰਜ਼ ” ਲਾਗ  ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਚਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਚਜਹੇ ਬੱਿ ੇ‘ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਚਜਹੜਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵੋੇ ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਚਜਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆ ਂਦੀ ਸੁਰੱਚਖਆ ਹੁਕਮ ਦੀ ਿਰਤ ਅਧੀਨ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ  ਦੇ 
ਹੋਣ। 
 
 

ਕੀ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚਕਸੇ ਹਰੋ ਚਵਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਚਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨ ੰ  ਚਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਕਸੇ ਹੋਰ ਚਵਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਚਨਰਭਰ ਨਹੀਂ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਈੋ ਹੋਰ ਚਰਪੋਰਟ ਕਰੇ। 
 
 
 
 
 
 

ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਦੀ ਚਰਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
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ਜਦੋਂ ਬੱਿੇ ਨ ੰ  ਜਾਣ ਬੁੱ ਝ ਕੇ ਿੋਟ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਅਧੀਨ ਬੱਿੇ ਦੀ ਸੁਰੱਚਖਆ ਨਾ 
ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਿੇ ਨ ੰ  ਹਾਨੀ ਪਹੰੁਿਦੀ ਹੋਵੇ , ਨ ੰ  ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
 

ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਚਵਹਾਰ: ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਅਚਜਹਾ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਚਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਯੁਵਕ ਨ ੰ  ਹਾਨੀ ਪਹੰੁਿਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਪਹੰੁਿ 
ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚਵੱਿ ਬੱਿੇ ਨ ੰ  ਿੁਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਨੁਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਕੁੱ ਟਣਾ, ਹਲ ਣਾ ਦੇਣਾ, ਲ ਹਣਾ, ਦੰਦੀ/ਿ ੰ ਡੀ ਵੱਢਣੀ ਜਾਂ ਵਗਾਹ ਕੇ ਸੱੁਟਣਾ 
ਿਾਮਲ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਚਲੰਗੀ ਦੁਰਚਵਹਾਰ: ਚਲੰਗੀ ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਵਾਪਰਦਾ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਿੇ ਨ ੰ  ਬਾਲਗ਼ ਜਾਂ ਉਮਰ ਚਵੱਿ ਵੱਡੇ ਬੱਿੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲੰਗ ਸੰਤੁਿਟੀ ਲਈ 
ਵਰਚਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਿੇ ਨ ੰ  ਚਲੰਗੀ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਛ ਹਣਾ; ਬੱਿੇ ਨ ੰ  ਦ ਜੇ ਚਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਚਲੰਗੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛ ਹਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦਬਾਅ 
ਪਾਉਣਾ;  ਬੱਿੇ ਨ ੰ  ਚਲੰਗੀ ਕੰਮ ਚਵੱਿ ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ; ਚਲੰਗੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੱਿੇ/ਬੱਿੀ ਨ ੰ  ਬਾਲਗ਼ ਜਾਂ 
ਉਮਰ ਚਵੱਿ ਵੱਡੇ ਬੱਿੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੰ  ਛ ਹਣ ਲਈ ਕਚਹਣਾ ਕਨ ੰ ਨ ਦੇ ਚਵਰੱੁਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਲੰਗੀ ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਰ ਪ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਵੱਿ ਚਲੰਗੀ ਸੰਭੋਗ, ਬੱਿੇ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨ ੰ  ਨੰਚਗਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਚਲੰਗੀ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪਲੋਸਣਾ, ਬੱਿੇ ਨ ੰ  ਅਿਲੀਲ 
ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਚਵਡੀਉ ਵੇਖਣ, ਵੇਸਵਾ ਗਮਨ ਜਾਂ ਚਲੰਗੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦ ਜੇ ਢੰਗਾਂ ਨ ੰ  ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੱੁਲਹ ਦੇਣੀ ਿਾਮਲ ਹੈ। 
 

ਭਾਵਕ ਦੁਰਚਵਹਾਰ: ਵਰਤਾਉ ਦਾ ਅਚਜਹਾ ਚਸਲਚਸਲਾ ਚਜਸ ਨਾਲ ਬੱਿੇ ਦੇ ਭਾਵਕ ਚਵਕਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮ ਮਹੱਤਤਾ ਨ ੰ  ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨ ੰ  
ਭਾਵਕ ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਵੱਿ ਬੱਿੇ ਤੋਂ ਅਚਜਹੀਆਂ ਅਚਧਕ ਅਕਰਮਨਿੀਲ ਜਾਂ ਅਕਾਰਨ ਮੰਗਾਂ ਿਾਮਲ ਹਨ ਚਜਹੜੀਆਂ 
ਬੱਿ/ੇਬੱਿੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਭਾਵਕ ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਚਵੱਿ ਬੱਿੇ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਨੁਕਤਾਿੀਨੀ ਕਰਨੀ, ਸਤਾਉਣਾ, 
ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ, ਚਨਕਾਰਨਾ, ਅਣਚਡੱਠ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਲਚਹਦਾ ਕਰਨਾ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਮਾਚਪਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆਂ ਵੱਲੋਂ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੰ  ਚਪਆਰ, ਭਾਵਕ ਸਮਰਥਣ ਅਤੇ  ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਚਵੱਿ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਿਾਮਲ ਹੈ। 
 

ਅਣਗਚਹਲੀ: ਬੱਿੇ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ, ਕੱਪਚੜਆਂ, ਚਰਹਾਇਿ, ਨੀਂਦ, ਡਾਕਟਰੀ ਚਧਆਨ, ਚਵਚਦਆ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਚਖਆ ਸੰਬੰਧਤ ਬੁਚਨਆਦੀ 
ਲੋੜਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਅਣਗਚਹਲੀ ਮੰਚਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਚਪਆਂ ਨ ੰ  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ 
ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਨਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਗਾਊ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੰ  ਚਬਨਾ ਚਨਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਿਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਚਵੱਿ ਸੰਭਾਲ ਅਧੀਨ ਬੱਿੇ ਨ ੰ , ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੌਕ 
ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਵੋ,  ਕਾਰ ਚਵੱਿ ਇਕੱਚਲਆਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਿਾਮਲ ਹੈ। 
 

ਵਾਜਬ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ: ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਆਟਵਾ (CASO)  ਸਰੀਰਕ ਿਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 
ਚਕ ਸਰੀਰਕ ਿਜਾ ਨਾਲੋਂ ਉਸਾਰ  ਵਰਤਾਉ ਪਰਬੰਧ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੱਧ ਪਰਭਾਵਿਾਲੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਚਵੱਿ ਇਹ ਿਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ: 
 ਉਸਾਰ  ਮਜ਼ਬ ਤੀ;  
 ਪਰਸੰਸਾ 
 ਆਦਰਿ ਬਣਨਾ 
 ਮੁੜ ਚਨਰਦੇਿਨ 

 ਢਾਂਿਾ ਅਤੇ ਚਨਤ ਨੇਮ 

 ਵਾਸਚਵਕ, ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਿਾਵਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ 
 ਿਾਬਦਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਿਾਬਦਕ ਸੰਕੇਤ;  
 ਤਰਕਮਈ ਨਤੀਜੇ , ਅਤੇ 

 ਸਮੱਚਸਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣੀਆਂ 

ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

http://www.casott.on.ca/
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ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਚਜਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਹੁਨਰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਚਵਅਕਤੀ ਹਨ। ਕਈ ਚਵਚਦਆਰਥੀ, ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਚਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਸਚਭਆਿਾਰਕ, 
ਨਸਲੀ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਚਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਾਡ ੇਵਲੰਟੀਅਰ ਬੱਚਿਆ ਂਅਤ ੇਯਵੁਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੁੰ ਮਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ 
ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
 

ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? 

ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚਵਿਾਲ ਖੇਤਰ ਚਵੱਿ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਦ ੇਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਮਸਾਲਾਂ ਇਹ ਹਨ: 
 

 ਸੰਭਾਲ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆ ਂਅਤੇ ਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਅਚਧਆਪਕ 

 ਸੰਭਾਲ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆ ਂਅਤੇ ਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਪਰਤੀਪਾਲਕ 

 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਰੱੁਪ ਚਵੱਿ ਿਮ ਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
 ਅਚਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਵੱਿ ਿਮ ਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਜਸ ਦਾ ਲਾਭ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤ ੇਮਾਚਪਆ ਂਦੋਹਾਂ ਨ ੰ  ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

 ਡਰਾਈਵਰ ਚਜਹੜਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਚਕ ਚਕ ਬੱਿੇ ਅਤ ੇਯੁਵਕ ਆਪਣੀ ਐਪੁਆਇਟਂਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੰੁਿਣ 

 ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ 
 

 
ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਚਕਸ ਚਕਸਮ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ? 

ਚਵਸੇਿ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ; ਚਫ਼ਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਚਦਲਿਸਪੀਆਂ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਿੰਗੇ ਸੰਭਵ 
ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕ ੇਨਾਲ ਮੇਿਦੇ ਹਾਂ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ 
ਹਨ। ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਚਨਰਭਰ ਕਰਚਦਆਂ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ ਸਸੁਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਆਟਵਾ (CASO) ਲਿਕਦਾਰ ਕਾਰਜ ਸ ਿੀ ਚਤਆਰ 
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨ ੰ  ਚਧਆਨ ਚਵੱਿ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਦ ਜੀਆਂ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਜ ੇਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕੋਈ ਹੋਣ, 
ਨ ੰ  ਚਧਆਨ ਚਵੱਿ ਰੱਖੇਗੀ। 
 

ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਚਕਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਚਵੱਿ ਚਦਲਿਸਪੀ ਰੱਖਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, 
casott.on.ca ‘ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਨਫ਼ਰਮੇਿਨ ਸਿੈਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਾ ਸ ਿੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ ੇਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇਣ ਲਈ “Volunteer” ਟਬੈ ‘ਤੇ ਕਚਲੱਕ ਕਰੋ। 
 

 

 

 

ਚਚਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ ਸਸੁਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਆਟਵਾ (CASO)  ਚਵਿ ੇਵਲੰਟੀਅਰ 
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? 

http://www.casott.on.ca/


ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਆਟਵਾ (613) 747-7800 

www.casott.on.ca 

 
 
 

 

 

ਅਚਜਹੇ ਲੋਕ, ਚਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਸਟਰ ਮਾਚਪਆਂ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦ ੇਚਦੰਦੀ ਹੈ, ਚਜਹੜ ੇਅਚਜਹੇ ਬੱਚਿਆ ਂਤੇ 
ਯੁਵਕਾਂ, ਚਜੰਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਝ ਚਦਨਾਂ, ਹਫ਼ਚਤਆਂ, ਮਹੀਚਨਆਂ, ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਨ ੰ  ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਇਸ ਨ ੰ  ਫਾਸਟਰ ਕੇਅਰ ਕਚਹੰਦੇ ਹਨ। 
 

ਫਾਸਟਰ ਮਾਪ ੇਕੌਣ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

ਫਾਸਟਰ ਮਾਪੇ ਚਕਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਸਚਭਆਿਾਰਕ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਚਮਕ ਚਪਛੋਕੜ ਅਤ ੇਚਕਸੇ ਵੀ ਚਲੰਗੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰ ਦ ੇ
ਹਨ ਜੋ ਚਵਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਚਕ ਹਰ ਬੱਿਾ ਚਪਆਰ ਅਤ ੇਆਦਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਫਾਸਟਰ ਮਾਪੇ ਅਚਜਹੇ ਚਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਚਜੰਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਜਹੜੇ ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਰਦਰਿਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋਣ। ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਢੰਗ 
ਸਚਥਰ ਤ ੇਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਯਵੁਕ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਹਾ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
 

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੰਭਾਲ ਅਧੀਨ ਚਕਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? 

 ਬੱਿ ੇਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੰਭਾਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਵੱਿ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦੀ। ਇਹ ਮਾਚਪਆਂ ਮ ਹਰੇ 
ਿਣਤੌੀਆਂ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਣਤੌੀਆ ਂਇਹ ਹਨ: 

 ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਮਰਥਣ 

 ਮਾਨਚਸਕ ਬੀਮਾਰੀ ਚਜਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚਰਹਾ 
 ਡਾਕਟਰੀ ਚਬਮਾਰੀ ਚਜਹੜੀ ਮਾਚਪਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਚਵੱਿ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ 
 
ਫ਼ਾਸਟਰ ਮਾਪ ੇਚਕਸ ਚਕਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

ਬੱਿ ੇਜਾਂ ਯਵੁਕ ਦੇ ਚਰਹਾਇਿੀ ਖ਼ਰਚਿਆ ਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
ਚਸਖਲਾਈ 

24 ਘੰਟ ੇਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ 

ਘਰ ਚਵੱਿ ਹੀ ਮਦਦ 
 
ਫ਼ਾਸਟਰ ਮਾਪ ੇ(Foster parents ) ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਕੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ? 

1.  (613) 742-1620 ext. 1 ਨ ੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ  www.winningkids.ca ਜਾਂ 
www.casott.on.ca ‘ਤੇ ਜਾਉ। 

2. ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ। 
  

ਫਾਸਟਰ ਕੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਫਾਸਟਰ ਕੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

http://www.casott.on.ca/
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ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਬੱਿ ੇਜਾਂ ਯਵੁਕ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚਵੱਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨ ੰ  ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਕਚਹੰਦੇ ਹਨ ਚਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦ ਚਲਆ ਬੱਿਾ ਜਾਂ ਯਵੁਕ 
ਕਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਪਚਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ੇਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਯਵੁਕਾਂ, ਚਜਹੜੇ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਉਡੀਕਵਾਨ 
ਹਨ, ਨ ੰ  ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਜਾਂ ਅਣਗਚਹਲੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਵੱਿੋਂ ਕੱਢ ਚਦੱਤਾ ਚਗਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਕੌਣ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 ਅਚਜਹੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਬੱਚਿਆ ਂਅਤ ੇਯਵੁਕਾਂ ਪਰਤੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਪਰਤੀਬੱਧਤਾ ਲਈ ਸਚਹਮਤ ਹਣੋ 

 ਅਚਜਹੇ ਲੋਕ, ਚਜਹੜੇ ਪਤੀ-ਪਤਣੀ, ਅਣਚਵਆਹੇ, ਤਲਾਕਿੁਦਾ, ਚਵਧਵਾ, ਸਮਚਲੰਗੀ ਪੁਰਿ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 
19 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ 

 

 ਅਚਜਹੇ ਲੋਕ ਜ ੋਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣੇ ਪਚਰਵਾਰ ਚਵੱਿ ਹੋਰ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਯੁਵਕ ਦ ੇਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰ ਸਚਹਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਣੋ 

 ਅਚਜਹੇ ਲੋਕ, ਚਜੰਨਹ ਾਂ ਦਾ ਚਪਛੋਕੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਹਵੋੇ, ਚਜਸ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ 

ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਕੌਣ ਹਨ? 

ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨ ੰ  ਅਚਜਹੇ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਚਜਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨ ੰ , 
ਇੱਕੋ ਮਾਂ-ਚਪਉ ਦੇ  ਬੱਚਿਆਂ ਦ ੇਗਰੁਪ ਨ ੰ ; ਅਤ ੇਅਚਜਹੇ ਚਜੰਨਹ ਾਂ ਦਾ ਚਵਕਾਸ ਪਛਚੜਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਨ ੰ  ਗੋਦ ਲੈਣ ਚਵੱਿ ਚਦਲਿਸਪੀ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। 

ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਚਕਚਰਆ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

1. ਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ casott.on.ca ‘ਤੇ ਜਾਉ 
 

2. ਅਡਾਪਿਨ  ਇੰਨਟੇਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ 613-742-1620 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਟੇਕ ਵਰਕਰ ਪਰਚਕਚਰਆ ਦੀ ਵਧੇਰੇ 

ਚਵਆਚਖਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤ ੇਗੋਦ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। 
 

3. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤ ੇਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅਚਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਚਸਖਲਾਈ ਚਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਵਆਚਖਆ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇ
ਚਦੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

  

ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

http://www.casott.on.ca/
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ਚਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਆਟਵਾ (CASO) ਉਸ ਨ ੰ  ਪੜਹੇਗੀ ਅਤ ੇਚਨਰਣਾ 
ਕਰੇਗੀ ਚਕ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਿ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀ ਏ ਐਸ ਓ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮਵੇਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਕੋਲ ਕਨ ੰ ਨੀ 
ਅਚਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਚਕ ਉਹ ਦੋਿਾਂ ਦੀ ਜਾਂਿ -ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਂਦੀ ਰੱਚਖਆ ਕਰੇ। ਜਾਂਿ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਸੁਰੱਚਖਆ 
ਦੇ ਚਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਰਕਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਦ ਜੀਆਂ ਭਾਈਿਾਰਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਗੁਪਤ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? ਸੰਬੰਧਤ ਚਧਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਏ ਐਸ ਓ ਚਸਰਫ਼ ਚਲਖਤੀ ਸਚਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਪਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੱਿ ੇਦੀ ਸੁਰੱਚਖਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਅਚਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ 
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹਕੁਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। ਅਚਜਹੀਆਂ ਸਚਥਤੀਆਂ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਮ ਹਰੇ ਹੋਣ, ਚਵੱਿ ਗੁਪਤ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨ ੰ  ਪੇਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਚਰਕਾਰਡ ਚਵੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਰੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਏ ਐਸ ਓ ਲਈ ਬੱਚਿਆ ਂਅਤ ੇਪਚਰਵਾਰਾਂ ਦੀ 
ਿਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਕਾਰਡ ਚਵੱਿ ਅਚਜਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਚਜਹੜੀ 
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਚਪਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਚਲਆਂ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਕਾਰਡ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦ ੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਇਸ ਚਰਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਾ ਪਵੇ, ਚਸਰਫ਼ ਆਚਗਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਚਿਆ ਮਾਮਚਲਆਂ ਚਵੱਚ ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ. ਚਲੰਗੀ, ਜਾਂ ਅਣਗਚਹਲੀ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ 
ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਤੱਥਾਂ ਦ ੇਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਰਦਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹਵੋੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਚਵਊ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਿੇ ਜਾਂ ਯੁਵਕ ਦੀ ਸੁਰੱਚਖਆ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਆਟਵਾ 
(CASO) ਦੇ ਚਧਆਨ ਚਵੱਿ ਚਲਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਚਵਊ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਚਵੱਿ, ਇੰਟਰਚਵਊ ਮਾਚਪਆਂ ਦੀ ਸਚਹਮਤੀ ਨਾਲ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਚਲਆਂ ਚਵੱਿ, ਸੀ ਏ ਐਸ ਓ ਮਾਚਪਆਂ ਦੀ ਸਚਹਮਤੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਬਨਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਚਵਊ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ  ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਣਗਚਹਲੀ ਚਜਸ ਕਾਰਨ 
ਬੱਿ ੇਜਾਂ ਯਵੁਕ ਨ ੰ  ਹਾਨੀ ਪਹੰੁਿੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੱਕ ਹਵੋੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਆੁਇਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਚਜਹੀਆ ਂਸਚਥਤੀਆ ਂ
ਚਵੱਿ ਪ ਰੀ ਕੋਚਿਿ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਕ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਚਪਆਂ ਦੀ ਸਚਹਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਸਚਹਮਤੀ ਦਣੇ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ, ਤਾਂ ਿਾਇਲਡ ਐਡਂ ਫ਼ੈਮਲੀ ਸਰਵਚਸਜ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤ ੇਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ ਏ 
ਐਸ ਓ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਚਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਮਾਚਪਆ ਂਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਮਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਪ ਰੀ ਕੋਚਸਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਚਲਡਰਨਜ਼ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਆਟਵਾ (CASO) ਨ ੰ  ਫੋਨ 

ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

http://www.casott.on.ca/


  

 
 
 

 

ਚਿਲਡਰਨ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਆਟਵਾ (CASO) ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਏਡ ਫ਼ਾਊਂਡੇਿਨ ਆਫ਼ ਆਟਵਾ (CAFO) ਫੰ਼ਡ ਇਕੱਠੇ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਚਕ ਬੱਿਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਾਲਗ਼ ਬਣੇ, ਬੱਿੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਕ, ਮਾਨਚਸਕ ਅਤੇ ਚਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਨ ੰ  

ਚਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਏ ਐਫ਼ ਓ  ਚਵਚਦਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਮਚਰਧੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਬੱਿੇ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਚਰਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਦੁਰਚਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਚਹਲੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਕਚਠਨ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਿੱਕਰ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਨ ੰ  ਮੁਿਚਕਲ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਸੀ ਏ ਐਫ਼ ਓ (CAFO) ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਡੇਅਰ ਟ  ਡਰੀਮ ਬਰਸਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ - ਭਾਈਿਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕਦਾਰ ਯੁਵਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ, ਯ ਚਨਵਰਚਸਟੀ, ਜਾਂ ਪੇਿਾਵਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਸਖਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਚਵੱਿ ਜਾਣ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਣੇ ਪ ਰੇ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚਵੱਿੋਂ ਮਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦ ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬੱਚਚਆਂ ਲਈ ਕੈਂਪ - ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੰ  ਕੈਂਪ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ( ਅਕਸਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਵੱਿ ਪਚਹਲੀ ਵਾਰੀ) ਤਾਂਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹੁਨਰ, ਭਰੋਸਾ 
ਚਵਕਸਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਡ-ਕੁਦ ਸਕਣ! 

ਕੱੁਕੀ ਜਾਰ ਫੰ਼ਡ - ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨ ੰ  ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਗਤੀ-ਚਵਧੀਆਂ ਚਵੱਿ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਰਥਣ ਚਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  
ਬੁਚਨਆਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਫੇਅਰ ਸ਼ਾਟ ਪਰੋਗਰਾਮ - (ਸੀ ਏ ਐਸ ਓ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਤੇਦਾਰੀ ਚਵੱਿ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਚਰਵਾਰਾਂ) ਖੇਡਾਂ ਚਵੱਿ ਿਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਚਵੱਿ 
ਉਿਾਹਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨ ੰ  ਸਮਰਥਣ ਚਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਟੈਡ ਐਡਂ ਲੋਰੈਟਾ ਰੋਜਰਜ਼ ਫਾਸਟਰ ਕੇਅਰ ਟਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ-ਫ਼ਾਸਟਰ ਸੰਭਾਲ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨ ੰ  ਅਚਜਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਚਤ ਅਚਧਕ ਪਚਰਵਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਅਰਾਮ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸੁਰੱਚਖਆ ਅਤੇ ਚਹਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 

ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਲੀਪ ਟ  ਲਰਚਨੰਗ ਪਰੋਗਰਾਮ - ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਹਸਾਬ ਅਤੇ ਪੜਹਣ, ਚਟਊਿਨ ਦੁਆਰਾ ਸਕ ਲ ਚਵੱਿ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਚਚਲਡਰਨ ਏਡ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਟਵਾ (CAFO) ਵੱਲੋਂ ਫੰ਼ਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਕਰਮ 

ਸਲਾਮ! - ਵਧੀਆ ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਪਾਰਖ  ਨਾਲ ਸਜੀ ਿਾਮ ਚਜਸ ਚਵੱਿ ਨਵੇਂ ਸੁਆਦ ਿੱਖਣ, ਵਾਈਨ ਦੇ ਉਤਿਾਹੀ ਚਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਮਲਣ 
ਦਾ ਲਾਸਾਨੀ ਮੌਕਾ ਚਮਲਦਾ ਹੈ। 

ਐਨ ਅਲ਼ ਚੈਚਰਟੀ ਗਾਲਫ਼ ਟ ਰਨਾਮੈਂਟ - ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਿਾਰੇ ਨ ੰ  ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ  ਦੋਸਤਾਨਾ ਗਾਲਫ਼ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। 
ਵਰਲਡ ਟਚਰਵੀਆ ਨਾਈਟ - ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਵੱਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਈਵ ਟਚਰਵੀਆ ਮਕੁਾਬਲਾ ਚਜਸ ਚਵੱਿ 2000 ਤੀਕ ਟਚਰਵੀਆ ਉਤਿਾਹੀ ਮਚਹਮਾਨ ਚਹੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਣ 
ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦ ਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆ ਂਟੀਮਾਂ ਫੰ਼ਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

“ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਚਕ ਮੈਂ ਚਵਆਚਖਆ ਦੇ ਸਕਾਂ ਚਕ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਚਣਆਂ ਪਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨ ੰ  ਚਕੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰ ਟ  ਡਰੀਮ ਬਰਸਰੀ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਬਚਹਤਰ ਬਣਾ ਚਦੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚਸਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ” 

-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਿੇ ਦਾ ਸੁਫ਼ਣਾ 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਵੱਚ ਪਰੀਵਰਤਣ ਚਲਆਉ 

 

ਅੱਜ ਹੀ ਦਾਨੀ ਬਣੋ! 
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